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:~liţ~O~-~~llBOS I Marea· problentă 
~'i În România b- t -1 d- A d i~" De căleva zile dl. Yvon Del- a Ir urI o r In r a 
ăubs ministrul de externe al 
Gtranţei este oaspe a ţării noa
oŞ,e. SosIrea D-sale in capitală 

fost intâmpinată cu nesfâr-

- Cum îşi cheltuie săracul ultimii bani în cârciumile 
Suntem ţara cu cele mai multe localuri de prăpăd 

periferice. 

f,ş,lfe urale de către Imensa mul- 1 n a ten' i a 
, Nne ce stationa pe toate sfră- chesturii oraşului Arad 
yarJe pe unde urma să treaei 

Isf:nsul sol al Frantei. 
~ : (Prieten incercat al ţării noa-

ore. dl. Delbos încă dela fron
;. ~ră a adresat poporului ro
ilo~ân urmălorul mesagiu: 
10.Sosind pe pămânful româ-
1, ~sc tin să adresez nafiunii 

Imâne salulul FranJel şi să-mi 
,:2~prim bucuria mea de a mă 
'oJsl În această tară. atât de 
,y:umpă şi nouă tuturor fran
"~zilor. Vizita pe care o fac 
~ mai tnfâiu. scopul_de a 

-bltumi M. S. Regelui de 8 fi 
.Iunevoit să ne onoreze prin 
lo(ezenta Sa la solemllUatiie 
âHrbătoarel noasfre nationale 
ce~la 14 Iulie. Această vizită 
ibispunde dea semeni vizitei Iă-

Ile la Paris de către priete
el(ll meu d. V. Antonescu şi de 
3dle personalităţi- proeminente 
I smâneşU. Este deasemeni In
l~irafă de către ~ointa guver
:elllui francez de a mentine 
~ Icumstantele actuale ale po
sctcei internationale, o legă
tisl'ă cordiall cu un popor amic 
In cărei polltică se Inspiră dela 
1Zieleaşi principii şi de aceleaşi 
n~opuri pacifiste. Voiajul pe 
l~re·1 fac traduce grija cons
jnlă a guvernului republicii 
;~ a lucra pe plan interna
rtnal tntr'un contact strâns şi 
m plină Incredere cu foate 
rile amice, tn aceastii cola-
~rare a popoarelor. [nsufle
!~ de acelaş ideal. FranJa a
i~ază un pret cu fotul parU
,Iar amiciliei franco-române 
~re se bazează pe o dragoste 
:ilfuală şi constlfue cea mai 
l,nă apărare a intereselor 
rmanente 8 acestor două 
Jiuni şi a păci-. 

(S5) Yvon Delbo8 

! 

Moartea pictorului BaUa 
ad. Duminecă a incetat din 
'tă. după o scurtă dar grea 
ferin1ă cunoscutul pictor a. 
~an F. Balla, in vârstă' de 
ani. 

!nmormântarea a avut loc 
.rli la orele 15 in fata unei 
meroase asistente :de ad
ratori şi llrletenl. 

Il. distanţă de alcool şi carne 
ieftină. 

Problema birturilor din ftu apărut negustorii de 
ftrad, ridicată de noi intr'un vinuri falsificate de zece od, 
reportaj anterior, nu poate care ameţesc dela primul 
fi tra~ată ~,n c~teva numere pahar. 
de Ziar, fi m~c~ prea sunt I Cum e vinul - aşa şi fe
n.um~roase victimele ne~oro- I meile ce se vând pentru doi 
Clt~ ~n aceste !ăcaşufl de poli. ca să le vezi trupurile 
prapad uman ŞI prea sunt osândite celor mai murdare 
multe birturi infectc în ora- învârtiri amoroase. 
şul nostru ca să le :pukm Noaptea, cartierul cu acest 
cataloga pe toate. bulevard principal al Icldor 

. Di~ nenorocire, nU!!lărul - geme de :') lume extrem 
btrtufllor creşte mereu, fIIndcă de curioasă şi nenorocită. 
mai în fiecare ziv se deschi~~ Intunerecul ce domneşte 
u.nul nou! de c~t~~ ~ te. ml~1 acolo _ împrumută cartie
cine, graţie .uşurlnţll Int~mpl- rului o şi mai accentuată 
nate la ~ obţinerea permlse~.?r. notă de decadenţă. 
.. Pe

A 
rand, vom lua pe!lIe- Din birturi ies oamen binci 

rnl~ In cercetare, ca s~ le sau moi prost imbrăcaţi, ame
s~ne.m aspectul demoral~zan! ţiţi de fum şi vin, ca să strige 
ŞI tnst, doar. vom r:uşi sa apoi pe câte-o uriţenie de 
a.tragem ate~ntla c.e1or In dr~pt fată şi să dispară in gan
ŞI, astfel, sa obţmem. ~esIn- gurile caselor unde dansează 
fedarea de mult donta. amorul tarifat. 

Pe s'rada lelelor Mai vin acolo indivizi Îm-
noap'ea bătaţi in alte părţi. fetele ii 

culeg atunci mai uşor, după 
Cunoaşteţi piaţa de vcchi- ce mai trag un pahar şi În 

turi a l1radului? O raită birturile cartierului. 
firin acest cartier - nu-ţi 
prea arată, totuşi, multe
dacă n-ai curiozitatea să-I 
vizitezi noaptea. 

"Aşfia 'o,i pe mine 
mă aşteaptă" 1 ••• 

De când e lumea, le-au 
plăcut oamenilor desmăţu) 
nenorocit. Şi cerc şi vieaţa 
drepturile ei imprescriptibile. 

Şi le cere, dar cum? 
Pe strada lelelor - drep-

cuinţă cu oameni străini de că prostituţia c1andestină nu 
prăpădul ce domneşte În cele poate fi desfiinţată. 
câteva străzi. ftşa e: pe lângă fetele cu 

ftcolo intră victimele adu- cărticica de vizită în regulă, 
nate de pe stradă şi din prostituatele clandestine sunt 
birturÎ. cea mai mare primejdie pen-

Provincialii care petrec o tru ignoranţi, alături de bir
"noapte furtunoasă" În l1rad, I turile periferice. 
mai ales acolo îşi caută 1 * 
alinarea ... ~ w A v I De câte ori trecem prin 

Dela .ţaranul sarac pana, strada felelor - ne gândim 
la . ucen~cul s,?u calfa 9c a- la relele cauzate prin Iăsa
teh~r, .ŞI p~na la domn.lşorul rea prostituatelor in stradă, 
mar bB~e SltU,?t .- tot~ sun~ după desfiinţarea caselor de 
o apă ŞI w

un ~amant, tOţi sun! ' tolerantă, În locul lor apă
egal pradaţl de alcool ŞI rând birturilc acestea bles-
prostituate. tcmate. 

Te~i~~resionea:ă Însă ~ât~ Dacă Însă noua lege sa-
u.n ba~lţa de1~ ţara, cu OPlOc~ nitară a fost concepută aşa 
ŞI. hal",.e1:= sfarkcatc, atuncI cum este, credem că legea 
cand rataceştc pe acolo. birturilor dacă există una 

I~ pri~esc .cu w dis~ret cei- i trebue abrogată şi birturil~ 
lalţl sprlOţan oraşem dar pa- închise sau reduse la o trci
tronii birturilor ii privesc bine me di~ câte există. 
fiindcă s?nt muşterii cei ma} ftr fi un bine pentru po. 
uşo: d.e Incurcat. Ia S?cote~l. pulaţia care coboară în fu
PlalV~lsul patromlor şbe.~cna mul lor infect; ar fi un câş-
gros In asemenea ocaZll. tig pentru intreaga societate. 

Nu tot astfel de uşor se <:;" A V t . A ă . r 
Încheie Însă tocmdilc cu . 'II pana ~ uncl. I~S , J?o~-
icle1~. l'leestca fac mofturi şi ţl~ tr~bue sa devma mOI VI

refuză "serviciul" gll~nta la ~ supra~eg~erea lor 
_ Hei, nu-ţi trebue bani, chlQr . daca s ar ]~ca.l.ca ere-

tună câte unul - către fete. vedenie ~nor legi, f1lndea ~ 
_ Nu răspund acestea I~ge. ~una A este cea natura.Ia 

in cor. ' SImtIta d~ mtre<:ga populaţl(', 
Şi bine fac cli răspund c?re ~ret~nde .sa nu fIe ame

astfel, scutindu-l pe Todori- n.mtata ŞI mal Wav de pe. 
că de cheltuieli şi de grija rJcolul (]lcooluIUl. 
tratamentului medical, fiind- I T. Pelerin 

Dar şi atunci nu trebue 
să te opreşti acolo unde se 
vând ziua vechiturilc, ci să 
cobori în străzile învecinate, 
trerând in strada cea mai 
tristă - a IcJclor. 

Strada leJclor îşi are re
putaţia ci bine stabilită din 
vremea când existau casele 
de toleranţă, Itsaloanele/l unde 
prostituţia juca rumba pe 
mese - între conferinţe şi 
sticla cu vin de cea mal 
proastă calitate. 

turile acestea s'au simplificat _ .. _._ .. - .. _ ........... _U .b. _.-... ~~ .. __ ...... -

Ori cum însă .- strada 
le1elor de eri nu decăzuse 
încă În halul de astăzi. 

Pe atunci - mai puteai 
intâlni acolo oameni mai ca 
lumea şi femei mai cu bun 
simţ. Prostituţia era mai bine 
supraveghiată. 

In Jocul '1saJoanclor" de 
trafic amoros au apărut bir· 
turile ordinare, care put dela 

mult de tot. 
Din birt - ţâşneşte afară 

o prostituată biată de abia 
mai stă pe picioare. Şi stri· 
gă: "ăştia toţi pe mine mă 
aşteaptă" ! ... , fiindcă 1n jurul 
ci roiesc indată câţiva inşi 

Un congres' 
na,ional al grâu'"i 

fără cămin, gata să prindă Ministerul agriculturii şi do
prada cea mai uşoară, adică meniilor a hotărât să organize
mai ieftină ... l1ceştia n'au bani ze pentru anul viitor. un con
ca să mai intre în birturi şi curs national al grâu lui. Sco
atunci le pândesc. Unul reu- pul acestui concurs este urmă~ 
şeşte şi se strecoară cu mân- torul: Emulaţia între agriculto
dra într'o încăpere. ri pentru a obtine productii 

Sunt acolo nişte case mari mari şi calităti superioare: in
de tot, cu etaje, unde arde tensificarl!a regiunilor cele mai 
lumina până dimineaţa. propice pentru cultura grâu/uit" 

Poţi să baţi În multe gea- intensificarea reputatiei supe
muri până să gCiseşti o 10- _. rioare: restabilirea reputaţiei 

grâului românesc În comertul 
exterior şi interior. Pentru adu
cerl!a la bun rezultat a acestui 
iniţiative. s'a instituit o comi
siune compusă din d-nii: C. 
Sesaoreanu. preşedintele Uniu
nii Camerelor de agricultură 
şi consilier tehnic al ministeru
lui de domenii; Th. Mândru. 
directorul general al agricultu· 
rit: praf. Muntean. dr. Andro
nescu şi J. Cămărăsescu. 

I .... 
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Expoziţia d-Iui 
Corneliu Liu ba Chestia cu zahărul : Dela Asociaţia col 

: tabililor autoriz< 
Cunoscutul pictor timişorean Pentru a putea reprez'j 

d Corneliu Liuba, şi-a deschis Se ştie că zahărul a fost Dar după câte ştim - stului fabriciIor de zahăr? interesele masei de funelle 
o nouă expoziţie cu frumoa- scumpit fără mci o justi- şi, Împreună cu noi. toată Orci.ne ar fi benifi~iarii ri din birourile p;:lrticulare.ir 
sele sale creaţii artistice, Între ficare dela o zi la alta cu lumea - sporul admis la a~est~1 trust, }TIenaJ~r.ea re nu sunt contabili auloril( 
20 Noembrie şi 5 Decembrie. peste zece la sută. pretul sfeclei, in favoarea ravnel lor de 1mbog-atlr~ I ci auxiliari; nepretuili şi j\c 
Şi de data aceasta, a expus o Această formidabilă sar- : cultivatorîlor. este aşa de nu tr~b~e •. nu se cuvm.e_s~ 1 spensabili, s'a luat inifi'tl( 
mulţime de uederi, genul său I! cină pusă în. câr~a bieti lor : n~însţmnat, Î~cât el nici treaca lOam.tea nece.sltatJ1 ! de a se infiita lângă A. C]t 
preferat şi propriu, din care consumatOri a fost tradu- ! n ar fi putut In fi il e n t a de a menaja nevOIa de 1 R. şi o secţie a ftlncţionartj. 
nu lipsesc Constanta, Balcieul, să în fapt împlinit, fără scumpirea zahărului. hrană a copiilor şi sănă- particulari. N 
Bucureştii. Braşouul şi alte să stie ni m e n i. Intr'o . In orice caz, nu in mă· tata întregei ponulatii. Acastă secţie 'va (uficlivi 
oraşe. noapte oarecare. s'a dat sura scandaloasă şi into- Ce răspund la aceste cu un comitet aparte, şi. 

In deosebi - Balcicul ocu- O telegramă speculantilor lerabilă în care s'a produs. Întrebări organe1e respon- rltce ()arte din ea f01i fun(~ 
pă o întâietate În arta dlui Cor- ce ~i-?~ de~ozitat ~igu~ I l!ltr'~devăr, pretul sfe- sabile? narii din birourile particll.ăJ 
nelln Uuba. Este pictorul cel cantJtatl mari de zahar ca ' clei a 10st urcat dela 5200 * dornici de a se şti repreV 
mai autentic al acestui minu- I de acum pot opera în voie. lla ÎÎOO lei vagonul, adică Rândurile de mai sus fali atât fată de patroni (înhc 
nal coif la mare, preferat de In legătură cu această cu 2500 lei de vagon ceea- numai au nevoie de mCI fliclele de muncă) cât şi flllttc 
M. S. Regina Maria şi de toţi chestiune ziarul "Vniver- ce revine la 0,25 bani de un comentar, adăugăm toate instilutiunile cu scop_ .. 
literatii noştri -- pentru mira- sul" scrie in No. 334 din kilogram .. , însă că Duminecă 5 Dec. ci al. ieI 
giile lui irezistibile. Tot ce are 4 Decemvrie sub titul de Indreptătea oare acest ]a posturile noastre de Desideratele propuse~9 
Balcicul mai seducător şi ori- mai jos următoarele: spor de nimica fabrice le radio difuziune in cadrul sunt greu de realizat, daci ( 
ginal - este tot atât de ferm. Gospodarii şi gospodi- să salte oretul zahăru1ui informatiunilor de dimi- ~iutorul unei minime conlr;u 
ecător exprimat in pictura dlui I ne]e din 1ara noastră s"au cu 3 (trei) lei ]a kgr.? neată, soeakerul anunta tlUni din partea fiecărui bl 
Corneliu Liuba. O casă din trezit intr'o b~nă zi.. c~ Şi chiar dacă trustul fa- pentru Marti 7 Dec. în- ciat, totul fiind in functie .. u 
Balcic, un turc,· o stradă, un zahărul scumpIt pe OIa1a brici10r avut-a neobrăza- trunirea comisiunei eco- mai de numărul cât mai ltoc 
colt, periferii le, noptile, cerul cu 3 lei, la kgr. Şj feno- rea·- şi neomenia -- să-şi nomîce a guvernului care al asocialiJor. . "'. rl 
şi golful - sunt creafii care menul ~ ~ pe,tr.eeut pe .~u- decreteze. acest spor. era t printre alte chestiuni ce Academia Iib~ră.a SOC'a 

vrăjesc, imprumutându-tt sen- teşte, f~ua ~IC1.0 pr_ega.tl~e indreptatită autoritatea de avea să discute era şi a- care tine şedin,e În fiecarlelr 
zatia că trăieşti in acest oraş a publIculUI SI fara O1CIO resort - ministerul de in- ceea a eftinirii zahărului ptămână (Luni. seara) uah 
cu rezonanţă de basm. ju~tific~re of~ciaIă, !ie ea dustrie - şi era indrep- Comisiunea sa intrunit şi functionarilorposibilitat\f 

Nici Constanta nu apare mai chiar ŞI tr~sa de par: . tătit guvernul să accepte I zahărul tot scump a ră- şi rIdice nivelul cultural,,~ 
puţin prinsă cu conturile ei Ne-am facut ~ator~a ŞI această neomenie. să în- mas, curios e faptul că conferinte şi discutii din t, 
minunate -. În culorile d-lul am semnalat, dIn primul chida ochii asupra ace-! nici la Radio nu s'a mai materie. '. , . 'L 
Corneliu Liuba. Vapoarel~ din moment,· fenom~n.u~~ cu stui abuz. pe pun g a ! anuntat eftinirea zahăru- (onferenfiari' incercat.l 
porturi îti înfig în inimă nos- t<?a.te semne!e miram le- populatiei şi privind unul! lui "de cât atunci"cu desbălut şi vor' 'desbata Ig, 
talgia apelor străbătute. Un ia- gltlmate, luandu-ne per.. din articolele de princi-! toate că . tinerea sedintei problemele la ordinea zil/(?, 
pus de soare In oraşul exilu- misiunea să intrebăm gu- oală. şi cur~ntă consu-!!l fost anu.ntată tot~ea.un '. , .. ~~f.orm_a(i~n~ şi ade~iu~il i 
lui lUi Ovid:u - nu este un vernul dacă are cunoştinţă matle? _ : In cadrul lnformaţlum]or. nIC lnlre~-~ seara la ~; 
spectacol obişnuit. La fel ne de ~cest fapt, dacă şi-a ',' Nu sunt destu1ecâte 1 Oare cine a intervenit As~claţlel In str. Academl$ 
apare În tablourile expuse re- dat adeziunea la consu- atentate se tot dau la pun· ; pentru suprimarea acelei etaJ IL Tel. 4.46.13.. Iz 
cent. , marea lui şi, în caz afir- g:1 şi. nevoile vitale a1e părti 'din informatii şi şter- .ei 

dl~i ~:~n:~~~il~iu~ia:~~n~~!:~~ ri1~ti~u, ~~rr~ rnUtefe~~~~i~: ~~~d~~i:~ şl:le~~~~~i~r~~ I 3~r~~d~~~~tedec~~~tiuni de Concenfrarea 'confi~~~ 
rui mare artist, fiindcă nimic· copere această scumpire? __________ ............ __ ...... __ ... _ 'elor 1933 şi 19~4 ~ . 
nu există mai frumos ca florile, I N' am avut plăcerea. pâ- aparfin ;andarmen:itl . 500 aparate de rad o mai a,les cele parfumate. Da- nă in ziua de azi, să ve- Din unul mai minunat ca a1tul .B~C~RE~T1. ~ Consili(J 
liile şi trandafirii dlui Corneliu dem producându-se nicio vă puteti alege! !! ; :. .... minIştri lu~~d. in~elib~u 
Liuba trăiesc aievea şi te chea- explicatie din partea au· A' 't It' 1 t·· I . C d·· . d . ] v I referatul ministerulUI de I D 
mă să-i culegi, pentrua.i infi-toritătilor vizate. U SOSI U Im~ e crea 11. -=- on Itl~nJ I e pata i ne. şi având in vedere !lec 
ge in butoniere. Iar lumea continuă să-şi f?arte avantaglOase astfel ca foarte eftl~ se poţ ob- ~ uele din acel referat, a here 

Incă odată deci, d. Corneliu descarce năduful pe spe- tme toate apar,ate~e cu renume. mondIal la. fIrma,' concenfrarea pentru. mes 

Liuba ne-a făcut dovada că culantii de băcani, b:'icBni1 S HAM' M S " 'ţ " . de ordine publică pe tine l 
este un mare pictor, de mult pe ~ngrosisti;. pe fabri-. EI·, I FIU L 30 zile a oamenilor din at 
ajuns la plinătatea talentului cantl pe comISia pentru • tigentele 1933 şi 34 care)f( 
său cuceritor. fixarea pretului ]a sfeclă I . '. ţin jandarmeriei. Măsura a~eţ 

Silviu Faur şi pe guvern .. , Arad, Bdul Regele Ferdlnand Nr 27 luată in vederea alegerilrttl' 
__ ~ ______ I __ ----____ ----------__ ----------__ --__ --------------------____ • ____ ~_5D 

Dan Petraşincu : M O n stru II Emil - este copiful, rămas cerea drepturile ei fireşti. Cu~ cu una primejdioasă, ajut îl 
\ J :1 orfan fără sli-şi fi văzut pe tatăl noaşte apoi un alt copil rău - în societatea unor oamenirgc 

, : său Petre Dinescu, avocat din a cărui .influenţă j-a fost foarte la suflet. Petrece nopti cf! l 

Unul dintre tinerii scriitori I şi autorul - ci, pe lângel tel-! Râr~micul-Vdlcea, mort intr'un păgubitoare. Comite o faptă rea furi, tmbolnăvindu-se pe!D~ 
care au dovedit un talent Vi9u;.!lent, spirit de pătrundere şi ob. ' aCCident şi urâtă, astfel că trebue să grţlv. Calcă şi ea pe urmetul 
ros - este şi d. Dan Petraşincu, servaţie, pe lângă o trăire con-.I Maria Dinescu naşte după rămâie din nou lângă mamă-sa, ţului, afemeiat, şi chefliu 00 
cunoscut prin romanul· "Sân- ştientă a adolescenţii, mai tre-.· acctdent şi trebue să Înfrunte părăsind şcoala. . care murise după un chef;O<l 
gele lt şi din presa bucureşteană bue şi să fi cunoscut şi studiat ,j toate ciocnirile cu viata - pen· .Peste .doi an~i - ~n tânăr,' ru cu femei. Ii va semJ1ăt 

Noul roman al dlui Dan Pe- mult sute de noui ră~ăriti in I tru a-şi creşte copilul. Işi sacri- I Nicolae, ti ~regateşte Iar pentru Emil? ISII 

traş'Dcu era deci aşteptat cu o lume. '. fieă tinereţea, uită că este fe- clasele de Itceu. Lipsindu-i Hnişfea Oei D 
explicabilă curiozitate, satisfă- D. Dan Petraşincu a reuşit i meie, uită de toate - numai In calea lui apare acum Lia, însănătoşirii, ~ MQTia~ DicOI 
cută în p<lrte - pentrucă, Într'a- totuşi să. ne redea cu multă artă 1 să-I vada un copil minune pe pe care o va iubi, în timp ce~şi moare,. pe, cand Emil af:btJ 
devar, "Monstrull/ este o reali- un fragment de adolescenta, de Emil. Cu fanatismul ei merge scrie intr'un jurnal .toate peri- I de greşltd H1' fostcre~te, cJ 

zare epicA remarcabilă. Şi dacă sigur nu cea mai tipică, în acest atât de departe - că se opune peţii1e. adolescenţii şi dragos- cu ce urme cobordse 1n 'az 
autorul n'a putut scrie o capo- roman. prea ciudat Întitulat. chiar să-I trimiţă la o şcoală, . tei lui. A l1 ~ost un moment ho~ ti 
doperă închinată pubertăţii şi "Monstrulll, titlul nu Îndestul I timp când n'ar mai putea să.I Maria Dinescu vede pe zi ce 10 eXistenţa. SQ~ pentrucă S4 I 
adolescenţii - trebue sa ţinem justificat ,in cele câteva sute .de aib~ sub permanenta ei supra. trece c.d n~ po~te face nimi~ I~ Buc~r~şh ŞI .se, descoPln:~ 
seama cât de dificită. este sar- I pagini ale romanului, fiindcă I veghere, bun dm hul «:'1, nepăsător ŞI sine. fi] lmJ?fesm .c~ se 11 ] 

cina de a scrie un asemenea I Emil nu ne pare atât de odios L'a şcoală. însă,- avea drep- surd la adevaratele chemări ale' Uit nou ]E01I!, Catp~bl1 săt 1c;u . . ceeace -a visa ŞI vru lis' 
roman, care să ră01âe valabil, Sunt impresionante paginile tate mamă-sa, emil cunoaşte adolescentului. Poatecă .<ira- Dinescu:' . I 

pentru multă vreme; să înfrunte, I în care se vorbeşte despre ră- alţi oameni, trăieşte În alţ me- gostca ei. i-a fost în parte, pd- "Monstrul/l' este un rom' w r: 
cu alte cuvinte, eoroziunea tim- dăcinele tristetii, sfârşitul unei diu .. Nu va mai avea în jurul. gubitoare, cum se întâmplă des roia autorul îi va -scrie dila~ 
perilor. copilarii, despre nopţile făra său numa.i pe mamă-sa, docto-, acolo unde găsim un singur marea, cdnd s.e .~a putea;or1 

P J& • d 1 ă b ti· E'I 1 ... f d .. . un cuvdnt deflOltL.V ·despIM( entrueu a sene espre pu~ . un - sau pu erta ea UI mi, TU casei ŞI ata e serVICIU. copil. Dar Maria Dinescu a trăit toarea lui umană, ' .. 
bertate .şi ndolescenţă - nu şi - în sfdrşit -,capitolul vdr- DragQstea mamei începe să~1 ca o mucenică de' dragul lui l"i. apărut la editura "Ci:$ C 
trebue neapărat sd fii Mnar, ca stei lai de ani,~ adolescenţq. apese, ~iindcăadoles.centa . îşi Emil. lşi schimbă viaţa de eri " L.,f°r 

• 
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~oln concurs de confabilifate GregDr Piatigorsky 
':e~Jent,u eleviiLiceelor Comerciale renumitul violinist la Irad 
Ilelle 
lare'irad. Duminecă a avut loc dit cu 10% rabat în valoare de 
toriJCorporat ia Meseriaşilor un lei 30.00) pentru care clientul 
şi i.curs de contabilitate şi co- depune un bilet la ordin de lei 
niti"'.>. ondenţă comercială, orga- SO 000 
1. elt de secţia funcţionarilar 

Inregistrările se vor face in 
contabilitatea Băncii Româneşti 

::marticulari de pe lângă Camera "1'1 d suc. J Ira . 
Muncă din localitate, pentru Să se facă scrisoarea de crc-

loC/ivii din clasele VJI şi Vm~a ditare a Ilui Ilie Motiu, avizul 
şi !elor comerciale. , său şi răspunsi.11 succursalei Cer-

fun(omisia care a supravegheat năuţi pentru plata efectuată. 
'ticUQrilc a fost formată astfel; In acest concurs s'a obţinut 
p~eVictor Moşoiu preşedintele următoarele rezultate' 
(In .. ' . 
. neTll de Muncă, dl. flurel ~ Pr. I Wagner M. 9.50 Iei: 800 
I fll!hăcuş preşedintele secţiei J I Fe!{ete Iuliu 9,50 800 
cop' '1 rt' 1 . D " " , ~ţlOnar: or pa ICU an, ~a "II Weisz flna 9.50 " 750 

lesoam f'iurora Eug. DaVid II Seitz Geza 9 . 7-0 
lse L' . C . I d " " .) ~gata Iceulm omerCJQ e 1U Schwarfz fl 9 500 
dac; f G t 1 IP ." ' 

I dl. pro. h. Puta delega u ,,111 Gal Ecater. 8,50 500 
o~lr:Uluj .Comercial de băieţi Y 10 III Ciucea C. 8.50 " 500 
u, 'On Nlculescuexpert contalnl. NlIes Tiberiu 8,50 ::' 300 
:tl.e.u participat la concurs ur- :: IV Huiu Gh. 8 ,,300 
la1ltoarele eleve: n IV Ponta Dtrie 8 I~ .?OO 

rdelean Draghina, Budiu "IV Javor l1dalb.8 ,,300 

rea premiilor în preuenţa par
ticipanţilor la concurs şi a dtor: 
rimel Dămăcuş preşedintele sec
ţiei Functionarilor Particulari, 
Vasile Suciu directorul Liceului 
Comercial, praf. fturora Eug. 
David, prof. Teodor Se-legeanu, 
proLGh. Puta, Ion Niculescu 
expert contabil, Pojar secretarul 
corpului contabililor, H, Gavri
lovici etc. 

Dt Dămăcuş în câteva cuvinte 
fru moase arată Însemnătatea 

concursului ce-a avut loc mai 
ales pentru funcţionarul parti
cular când peste tot unde vrea 
să intre i se cere examene. 

IndeamnA tineretul spre carie
rele pactice de viitor comer
cianţi fiindcă numai aşa se va 
putea stăpdni temoinic această 
importantă ramură economică 

a ţăriI. 
soc'a, Ciuhandu Sfanca, Per- 2.,0 
carlan Luda, Păfeahu Marina, IP V Ponta Efr. 7.50 '" Mulţumeşte apoi tuturor ace-

" V Htlrgoiu Şt. 7.50 " 250. Iora cari au contribuit cu darul 
lJareiber Gabriela, Chiş Au- V 7 '1 t .'" Horvath G. .50 " 250 

1 a \l, Inspetger Rozalia, Kes-lI.." V Cillhandu S. 7 ,,250 
a "aum Dorina, Wagner Mal- V Raicu l1dalb 7 250 
lin t, Weisz Amla. Gal Ecate- ", " 250 '" V Themes EI. 7 ." 

'Ciuhandu Smaranda, The- flu contribuit la acordarea a-
'caf,Elena, Trăită Irina şi elevii: ce5tor premii CtI lei: 4500 Ca
fa Igalina Teodor, Braun Ni- mera de Muncă, îOOO Cercul 

zille, Laza Gheorghe Zimmer-
Funcţionarifor. de Bancă,' 500 

luniI Ad. Ma/tu Al/rei, Gazsik 
a -~, David Mihai, Han/u Cor-' f'isrciaţia funcţionarilor :Parti-
emlStepan Ioan. Fechefe iuliu, ; culari din l\rad, 500 Corpul 

iz Geza. Schwartz Adalbert, : contabililor, 500 dl. Iosif Vulpe 
-:'ea Constantin. /les Tiberiu, delegatul Ministerului Muncii pe 

f
,U Gh. Panta Dimitrie, lavor ldngă Camera de Muncă, 500 

'1 fi ' dL Victor Moşoiu preşedintele 
I ~bert, Panta Efrem, !fur- Camerii de Muncă, 400 Secţia 

1 Ştefan, Itorvath Gheza, 
le~it Adalberf şi Şfepan Ioah. FunctionarilorPQrticu/.qr~. 
sili(f . tlat o singurCi temă şi Distribuirea premiilor 
~libme: Luni la orele 13. în, localul 
deiDecemvrie 1937. Banca Ro- Corporaţiei ()' avut locdistr~bui-· 
e Ilcască suc. l1rad acordă i 

sau sfaful la reuşita ac('stui 
concurs, care de altfel va fi, re-
petat la anul. , 

D1. V. Sudu directorul Liceu-
lui Comercial mulţumeşte con-' 
ducerii CamerÎi de, Muncă pen· 
tru organizarea acestui c/!mcurs 
şi' in special dlui Dămăcuş care 
nu scepă nici U11 prilej de a' 
contribui cu ceva~ pentro stimu
larea factorilor din câmpul 
Muncii.. Deasemeni . muJţt1meşte 
tuturor acelor cari au contribuit ' 
la acordarea acestor premii. 

După aceasta D1. Variaşi se .. 
cretaml secţiei a distribuit fie
cărui premiat. suma corespun
zătoare în .numerar". 

, Rep. 

il hcredit de ~ei SOO.()(X) lui Ioan I ... _ .... _ .... '--.... -.... ·_ .. ·_ ...... ~ .... _-_ .... _ ........... --_ .... _,.. .... "':" ... '-~_ ... _ ............. _ ..... _ .... _ .. -'_ .... ~ ............ 10"1 .......... , .. - ............ __ ..... _ .... -_ .. 

mescu Peclca pe termen de . ' 

tine luni.ftcest împrumut e ga- I Stofele ' , ' , 
lin at cu ipotecă de primul r~ng i . . , 
ue)ra 150 iugăre teren arabil. I ' ' ' • ' 

'8 a~eti11e 9 0/. dobl1ndă şi 4JXlO \ cele mai efhne .,.J- Desene exclusive la 
~rilrttJeli de întilbulare. I ' . 
.... Decemvrie ]937. Primim I ' Poslăvăria 

f~9~~~~:?~:~~er~;i ~:I~al: IT' Cz' e" , g' ka'· .. 
pe!Decemvrie 1937 .. Comer- I • , .& CO. 
'metul J1ie Moţiudepune iei ." ",.' ' , 
iu 000 pentru i-se elibera ,o ;,'.', "Bdul. Regina Maria 8 
lef;oare de credit a sucllrsalei , ____ .... ___ ....... _,. ....... __ .... ___ _ 

'ml1ăuţi. Se Încasează 5 la mie ' " '. 
iSion., t Conflictul dela',. \.' .. " Comertul cu seminte. 

neî Decemvrie 1937. librăria I 
Dicordia depune spre păstrare! fabrica "Asfra ~ "Camera de Comert şi de In-
af:buc. 'acţiuni Reşiţa' in val. duslrie din Arad aduce la cu .. 

şte. de Iei 500 fiecare. Se În. Arad. Tratativele dintre' lu- noştinJa celor' Interesati, că 
în 'ază 3 la mie taxa de păs~ crători şi iabrica "Astra in ue- drept rezultat a~ intervenfiunei 
ho~ trimestrial anticipativ. derea incheerH unui contract ce a făcut-OI pe lângă Minis. 
~ S4 Decemvrie 1937. Facem colectiv n'au ajuns incă la nici terul:Agriculturli şi Domeniilor, 
:o!'\ntarea a cinci. efecte J;lrimite un rezultat. s-a aprobat ca micii comer
e Il încasare dela '1. Gheor- Suma de 5,000.000 lei oferită cianJi să poată vinde şi fitră 
ă 1c;u în valoare de lei: 100.000 de fabrică ca o sumă globală '0 autorizatie specială seminte 
It lision 3 la mie. pentru toti lucrătorii pe un an de plante horttcole. dacă ace
Dtn' Decemvrie 1937. Sucursala nu satisface intru nimic cerin- stea le delin in consignaţie 
~ dIlăuţi avizează că În baza tele imprejurărilor exceptional dela firmele importante, care 
eaiorii de credit a plătit lui de grele prin cari trec, acel sunt autorizate şi dacă se vând 
spiMotiu lei 250.000. nevoiti să-şi câştige bucata de numai in pachete etichetate şi 
Cj~ De~em~rie 1937. Librăria pâine in câmpul larg dar spl- sigilate şi iie răspunderea fir-
~.i0rdla VInde mărfuri pe cre- nos al muncii cinstite •. ':' , mei autoriza1ţ. 

Un luceafăr cu toale frumu- secol plin cu umbre şi cu ino
setile geniului creator, care bilări sufleteşti. care prjn ce
prin vibraţiunHe muzicale atin- fătiIe cavalerilor caută secre
ge cele mai adânc! sentimente lele destinului, prin iubire. 
când inlo11ează misterele ne- L'am numit luceafăr pe Pia~ 
cunoscute ale cerului coborâf tigorski, pentrucă sufletul lui, 
pe pământ. vine la Arad. plin cu tainele Imenselor ste .. 

Elogiile aduse acestui mare pe ruseşti, ne povesteşte de o 
artist sunt prea modeste in altă lume, un plus fată de Ca
drumul lui plin de succese. sals Pablo, deoarece atât în 

Venirea lui la Arad este o andantele cât, şi tn alegrele 
adevărată sărbătoare, o rază vivace şi superbe, te duce cu 
seninoasă care va rămâne o SIne in raiul plăcerilor şi in 
amintire neuitată. aceasta ameteală incepi să cânţi 

In programul'concertului, ce lu însuşi cel mai frumos imn 
va avea loc in ziua de 26 De- al renaşterii sufleteşti, 
cembrie a. c., la Palalul Cul- Este meritul Asociatiei Ami .. 
tural, figureaza, între aUele, 10 cii Copiilor că, avem ocazie 
sonată a unui autor necunos- să ascultăm pe aceslartist 
cut care a trăit in secolul XVIII universal. şi ar fi spre recu
lea. Manuscriptul acestei so- noşllinţa copiilor bolnavi intre
nate a fost gasită in bi blioteca tinuli de această asocialie. -
privată 'a regelui din Saxania pe lângă plăcerea muzicală -
şi este una din cele mai va~ I dacă ar asculta căli mai mult' 
loroas,e capodopere. FrămâlJ- ! acest ultim concert aranjat În 
tările şi' bucuriile unui suflet, lanul 1937. ',Paul Donath 
un imn a vecinicului amor,! I iBilete de vân~are ·Ia firma 
imbibaL cu misterele acestui.:,_.A~ert Szab6.' .. ' 

o consfăluire a fun
cţionarilor parti
culari români . 

Arad. Un comitet de initia
tivă compus din dnli: Gh. Ip

'si/anle, Aurel Popescu, T. Ţâ
ranu, Ion Stănilă, Trăian He
deş şi Pavel Breban. - a con
vocat zilele trecute in localul 
,.Cercului Românesc" funcţiO
narii particulari români la o 
consfătuire, in vederea infiln
tării În localitate unei fHiale a 
Asociatiei Frontului functio
,narilor Particulari Români. 

Scopul susnumitei asociatii 
cu sediul cen1ral în Bucureşti 
'este: 
; Promovarea şi apăraTea in-· 
tereselor profesionale ~le fun
ctionarilor particulari din Ro-' 
mânla . 

Pentru realizarea scopului 
său, asociatia Îşi propune să 

lupte pe căile legale pentru 
ob1inerea: .. 

a) Calificării profesionale ŞI 

statutul functionarilor parUcu· 
lari precum şi stabilitatea lor 
in functiuni; 

b) Respectarea integrală a 
legiuirilor cu caracter de pro
tecţia muncii: 

c) Reglementarea dintre pa-' 
troni şi functionarii lor; 

d) Infiintarea unui tnvă'ămânf 
practi~ profesional; 

er Extinderea asigurărilor 
sociale la toli funcţionarii par
ticulari precum şi extinderea 
asigurării de bătrâneţe asupra 
funcţionarilor particulari. ... 

Dup1\ numeroase discuJiuni 
Ia cari au participaf (oti cei 
prezenti, s'a hotărât că se oa 
ţine o nouă consfAtuire care 
va fi anunţată la timp. 

Publicaţie 
Pentru compledarea a 13 

loc.ri ce şoferi şi ] 7 taxatorl 
se V8 ţine examen ln z~ua de 
4 Ianuarie 1938 ora 9 in loca
lul Centrului ,5 Autobuze CFR 
Arad. 

Condifiunile sunt: 

a. Pentru şoferi. 
1. Să aibă cel puţin 25 ani 

Împliniti, serviciul militar sa
tisfăcut, scutit etc. şi să nu fi 
depăşit 40 ani. 

2. Să aibă carnetul de şofer 
de cel putin 5 ani şi să nu fi 
suferit pedepse. 

b. Pentru taxatorl. 
1. Să aibă serviciul militar 

satisfăcut, scutit. etc. şi-Să ,nu 
fi depăşit 36 ani. 

c. Penlru şoferi şi faxatori , 

]. Să aibă domiciliul stabil 
pe raza Centrului Arad. . I 

2. Să he cetăţean român. , 
Pentru a fi 'admişi la exa

men candidatii vor depune cu 
petitie timbrată la Centrul 5 
Autobuze Arad următoarele 
acte: 

1. Extrasul de naştere. 
2. Livretul militar sauacful 

de scutire. 
3. Certificatul de studii (cel 

puţin 4 clase primare) 
4. Certificatul de nationali-

tate. . 
5. Certificatul de bună pur

tare cu dată recentă.' 
6. Carnetul de Identitate (de

la Bir. populatiei) 
7. Pentru şoferi un act dove

ditor că a' condus 'cel putin ·2 
ani un autobuz sau autocamton. 

Şofer ii vor prezenta la fnseri
ere şi vor avea la examen asu
pra lor carnetul de şofer. 

Pentru proba scrisă candidatII 
vor aduce cele necesare. 
Angajarea se va face in,cond!fi
unile prevăzute In Foaia Ofi-
cial' C FR Nr. 810 privitor la 
angajarea personalulUi tempo-
ra:-. 

C. F. R. 
Centru] V. Autobuze 

Arad 
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----------------------------------------... --------------------------------________ a _____________________ ~,'el 
UN JltfESAGIU Col,ul Muncii şi Asi~. Sa 

--..'"-
al M. Sale Regelui Carol 
al Il-lea, către arădani Ingrijire medicală, medicamente, 

Cu prilejul comemorări! zilei 
de 1 Decembrie 1918. la Arad, 
d. Aron Pelruţiu, preşedintele 
Ligii Anfirevizionisle din Arad. 
a trimis M. Sale Regelui Carol 
al II. telegrama următoare: 

Majestăţii Sale Regelui 
Carol II 

Bucureşti 

alI), a binevoit să trimită ara
danilor acest mesagiu: 
Telegramă 

Aron Petrutiu advocat 
Preşedintele ligii Antirevizio

niste Arad 
Majestatea Sa Regele m'a 

autorizaf să vă transmit Inal
tele Sale multumiri. pentru 
frumoasele cuvinte exprimate 
prin Dvs. cu prilejul serbăril 
Unirii tuturor românilor. 

Directorul Secretariatului 
particular al M. S. Regelui 

Balaman 

Dreptul de internare este cel 
al ultimei clase. Durata trata
mentului spifalicesc este de 
26 săpt.llmâni. putându-se pre
lungi la caz că situaţia finan
ciară a casei permite. Aceasta 
fie pentru o boală care se pre
lungeşte fie pentru mai multe 
cazuri in acelaş an. Pe lângă 
tratamentul spitalilesc tot casa 
suportă transportul asiqurati
lor dela domiciliul lor la spi
tal şi inapoi, precum însotiri 
întreruperi de cale ferată, in· 
cartiruiri, etc. 

Deja serbările Unirii, Ro
mânii din Arad. unde s'a plă~ 
mădit şi holărif actul istoric 
dela 1 Decemvrie 1918, depun 
la picioarele TronulUI omagii 
de credintă şi nădejdile lor În 
consolidarea pe temeiuri ro
mâneşti li Ţării şi roagă res
pectuos pe Majestatea Voastră 
să binevoiască a sprijini do
rinta lor ca ziua de 1 Decem· 
vrie să fie legiferată ca săr
bătoare naţională. 

Membrii familiE!1 asiguratu
Croitoria pt. Domni lui au drepturi mai 'restrânse 

ca aceştia. Tratament spita-

Preşedintele ligii Antirevi
zioniste Române orgnizatia 
Arad. 

S al m s o n licesc numai 4 săph1mâni pe 
an afară de cazul când acesta 

Str. Meti~nu 4 este al casei de asigurări; când 
-------- se prelungeşte la 20 săptămâni. 

Aron Pe'ra',u 
advocat 

Drept răspuns Ja această 
telegramă. M. Sa Regele Carol 

Bogat asortiment de 
Stofe de calitate 

Cine va putea importa 
. şi fabrica maşini şi unelte agricole 

Ministeru] agriculturii şi· parat cu şuruburi nituite; ele 
domeniilor a decis ca Înce- nu exclud alte menţiuni pe 
pând dela 22 Martie 1938 care le fac de obiceiu fabri· 
importul de maşini şi unelte ci/e, prin scriere În uldu sau 
agricole se pot face numai altfel. 
de către fabrici, case de co.. Uneltele mici, sapele, cas
mert şi firme care vor avea ma/ele, lopeţile, secerile. coa
autorizaţia ministerului agri- sele şi prăşitoarele de mână, 
culturii şi domeniilor in a- precum şi plugurile, cultiva-
test scop. toarele şi prăşitoarele cu trac- I 

Cu incepere dela 22 Mar- ţiune animală, pe lângă men
tie 1938, fabricarea maşini- ţiunile prevăzute ]a art. III, 
lor şi uneltelor agricole, În vor avea menţionată pe ele 
tară se poate face numai de şi greutatea exprimată În ki
către fabrici, stabilimente şi lograme, la care se admite 
atiliere, care vor avea auto- o tolerantă de 5 la sută În 
rizarea ministerului agricul- mmus. 
turii şi Domeniilor in acest 

Peste termenul de 4 săptămâni 
se va plăti 25% din costul de 
internare perceput caselor de 
asigurare. 

Tot arf. 10 reglementează 

dreptul asigurarilor la trata
ment balnear, cură de aer sau 
soare, ori de ape minerale. 

, 

Pentru funcţionarii 
particulari: 

Cont. Monif. Oficial No. 277 
din 30 Noembrie 1937 chitan
tele şi adeverintele de predare, 
primire sau plată prevăzute de 
cap. VIJ al legii F. N. A. al. 2 se 
fimbrează astfel: 

Dela 100 Lei inclusiv 18 1.000. 
Lei inclusiv se va timbra cu 
Lei 2. timbre de aviatie. 

Peste 1.000 Lei până la 20000 
Lei inclusiv cu Lei 5. 

Peste 50000 până la 200.(X)() 
Lei Inclusiv cu Lei tO. 

Peste 200.000 Lei tlmbrul de I 
aviatie va fi Lei 20. 

(Urmare) 

Acest drept insă nu este re- de medic .şi medicamet 
glementat de nevoile as;guraJi~ dar numai până la echit 
lorci de posibilităţile casei. Bol- sumei de ajutor la Cllr( 

navui căruia i s'a prescris in- Qrept asiguralul. _ 
ternarea şi nu s'a infernat În La caz de inftrnare.rn 
spital. pierde dreptul la ajuto- tai, spitalul este obligal 
rul bănesc, iar dacă are fami- ne la dispoziţia bolnallUi'a 
Iie de intretinut, reducerea lui diramenlele de care 8! 

la 50% conform Arl. IlAI. ul- voie. Dacă spitalul nu 1 

tim fiind considerat Internat casa de asigurări esleO
f 

chiar dacă nu s'a prezentat a le procura. AsigurattiSU 
pentru internare. partin unei societăţi făr~ f 

Cei trimişi În străinătate de Joace de internare, ci aCI< 
patronii lor vor fi intretiRU1i,1 unei clase de asigurati~ 
de acesta obligatoriu, iar in nul căreia şi·au păstr2~lţa 
cazul când asiguratul are fa-l drepturile. afară de cel~n. 
miile acasă pentru aceşf!a ca- expres de lege. :~.ţI4 
sa îi va rambursa chelfuielile (In numărul lIiltor: Aiutoarelel! r 

--------.,-.--~----_~ __ ~ __ ~ci 
lte 

Asociatia Meserla,lIor ,1 ,contului de gestiune peistl 
Muncitorilor Români Arad . 1936, 5ăr 

No. 349/1937 

Convocare 
In baza art. 49 - 62 din Sta

tutele Tip ale Centralei Reu
niunei Meseriaşilor. Comer
ciantilor şi Muncitorilor Ro .. 
mâni din Cluj, se convoacă toti 
membrii ai Asociatiei Meserla
şi10r şi Muncitorilor Români 
din Arad, la adunarea gene.. 
rală extraordinară, care va a
vea loc in Iziua de Miercuri. 
15 Decembrie 1937, oreI. 
4.30, In sediul Asocialiei Me
seriaşilor şi Munctltorilor Ro
mâni din Arad, Păduricea ora
şului, cu următoarea: 

Ordine de zi 
J. Deschiderea şedinţei. 
2. Cetirea procesului verbal 

din adunarea generală trecută 
şi reclificarea lui. 

3. Raportul preşedintelui. 
4. Raportul casierului. 
5. Raportul cenzorilor. 
6. Aprobarea bilantului şi 

7. Votarea proiecfuea 
buget pe anul 1937. :Ide 

8. Rectifica rea prOl pn 
verbal din 8 Martie ] 93"ul 

9. Fuzionarea Asociatie r 
citorilor Români din Ate I 
jur cu Asociatia Mesee ef( 
Români din Arad şi j1(]dă 
numirea de Asociatia imt, 
riaşilor şi Muncitorilor le în 
din Arad. nţei, 
- 10;- Propuneri şi inte-ik 

Infrucât adunarea Qf spi 
extraordinară nu se \laic ( 
constitui in mod legal (IU 

narea generală extrao\d p 
se amână pentru ziua rrăt(] 
Decembrie 1937. orele sărit 
m. in acelaş loc. cu act Pnbl 
dine de zi. când adunaJorul 
nerală extraordinară se'iesp 
cu orice număr de ~trăb, 
prezentI. :ptm 

Drept de vof vor 8~isia ( 
mai mer:nbrii cu COfizalîmpr 
tltă la ZI. r lui 

Arad, la 6 Decembri; gla: 
Preşed~nte ]U m 

Ion S.ăni.ă d 1 

scop. [CIge~~=I~=~~== == ~t= == == g=t =~=~~=;J] 
lUeliereie care fac numai ~ De ce e unic in 'elu' său 'âreul de Crăciun al marelui ~ ,a ve 

Sec lur 
Sabinnt pa 

reparaţiuni n~ au nevo~~ de ... 
autorizare. Pnn reparaţll se ma,azin de s';clărie şi poreelane Stimată Doamn .. e pi 

inţeleg schimbările sau adău- la I b e r t S z ab O" Faceti-Vă maChireat~ 
girile care modifică cel mult ~ .Iia ~ seara la institu,."%:~ţli 50 la sută din volumul, ca- v • I 

pacitatea sau greutatea ma- 1. Fiindcă fiecare cum pară. saloanele dela etaj aranjate I COSMETICA " sa 
şinHor sau uneltelor. tor primeşte un cupon, prin după sistemele marIlor capi- ~"PARISIANĂ nneze 

Toate maşinile şi uneltele I care poate câştJga un aranja- tale unde sunt expuse peste oara 

pentru tTQcţiunea animală, ment complect b
de 

bucAtarie. l005.·00LOaObdi.l~cpt~·zitia .clienfilor TI-ta B,'nn~mC~ a 
atât cele importate, cât şi cele precum şi 99 udti obiecte t II:J ". anu 

t v I frumoase cu ocazia tragerei stau functionarii specializati. . leslc: 
fabricate în ara, nu se. vor de cadouri din ziua de 24 3 casserii şi 3 mese de am. ~ A!"ad, Str. Emm~mulu 
out-a pune în come'" ŞI nu ~l; (In curte 1 nal"". .... 't Decembrie. balai. pentru a servi rapid ,1 '/ "-se vor putea livra agricu1to- 2. Preturile din vitrină sunt eleganf. _________ il .. t Iini 
rilor decât cu condiţiunea să unice ca eftinătate şi totuşi 6. Orice colet mic e trans- _ PaJ 
aibă înscrisă pe ele în mod de calitate superioară. portat la domiciliu pe tot cu- ~ Cărfi unea 
precis şi desl.uşit, provenienţa ~ 3. Cu ocazia târgului de Cră- prinsul oraşului Arad. Ă Ă -u sfio 
adicA numenle ŞI marca fll- clun un functionar specialist 7. Cumpărătorii cari posed ION BL G IL.4 fi pesj 
bricii unde au fostf• făc~te. oferă mărfurile potrivite pen- carnetele "Consum" şi "In- Spre o nouă m~jnt~e 
lkeste menţiuni vor 1 SCrIse Iru cadouri. • lesnirea beneficiază de favo- ~ I nasc 
cu litere rcIiefate in materia- ~ 4. Pentru evitarea aglomera- ". rul creditului in conditii de ase ris ... c e tit' blât 
luI din care este construită tiei In afară de' vastul local bani gata. i nu i-, 
maşina sau prin litere săpClte dela parter au fost deschise -0- Edi'ura "CONCORDI şi m 

~ln~a~c:cs~t~m~a~te~r~ia~I,~o~ri~p~e~o:!~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~~~----------~p~r~etwl pe a placă care se va aplica, se- ~= == == == == == == =~s:zs; - ....-Jicat G 
Tiparul CONCORDIA. lnstllut de Arte Grafice şi Editură Arad Str. V Goldiş Nr. , li Dun 

1
.1Iii·-i'· ___ .. ______ ~> ________ -__ ~_·~~_ .. ___ -- ""'"---. '-. - ."- - --
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