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Redactor reepe,uabl1 s 

IONEL FILIPAŞ 

~~;~H O m â n iza rea 24 Eanuarie N'avem jude
cători-Înslruc
tori destui ••• ''b~;o' r a şei o r latâia aărbătoare a .airll - diu cel. clorioase care a. urmat d.pă aproape 

~:b~~ ,.a.e deceuii, poarti data zil.i d. 24 I •••• ri •• lealul.i 1859, cbd alegerea Do .. -
gal. au,lui Alcsaadra Cuza a p4. temeliile Roa:âaiei .iilo..... lnlraf cu pompa dfl desinlllC~ 
stări I Oraşele sunt cetăţile vieţii Ziaa d. 24 lalauari. rămâa. aalf.1 a •• dia _ăreţele sărbători aafiouale ale Iare intre perelii ministt!Tului 
Irn!mlConomice a UDei ţări. Cine jPoporahd rOlll, âa, dătătoare mereu de aperanţ. _ai optimiste Îa viitorul a ...... I.i I muncii. d, prof. Gh. A Cuza 
eglalltăpâneşte aceste cetăţi, stă- Astăzi, câad România păse,t. ÎII rit_ crabaic spre plinirea destinului ei tttula~ului di?partammlului, o lost 
Oi ger, silit să se adresllze.indală jude. 
al ~pâne,te de fapt, din PUDct de •• 1'. - gbdurUe Doaalr. imbrăţişe •• ă c. evlavi •• clul uai .. U .ivâr,it ia ziua d. călorilor di? instructi,. ca să.1 

,edere economic, şi restul ţăriL 24 laDuari. 1159, c.r •• iaselDu.t .fâr,ital robiei ac.alui popor. apere de in/ocxicare, 
(iulli!\.ceast& este UD adevăr noto., latregirea hotarelor Deaaalui romb.sc • fost UD aci de dreptele jstoric:ă.Ela pUa Ştiam, de mult, că prin ministe-
cO,rdc, asupra căruia nu se mai tut iatârzia timp de veacuri, dar Împlinirea lui au pulea fi zădăraicită peat.a totdeauaa, rele noastre bântue rJolul nllc,"-
dn'Uscută azi. SI dind. 8OtI1I ... o ... entul .1 .. d. O ....... ,.zeu - nld O pu' •• e din IUIBelstet şi al coruptiei, dar la o de-

~nan S u1 • ..I!_ lb .., d M M Id claratie ca ace .. a Făc:uld d, td-'t" m ŞI UJ.Q YO ura mmCUI- n'. _.1 p ... tul opri unire. celo. ouÎii prlnc:lpa'e: unlenla şi o o"'., cu... ~, " 1 .. 
le) • al A • ". ~ d I norul mlmsf,u a muncII nu ne 
i atilor CODvenţion e, carmudoru nici (6"ă pute ... n e putul IEi- dibnld intreglrlle de Lot.re r" ... aneşfl in .nu 191 •. , a leptam. 
~ Înf!irii, Yrând neavrând trebue OI ... ace.' an, nu .... 1 nhv,icnidile .dus ... de Lucuria ... ldorUlor .u .. al).zI Gh. A. Cuza a declarnt În
iţiunlă_şi dea seama de această oOlI,,'iI desă ... ârşh' •• _ăre'el Dli!iiunl • rol'ftânislDulul, I tr'adevăr, că n'avem destui ju-
! -'ealitate şi conştienţi de răs.. In cea.urlle de ... n •• 'ere prin ca ... ' ... eeIR, t ..... zire. 1 •• ealilal •• se ra~ t decători d .. instructie pe mâna 
IUăn~,underea istorică, de a pune ~. 'o' .... 1 ... lziL,'ă E IDoOlenlul i!il.ne .1 .. e .... ulol no_lru .:a să le'n.l,e spre I cărora să fi, dati toti ticăloşii 
t tr'" j d' "1 1 d 
' ,)oii! I'omâni, cari formează na.. I I ,d LI . ,. \ In mlms eru ce con uell. 
J- N(~- d' tă ~ 1.. A cu Dt. _elne e • .. uln

d 
• l' d f. IL Il Iată, aşa dar, cine ne cinstfl-

; Dl"unea omlnan In ,...ra m.. Po.aenlre •• iI.. .., 24 anuar. lBS9 ... I.,e - tile eli iişoare .uu seDlDU ' 1 d- d' 
" 'tă t~t if' ,. d jşte munca ce or care asu a tn 
i!IaIIIIIfegl cu ~ a ea s~cr I~ .. e eon.l ... uUă'U derlnltl ... el cOI1.olidărl • stalulul rf) ...... n. ,greu pi?nfu o bucală neagră d~ 
lulJânge ,i VJ~ţi romaneşti, - 1D De ac ••• , o po .... ni ... cu pietale şi s'ă"I ...... eIDo .. '. DOlJllnulu AI.s, Cuza. pâine. 

IOsesiunea tuturo.r drepturil.or c •• e ..... ul ferlclraa să pre:Eldez. prlu;:a unlflea.e politl.:ă ro .... n .... c:â. I In loc ca muncitorii să fi, 0-

, aturale, ce decurg din situa.. H Timpul ProvlnclejH cro/lţi d~ miniSterul/ar, cei cant 
P1c1la de drept, aceşfrcarmUilotr; -----'- , ti conduc se vând luturora şa-

',~ cricari Yor fi ei de azi 'nainte 'î" I rla/aniloT, egali de odioş; ca fi 
o('el li' bai să a1iz ' al vânzător;;, liindcă ticăloşii lot 
e 1(lOr ere. eze A ~ Daţion ; aici nici suprimarea O d -1.:, ticăloşi rămân - drn ori core 
~ !eII"0g~ramde c?n~~tate, pana oricărui impozit nu mai ajută, SUOlă e zece Illl lOa-jlJăgăună iesă la lumină. 
z,.I~omanul ya '1 8tăpan de fapt căci .colo 11Dde nu e randa I Nu ştiu dacă domnul ministru 
tl lr.1 din PllDct de ndere ecoao- ment. nu e aici bază de Un. t 1 Gh. A. Cuza va putea obtine 
le slric, peste glia lui strămo- pUDere, chiar dacă nu se dec. ne pen ru repararea sporirl!a numărului judecătorilor 
p S~~scă. retează pe fată scutirea. d 1 d d I de ins/ructifl - ca,e să ceTceteze 
c ei, Guvernul dlui Oct. Goga Acolo unde se aşteaptă o rum urI- or 1-n J-U eţ banditiSm~le ~in minrste:e. 

, st . J • 1 Cer.!ace insa credem ca va pa-
crtm e pnmu " .car.e ~e ~ ~u- intervenţie aaţionalâ din partea ,lea face _ e să aibă curajul 

lele ~ces.tellde •. ş~ daca st~ cârmuirii. sunt tocmai oraşele, Frumoasa actiunea a d.lui prefect invi~ibil c~ să luc~~ze p~nă la 
-. chibzwm, aruncand o pn· lIDde pulsează comer1ul şi in- Icapat cu msJruciorll ce-, aoem. 

ire Scurtă peste ultimele cinci dustria. Aici revizuirea siste· dr. Eugen Barbul Ar li deajuns ca aCr.!şfin să-şi 
.I lecenii scurse, din frământă. melor nu e suficientă, ci e 1 h fa~aS~iUd:/o:ai~e t:~gc?;ds"..es!'~oro~,o' cC,e 

Ue neamului nostru, nici, UI1 necesari o ocrotire faţişă" o Arad. Am avut prilejul bul a uat otărârea să cur· pro:: t '.... - L'''' :OI lV 'd t t~ 
ta l '" bli •. pen ru ca sa fU! pUŞ' a ZI o I e ~~ Ş a V1~ţU pu .ce. DU a protec:11~ ch!ar, in senz~I, d~ 'să vorbim şi cu altă ocazie I me scandaloasa nedreptate nemernicii. 

poemtat cu atata curaJ ~ COD- a pre~en. ch.ar cu sacr~flcu despre măsurile bune pe Ice s'a făcut ţăranilor vecinii Ţara s'ar mulţumi daC'ă mă. 
i f.1gere pentru dr~p~e ~u: matenale pe c:el de UD sange care le-a luat dl dr. Eugen J cu moşia contelui Hunyadi c?r o parte, ~in:r(l tra~icant~ ar 

~htone ale romanilor, pan,. cu tine. : '.1' ~ fi descoperrtl ŞI sanctlonatt ca 

~ 
dl Oct. Goga, care a învio. Oraşele trebue transformate I Barbul prefectul JudeţulUI, car~, deşI este c~taţean I aceştia să nu. mai aibă posib~!i-

( at sufletul colectiv românesc din PWlct de yedere etnic, şi străm, a rămas totUŞI pro~ I ta~e~ de a r~fecla conce/om!. 
, t bul' - A '1 10000 . mmtstt!Telor, ŞI aluncr d. prof. pu erea ver OI Sau ma- acest proces mare nu se poate letaru a peste . Jug. Gh A (uza va li făcut destul 

\1 I~at, şi a întărit nădejdiie în face decât in colaborare: sta- cadastrale de părnânt.In acest pentru' ca să cinsteasC'ă jiltul ce 
fiJtorul neamului. Unii zic, că lui şi întreagă 8Ocietat~a 1'0.. ~cop cu aprobarea minis-: ocupă. . 

1, o intâmplare norocoasă, noi mânească trebuie să procede- { ~ d . It ă . d , Nu ne trebue, deci mai multi 
.cem ci e imperativul eate. ze solidar, sprijinind pe ae- teru .~1 ,e agncu ur ŞI. ~- ju.,decăI?ri de, instructie, .ci ,"-ult~ 

oric al destinului că tocmai 'u1 • d' stri 111' .r s . menu, s a format o comISie cat mat multI blestematz aratat. ale ' serIa, t lD U aş ŞI ne"u -, . .. în foată goliciunea lor hidoasă. 
'1 Oct. Goga., prezideazi pri. torul român faţă de ceilalţi, :ompusă dIn d·nll; preot l P It" t t .• 

1 g al hi b~·· .' T' d" f rea mu 1 inS ruc orl Inseam-

'

lU uver~ sc m ani Sl~ de alt neam.. Să nu se mai! lomuţa, preşe mfe ŞI spe-, nă cheltueli in plus peste pogu-
Imelor ŞI metodelor yechi f ~ tâta g~Iăg' ~ ., d . l' t" A d 'SI . g' • • A' aca a a le. sparun ela lŞ 11 n reI reza, In 1- I bele inregistrate până azi, şi a-

l entru a rJ<lica, ~e roman la lumea cu fraze demagogice şi ler silvic şi Simion Grecu l' poi s'ar prea complica instroc-
lCul, ce i se cuV1De! . ţări . . ~ 

• Şti ~ ţ~ ~ . t amenlD nes~r.o.ase, CI sa . " director cadastral cari vor tiile cu atâfi?a anchele şi su. 
m ca arammea es e ne- se ot'ganizeze vItalitatea nea-"liÎ' h I 

_ulţumită de randamentul mului demonstrând acest luc.:'-I pleca în zIua de 2S lanua- pr~:-" anc ee. w Iă t~ d 

~uncii s.a~e ~i d~ ~atamentu1 s~ prin fap!e nu ptrin 'rlvo~be: '~"~.'M.".,~.".~,.~.:,""',~ .• ~.~.,~:.',,-,r,~.t\·,.,:,',:,'",;,';1",.,.',':' ti>y,~'~~"ie c. şi A vor. examina co- Ens:Ş:n!~n~;:,:tO;;;~~t ~: acel: 
.y proIWslUl11 nuncUloase, de a ~e. puna capa pX:S.s~n1J'el ~~-,'CT">~: . - ·'i"'f}'~i:z.~~':'~~munele mvecmate, consta· d' f ' 'r r 

lre a fost împărtăşită, de românilor pentru o VIDa no- ~J'::k~~~l~it .il.~~J':::.J."j A d d t~ţ't ~ A 't consta/afe m ro Slmp a raI a 
~t n'd 1 liti D torică ori discutabUă, şi să se ~>i,~J,' "A;: tan ne rep a t e savarşl e prin ministerul muncii. 
- re pa 1 e e po ce. rep- d ~ t " A" A tr' . - d l't~ţ'l ci ~A: '" A',' f~ 

t t ~ a Uca o 1 romann:tn o Sln- D. d •• -== .. ..t._ .. B_.-IUII Şl mo a 1 ale e reparare w,uncllorll romarH aş,eap a ca .... ea, pe care o aş eapta ea g ~ tab~ ~ 'taUer" .::: ::s _, ~ '[ 

tpinde însă de revizuirea n:ţi~nale,a~~e::a devbine ~': prefectul judetului Arad. ! a nedreptăţilor •. Du păde. pu- să se treacă dela consta/aT! e 
r d 1 "f ! tIt simpli? la fapt" adică la arestări e l le.a ă a ,sist~emelor de pro-', exprimat. de .pr()f .. Io.rga, căci Iată pentru astăzi câteva 1 nerca .rapor u Ul aces el co-

~ ~ ul fără n ultă spargere de cap-ttcţie agrlcolaj revizuire, Ia· suntem slgun, ca nICI un nu w ' • 't ~ă _' misiUnI se va vota de cor-, _ _ ' I L 

t ~ ~ va refuza a da ascultare a- masun nout, mem e v um i fllfidca nedreptaţde nus ar face 
lre o cons range patrunderea ' '1 1 o' 'toare ° lege prin 

"eşinismulai în acest ram de I cestui. apel. A'" ple inimile de bucurie a I pun e ~olU116 jlPrea nt~mi'Toase. ,. Gh 
:!.oducpe în general. Refor.1d DeC1

j
d
1
e
t
?par;e .. ~om.anll'tfşi tuturor românilor din jude-;carc ce e ,cI om

l 
uneTvor CuroJ. Domule mzmsfru • 

1 . 1 . ~ .' e cea a a sem, u, ŞI as e ţ 1 t I intra în dreptun e or. ot·; A. Cuza . 
.e e, pe cari e necesItă agn-' cu Dumnezeu 'nainte J u nos rUf I 1 S'l' F 
altura sunt de ordin inter- \ U. Dl prefect dr, Eugen Bar- (Continuare în pag, 4-a) j 1 VIU aur 
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I B -bl- li I log. IOD C. I loara e Gheorghiu: 
• I Electricitate 

~._e._1 _o ..... industrială 
Dela sate adunate 

Descânlece fot din Sâmbăfeni 
Mândra mea de prima dată 
Dumnezeu să nu o bată, 
Ci s'o tină'n trai domnesc 
Oi m'a'nvătat să iubesc! •.• 

Mândrulită cu ochi mici, 
Mă Iăcaşi să uia p'ai:i. 
Ba nu, baali. nu te fac. 
Că lu vii aşa de drag. 

Lang ii dramul Clujului. 
Dar mai lung al dorului. 
Drumul Clujului se gată, 
Al duralai - nici oaată. 

Vmge mândro ce lâ-i vinge, 
Şi mă seoace sei dă inge. 
Vinge banii dapă cepf. 
Şi mă scoace om girept. 
Şi mă scoace din robie. 
Vinge şipca dela poale, 
Şi mă scoace aâ'nehisoare. 

Şi să·mi cântt un surue Vălco 
Cum să cântă'n sol la voi. 
Şi să-I joc eu, măi băiete, 
Cam 8e joacă"n sat la voi. 

Cocă1e 

Descânfece din Sâmbăleni 
Când ii mâ"dra rumânită 
Ca cinci satll ii plăcită. 
Iar când se desrumâneşte, 
Nici o sată nu plăt~şte. 

Peste Murăş. peste Tău. 
Ard două lumini de său. 

Nimeni nu le poate stârzge, 
Numai badea când mă strânge! 

Marll-; Doamne, Dunărea, 
Dar mai mare-i dragos/ea. 
Dunărea-i apă sărată, 

Iar dragosletl-; Ifirmecolă! 

Nicolae Ionică 

"ALMANAHUL MUNCII" 
A apărut .. Almanahul muncii" Un grup de tineri, aproape 

in editura .. Asociaţiei Meseriaşi- copii, In ciuda impilărilor şi pieI 
lor şi Muncitorilor Români din decHor de tot felul, de care s'au 
Arad. lovit din partea tuturor autorită-
După mijloacele modeste de ţilor. prin muncă asiduă şi ne

care dispune această asociaţie, ostenită au reuşit să însufleţească 
almanahul este redactat in con· r noua asociaţie, animată de cel 
diţiuni technice acceptabile. mai curat spirit naţional, de care 

In afară de sfaturile şi indru-I este ~ăIăuzită intreaga muncitori
mările de care au muncitorii me dlU Arad. 
nevoie in fiecare lună a anului, Almanahul acesta trebue con-

Distinsul pr0fesor ing. Ion C. 
Gheorghiu. dela liceul industrial 
"Aurel Vlaicu"şi sub director al 
Uzinei electrice din At'ad, a 
dat o nouă lucrare literaturii 
tecnice t Electricitatea induslrială 
pentru uzul tuturor elevilor şco. 

lilor profesionale şi industriale. 
Noua lucrare a d·lui prof. iog. 

Ion C. Gheorghiu întruneşte toate 
I condiţiunile unui perfect manual 
I de electricitate, de care avem 
f puţine,iatâl ca redactare technică I 
cât şi executie a fj~urilor şi dese, 
nelor, astfel că şi CE'i neintrodu 
şi încă in misterele eledricităţii 

pot utiliza acest frumos şi bine 
pus la punct manual. 

D1. prof. Ion C. Gheorghiu 
şi·a scris însă cartea pentru elevii 
tuturor şcoalelor profesionale, 
cărora le va fi de un real fo
los - la toate examenele ce au 
de trecut in timpul cât stau 
pe băncile şcolii. Le·o dărueşte 
un profesor a cărui carieră di
dactică este o chezăşie că ceea· 
ce a scris d-sa le va fi bine ve
nit, 
Felidtăm pe distinsul &utor 

pentru acest ghid didactic. 
LUCUUU8 

E.pozltl. c:oleclh·ă.. pic:
torilor .ucur~len' .. f05' 

prel.ngilă 
Deoarece mulţi amatori nu au 

putut inci vizita expoziţia din 
motive diferite, administrantul 
expoziţiei a fost solicitat să pre~ 
lungească termenul de inchidere 
cu incă o săptămână. 

Expoziţia rămâne desC'hisă tot 
intre orele 10-1 a. m, şi 4-8 1 

d. a, 

almanahul mai cuprinde istoricul su1tat nu numai de muncitori şi care doresc să afle cum se trece 
evoluţiei unei organizaţii profesi- meseriaşi, dar şi de ori care ioi· prin atât ea obstacole păd să 
onale dela infiinţare şi până astăzi mos român, care vrea să ştie ajungi la ţintă. 

A SOC 1 ATI ACU L TUR A L A "A STR A 
OEspARŢÂ.MÂNTUL ARAD -

Invitatle 
Cu onoare sunt .. ţi invitat a lua perle 

la. serbarea 
pentru comemorarea gazetaruluI GVS1~' 
.IlGl.JSTlf'ttl, precursor al frăţiei tomâno,cehos'ovace, cart 
avea Joc Duminică, 23 Ianuarie 1938 cu următorul 

p r O fi ro DJ: 
Ora 11 a. m.. 

• 
n 
I 

Sfinţirea pietrii funerare din cimitirul "Pomenirea'\ resb( 
rată de Asociaţia "Astra". l 

Serviciul divin oficiat de P. S. S. Ivan Bujna, protOrtt 
cehoslovac din Nădlac. b 

Cuvântarea reprezentantului "Astrei" şi al federaţiei SOCri 

tăţilor Culturale din Arad. .' 
Cuvântul autorită,ilor. IC 

Cuvâatările delegaţilor diferitelor asociaţii culturale ~~ 
presă, române, cehoslovace şi jugoslave. [ 

Ora 5 eL JD.. la Palatul Cultural: If' 

. ul l'A .... 1: Festival orgamzat cu concurs coru Ul ., rmoma, 10 c 
rul căruia va v.orbi dl. Sever BoCIl, fost ministru, despre~ ,tf 

'e oristica arde/fiană dinainte de rdzboiu". • 
Corul .. Armonia" sub conducerea dlui prof. Ion Lipo)t 

UI 
Ora 9 seara, la Cercul Românesc: 

Masa comună. =i 
Dele.gaţii diferitelor asodalii t care doresc să ia cuvântu~b 

sfinprea pietrei fnnerare, sunt rugaţi a anunţa JespărţămâJo 
nostru. pe adresa: Asociaţia culturală :"Astra", Arad. Pa.~ I 

Cultural. al 

Arad, la 2 Oecembrie 1937. I 

COMITETUL d1 
al 

Către cetitoriI 
T il " _~ ... &a oale DUDler e aparule .-aa 

r._ ·1 acu .... din zlaral nostru. _..-..... 51 ril 
trlodse eunose .. tillo., şi prietenilor b\ 
noştri, ca exeDl.I.re de proLă. iIl 

Acel dialre dânşll cari pre,u~~: 
iese IIDunt:a ce-o depunelD ,i "-0" .. 
să pr .... ească darul şi pe ~lilo., să : 
Lineyoiească a-şi aeLita .LonBlDen" d. 
tul, I,,"ultind costul pe adresa iu 
ad ... inlstratiei. ni 

DU 

asociaţie cu proporţiile acelea pe I prin câte peripeţii trebue să tre- Almanahul a fost redactat sub 
care le cunoaştem. Este vorba de I cem când lupllm pe calea natio- îngrijirea dlui Ion BIăgailă, in-

asociaţia care a editat almanahul. nalismului curat, ca şi de aceia văţător. Petre Fica -----------------•• -----_L 4 

-----------------------------------~ati 
Rolul afişului în viala 
cullurală-econoDJică 

de PI"Or. Eugeniu N. Dublea 

~ti' 
dimensiuni extraordinare, fie prin I slujba turismului. mai ales după I cemat şi premii. Astfel el SUI 

admirabilă execuţie technico-ar- infiinţarea Oficiului Naţional de ciite noastre de turi.m din lti:z 
tistică. Turism. Turismul constitue o inătate au frumoase şi rele 1 

Scopul urmărit prin afiş tre- sursă de .enituri pentru stat şi desene in culori ale IltaţiUl III; 

bue să ne prezinte dintr'o ochi- mijloc de progres pentru staţiu- noastre, ale sportulului de ~ci~ 
re partea caracteristică a ţării nile noastre BaJneare şi clima te- in ~aţi. Căci. ~vem c,ar! O: 

Semnele punctate ale frontie-, Mentalitatea şi temperamen- produsul fabricei. sau frumuse- rice. Prin gările,de frontieră toa- ave~ ŞI ~are, .. ra~n, lacu~, lac 
t'elor de pe harti, care dau a- tul unui popor se exprimă cum ţile naturale de care dispune. ti gama ft11musetilor naturale d.e ŞI saJm~, vu ŞI sat~ pJtn'lci 
tâta de lucru comisiunilor diplo- nu se poate mai viu şi mai co· In materie de reclamll, nu tre- istoric. şi pitoreşti deşteaptă ŞI locahtăţl balneare 10 plii 
matice şi elevilor in ora de geo- lorat prin acele redame in ima- bue si ne reducem numai la ilu gustul cunoaşterii la faţa locului pe care nid nu apucăm S\ş 
grafie. par insemnări inutile in gini şi fraze scurle, care ne in- slrarea articolelor, la repetarea a ct>lor văzute aţâţător pe un cunoaşt~D;l' .. d I . Jiei 
cursul unei călătorii. Trecerea tâmpină pe ziduri, staţii, tramvae, in scop de memorizare a acelu- afiş colorat sau stilizat. SPOlttvl. tunşb, e eg~tl . ta4 
diatr'o ţară Într'alta se face pe ascensoare. etc. iaşi nume, împrăştiat prin toate Prin afiş se poate lua contact rătăc~sc, slavă DomnulUI Şla I 

nesimţite, fără schimbări luate . Dintre capitalele e~r?pene. Pa- părţile, când un articol nou sau de la prima atingere cu dispozi- la Cn~l'd '..c ă ândf r 
in seami. nsul este acel care llCl' revarsă d' d d - an sosesc In 5ar • C 

r eHin urmeazi să inun e piaţa. ţii ŞI or onanţe, cu in romăn I h ti' .. d ă şi le 
Aceiaşi munţi in continuare humorul până lCli în expresia re- f • • f . fI It a o e ClUe-1 10 eamn '. 

... A işul nu este rezervat numaI ŞI o erte, ŞI a im cu mu e 't t ~. ţi x ~t ma'.' s, 1 · .. d • la' 1 • .,. l' La f- t":ne pl eş e sa-l re nA ca ' sau ace aşi peisaJ e şP.s 10 care c meI. n ~ra UI on .... propagandei in viaţa comercialll. minute inainte de ne a opri in gară Il . ? D'g ca" t va 1 ÎI 
1·· . eul .. . I 1 b a nOI - est ur, e mta ŞI oarea nu unpreslone- antma e e vor esc. Acolo unde este in joc interesul unde vom târgui, ce apă mine- ., b' 't Li 

~ . t' b - d' ' h' l _. .. expresive ŞI me reuşI e. ala pnn ro rusea lverStune ula vac e qui rit·. ace cap general. un ordin sau un para- rala ŞI ce VlDun alese vom bea Fapt regretabil este cour hc 
aşa CUm se întâmplă in Elveţia simpatic de vacă. cu gura lăţită graf, trebue să fie insoţit de ex· la masă care este timpul fromu- tarea că afară de câteva ~re 
unde măreţia d~corului incepe până la urechile de care atârnă plicatia lui logică, de exemplu: seţii reprezentative, cum se nu- tuţii cum sunt: Loteria de iotl 
şi se termină exact acolo unde ca doi cercei câte o cutie de într'o mare casă de editură unde mese ziarele şi revistele impor- şi C. F.. c., foarte puţini cclin 
frontiera este gravată direct şi brânză naţională, DU lasă nepă- fumatul este oprit, afişe mari tante. Apoi ce localuri vom fre- cianţi recurg la afiş ca mijlllec 
puternic pe solul Europei. sător pe treC'ătorul izbit de râ- trebue să înfăţişeze un lucrător cventa. marca ţigărilor ce le vom publicitate. Este drept că ~eDl 

In celelalte gări de frontieră, sul ei contagios şi imbietor. Sau, în planul întâi scăpâLd un chi- preface în scrum, la ce specta- ţin costisitor. însă rezuJtl şi 
$en%aţionalul il oferă chipul de in metrouri. unde fumatul este beit. In fund o mare clădire in col vom cumpăra bilete. Toată sunt fructuoase _ incurfe 
alti formă I&U nuanţă al impie- oprit, ţigaretele Gitamel anunţă: flăcări cu vâlvitli eşind pe fe- viaţa capitalei şi a, ţării este ilu- tot odată mişcarea artisti~un, 
gaţilor~ ,i afişele in limbă stră- "Defense de fumer meme une restre, cu oameni gonind de dis- strată pe ziduri in litere. in lumi- grafică care Iasă de dorit,lu~ 
inA. Acele afişe din care din Gitane." per are, arată impresionant elee- ni. crează posibilităţi de m1l1l'UgE 
momentul când am intrat intr'o· Varietatea spiritelor abundă 'tele unei atari neglijenţe. Iatăun In cursul anului trecut Of. N. braţelorimpiedecândastfeldÎ b 
ţară ne vor urmări pas cu pas pe toa1t: aHşele, iar desenele exemplu din cele multe cari pot de turism a a organizat un con- tineretului spre meserii brute.ziui 
tot timpul cât vom fi vizitatorii sunt expresive, retinând «ttenţia servi la compoziţia unui afiş. curs de afişe- la care s'au pre- fel o imPortantă problemă Wă 
eÎ. fie prin originalitate, fie prin I La noi, afişajul este pus tn I z(ţntal numeroşi arti,ti. S'au de- aşezată pe drumul solu~",lui 

a Fa 
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- VIATA ... ARADULUI 
, I 

ICoUllemllo .... e.. saze. 
t ... ul .. ; G .. st ..... 

il Primim următoarele: 

Apel 
Cer.::ul Militar Arad 

PI'O"r .... ul seaonului de iarnă 

A .. Susti .. cart C~ brii organiza.:nor Cercul Militar din Arad" mat. Va avea loc in ttCa-
atre mem ......., ~ ~ 1 1 R 

ationalliberale din judeţul ,i şI-a Intocmit urmatoru pro- zinou ofiterilor eg. 93 ln- Asociatia culturală "Astra" 1" vânlările del~gatilor diferite!,>, 
raşul Arad, pentru acţiunea gram dfl serate pflntru iar- lant~riei - Cloşca·' (Cetate). d~spărtămânlul Arad,organizea- sodtlăti cu/terale şi 'de' prl!să. 
8 reorganizare ,i purificare na anului 1938: 4. Miercuri, 23 Februa- ză comemOTarta gazetarului, române, c.ho&lovo~ ,ijagoslaue. 
organizaţiei. 1. Duminică, 23 Ianua- Tie: Cl!ai da1lsant. G U STA V A G U STI N: Ora 5 d t m. In Palatal Culta-

resb Organizaţiune~ noastri
l 
arăda: rie: Serata. 5. ~âmbătăI 5 Martie: pr~carsor al frăţie; româno-ce- rai: Festival organizat cu COD-

t 
l a f~st una ~tn~e • cNe:. mat 1 2. Miercuri 2, Februarie: Bal dl închidert. h~sllo9va8ce, Dumin..eedl,23 Ianaa- cursul corului .. Armonia

D

• il! 
ro 0rtternlce orgaD1za~uD1 atlOna - TIe 3. cu urmalolu program: cadrul căruia va florbi dl. S~t:I,r 

berale din Ardeal. Dovadă de· Matineu dansant. Invitatiile sunt strici pf1r- Oralla. m:S'znWeapietreifun. Bocu. fost ministru, desp,,: Zi· 
i Sor,e aceasta sunt rezultatele ob- 3, Sâmbătă, 12 Februa- sonole. din cimitirul "Pomenirea". rf!sfa- : aristica ardeleană dinainte de 

tute In luptele electorale - din rie: Bal mascat şi cosfu- "rată de Asociatia "Ast a". Ser- rdzboi'l. Corul .. Armonia" sub 
IOziţie şi la guvern - până în • "idul dioin. Cuvântarea repr.- cenduc"r,a dlui prof. Ion Lipo-

le ~ecembrie 1933. zentantu!ui "Astrei'4 ,i al P"de- van. 
Din 1934 Insă, incepe decă.· N oui comisii Registre de rati,i Societăfilor cultu,.ale din' Ora 9 seara la eercul Româ-
:rea devIZ-e Arad, Cuvântul autorilătilor, Cu- nesc.' Masa comună. . 

_ Desconsiderarea intereselor ob- in lerimare În • 
1~ c1Şti locale, clutarea satisface:rii _ d ' Camera de Comert şi de 
e. ';ereselor şi ambîţiunilor perso- JU e. Industrie din (uad roagă to~~ Imprimate pentru 1 ..... ea.; .. _eal 
. le, lăcomia fără frâu a unora 1 d' 1 v •• • te firmele CUl mai au neVOIe ... op •• e ....... . 
~lPotumularea de funcţiuni ,i dem- ., n ~~ ISO v.aru conSI~ de REGISTRE PENTRU DE- anuntarea anga- de c: .... e d ... 

~ăti de către persoane fără ~iilor an !ud~ţu~ . nostru au VIZE si comunice Camerei _. 
:i o valoare sau stiml in 8o-fmceput msbtulrde de co- prin telefon ori bl scris PUii Jatdor A. ... d 

intu~tate. inlăturarea sistematici al misii interimare. Iată nume- Sâmbăti, 22 crt, ora 12 ~en- Camera de comerţ şi de Toţi proprietarii de caae cari 
ămâJor cari atât prin pregătirea .Ie membrilor care for- Iru a le putea comand~ fund.,' d tr' d' A d d au chiriaş sunt datori să prerin-

, . • t ' t I ci stocurile s'au epuizat. Pre In us le In ra, a uce te la circumscrip';ile ~dive 
PaW câl '1 prm CtnS ea ,t en ~- mează comisiile interimare 1_1 • d' tru t Lei 150- la cunoştinţă tuturor finne- •• ·-r-

amul lor puteau aduce 8eTVl- din câteva comune: I tl&& UDUl re5 1S es e • I d' '. . ţ' . un tablou, care al cuprindă f 
reale Neamului, ele ...• au ne. ar In etrcumscf1p lunea el. J, Numele chiriaşilor. 

JL tlţumit pe partizanii devotaţi Măderal:- că numai ea este autorizată 2, Ocupaţia • 
.-au creiat in jurul partidului o Buda Petru I Vanc De- Invitări de minister de a imprima 3. Chiria pe care o pJitesc. 

llosferă de neincredere. men. preot Ioan Moţiu, Cră- şi pune în vânzare impri- • 4. N~mă~ul ~ta.nlei cu care 
iată deci pentruce, cu toate dum Sas, Petru Corcoşa, Asocia/ia Sportivă Românii 1 tr s a plătit Impozitul după acele mate e necesare pen u a. h'" 
lptuirile mari pe cari le-a re- Petru BOJ'a, Adrian Arde- Gloria" din Arad Vă roagd să • , c Inl. • 

1 )'b 1 " .' ,nunţarea an,.ţaJaţtlor. 
... '-&t partidul nationa - J eTa în lean. bmeuoil' a lua parle, Impreună 6 

la t an' de guvernare or D Z '1' • tr • ___________ • Top contribuabilii cari au fos1 
" pa ro 1 • - _ Piacota: _ ("u stimala VI. ,amllfl. ,a a-

,1 mafflThea -1l0a8rlr~-ar!dană---a ditionala ~cere român.a8'că: impuşi dela t Aprilie 1937 ia 
ar buit să-şi plece steagul, intr'o Gh. Cuvinan, Ioan Rada. Balul halp'lC daln Arad "med provi~oriu, si se prez.in~' 

ineasă Înfrângere la ultimile loaa Burza, Iosif Sler- Balul GlorJel la Adm. FJOanctari pentu a It 
gen' dl"aa loaa IUs,·e Vasl'le 1 F b • 19-'8 trecu·i in patent! fixl • • - " ce va au"a IlIc in ziua dtl 22 ale "uane;J t • . 

.r fina acestui dezastru o poar- Sereada .... - Isaia Dră .. ă· 
• -,!!!Il Ianuarie 1938, or"le 22. in saloa- "'Ia salo<Aaele hotelalUl-
~ exclusiv conducătorii de până 1" "" Toţi comercianţii şi meaenaşu 

la ' . ţ" t . IDa. nele Hotelului Central din Arod., Central" '5 f • 
lm al orgaOlza tel noss re, cart Muca : Intror"a I Le; 80 d. persoană, l" can in 193 au o.t impuşI pe 

•• din nepricepere, fie din stă· Gh rlh H tăr Ioan inclusiv taxele, Două flxcel~nte: Societatea hipică din A- F3. aDi •• sunt ch
t 

ema1i
t
• la Adm. 

la iune sau alte motive, au cre- eor6 e O ani .. t ~ manclară pen ru a I se fha 
nemulţumiri juste In fiecare Amar, Nicolae Câlb, Ch. or~hestr;r, de 1 dans. Drle~'t' SU~- rad roagă pe aceasta cale noile impuneri. 
Dună şi au dus la dezastru Stan, NicoJae Câld Dămian ~;;:~n 1;~6~:e pot r"tme prin I p~ toli m~mbrii ei lo~dato'i __ ." _________ • 

_ dintre cele mai solide orga· Tărhună Dămian Mihuţ, ŞI cunoştmtele domnulor lOT 
... ţiuni politice. Gal,~ : - ~.. să O onoreze cu pr~zenta O.d ...... ", ...... ., ... 

~tiu că ideile Naţional-Libera- Ca onoare sunteti mUlta/' a d '1 I I b 1 • • de ,-...... te! 
el Pavel Tâţ, Dimitrie Negru, lua "arie 'a omm C)r or a a. ... - • , sunt adânc săpate in inima ." I ~ ~ .............. ..,~ 
.tn 'ti '1 t . d Teodor Cherechean, Oemi- Balul promite să fie tol c.. .......0. ~ ."."" =' 

Unt or noş rl, care cu u- d- 30 ~ b 
~ele vAd decăderea organizaţiei an Crâşmar, Ioan Dragomir, Seraia dansanlă aşa de reuşit ca în anii·" o~.. • 

~ţi~ Ştiu că soldaţii arădani cre- Gheorghe Tat. Săbău, Ioan a Societălil trflcuţi, conlându-se pe pa- t .. 937 

~cio,j ai steagului purtat de Costan. de Palronoj rticipareQ tuturor diStin,i-! atrage atenţi\lnea tuturor acelora 
ri,; Dinu !ătianu sunt convinşi de sub Prnid.mtia Dlai Romu. lor invitati, cari au beneficiat de împroprîdă-
,W'acest apel va fi chemat să lus Offz,anu, Primul Preşedinfe Acei cari din diferite i riri gratuite, de loturi de case, pâ-

)Jpll.~ă "i in viito~ servicii reale Tablouri de per- al Trib, Arad, Sâmbă/d 5 It b- li .'. it invita-) mânt etc. şi nu şi-au achitat 
,'Il ŞI NeamulUI Românesc. Si sonal mo ve, n au prrm.. .! impozitul cuvenit Ia adminislraJia 

Sl ruari, 1938 in saloan,le hotelu- 'il . . .. I t t lŞ ,stiu că lupta noastră este ţi ~ fi car! In anII recu" financiară până in pr~7entt să 
Potrivit dispoziţiwillor in fUi • Central" • • I 

ti Jied~cată ~~ ar~ele invechite vigoare, toate firmele SUAt o. InCllputul la or.le 21. Pr~tal au avut invitaţiunz, sun I bine voiasci .·1 achit~ pentrucă 
şi.ta~lca ~Şlt~ dm uz şi de bligate a inainta _ in tri- dl! IntrarI!.' d. ".rsoană 10 lAi, rugati să vină Ia bal, cu în caz contrar vor primi ordin 

a e au ontate a comandan- pl I In t de familie 200 LA,', asigurarBa că vor li cât se de deposedare • 
.li' nepr' ~ J' d ~ ă u exemp ar - spectora u· T d J 

inw IC_yUtl e pan acum, l • Ind triaJ ~ i F C it. t I poate je b,'n" prz·miti . 010 atA i se atrage atenţiunea 
. le aceea iz' - d 1 UJ U.S paD la 1 e- om e u aranja/or u, "" . I ŞI, , aSI4Zl, cu a cen- . b . că aceste terenun nu e vor pu· 

tai,s'a inaugurat o eră nouă brualantil~ .. atlo~ril~ trde .per
d 

so- x.r.1AC~ = tea instrăina până nu vor achita 
va 1 întregirea partidului Naţio- ~ ~ Iza In m epnn er~. ;e,cxx~~=fi=~jg=~=~g~B~itgt!ni!U@gi~gl!~=~ taxele cuvenite la Administrtlfi. 

Liberal şi remoirt:a cadrelor pnmatel~ necesare se ga-!! ! Financiară. 
"hotărât să păr:.·m ] I BeSC numat la Camerade Co- ~.~.... I~TELECTlJAL. : ~. _________ _ 

OD~ vI a reorga- I " In '. ~ ~ 
I .rea şi purificarea organizaţiei merţj ŞI duslrle din Arad. ~ .... -; .7" 7 p_"II~-tU ••• ăI_~ ;m P.' 

::;i~n;~C~!~~:t!:e:r~:au~~ruPde ~. ~ ~_~5~ p .. blii~ .. tiii ... .,.ân.,d··' ~ ... ~':i:.~"::-;~ o. 
)
'lj'lr)ecluali şi foşti parlamentar.' _ Dore~c:Ja se ştie de pe acum, Că~. cuprind adesea studii şi ;nformaţiuni privind omeni- ~ 

··n a tă ţ' ă' ~ ul Dvs. de activitate. - Dar cine poate urmări, tăia ~ 'V. i ..... d_"'.e 
L ~emnilad liberali. fac acest J ceas ~c tUne ~u urm. nm ~.' ~ 
;UJtl şi invit pe toţi şefii de sec- aJ~ceva. decat intregrrea parbdu- ~ şi clasa 120000 de publicaţii, punându-vă. zilnic pe ~ BUCUREŞTI. Comisia 
urie preşedinţii organizaţiilor l~l, NaţIOnal Liberal din oraşul ~ masa de lucru cea mai pretioasA şi compleclă sursă ~ J. O. V. s'a intrunit la ministrul 
lti~unale şi pe toţi intelectuaHi ŞI Jud. A~ad. ~ toate elemen- il de io{ormaţii asupra problemelor Care formează pr~- ! muncii. In urmalpropunerii Dlui 
u11,1ugadi devotaţi ideii liberale tele de C1nste ŞI ,:,a)oare .l~le g ocuparea Dvs.? 102 agenţii din lumea întreagă prin ~ Jean Ghiulea director geaeral 
l1I'11getului curat ce u ări la o parte. cum ŞI o purIfIcare ~ intermediul agenţiei II al muncii, s'a dat avertisment 
I dÎ trimită cât mai neî~~ morală radicală.,. ! "SERVICIUL GAZETELORu ~ firmelor să ţină seamă de preve-
Ite.Ziunea pe adresa: profesor Dumnezeu să ne aJute! ;: Bucureşti, Str. Sf. Constantin 24. Telefon 3-16-15. ;m:M.: derBe legii de plasare I. O, v. 

( ) Vinti1 
~ P f b 1 DeasemenÎ s'a recomandat firme-

i tiIă Popescu, Arad Str, Sem;. ss· ă Popescu x.x rospecte, o erle şi pro e gratis a cerere. xx 
I 

' 1 fAd ' T ] xx =- lor să angajeze numai personal 
~'" U1 • =::~ d:i/tf:U': pe:::!:'ti. Inil~=~jUiIiBIUliiiUiIUin(l.ft.lIgsgB~ii==H de sânge românesc, 

ti'". 



TIMPUL PROVINCIEI .... 
(U .... _~.k) BaDca Nationala a României 

odată se va examina moda-

litatea de-a S. uşQra ţAra- c:O .... oc: ... e 
Di!or trecerea prin pădurea ........... d ___ .et_ S~ .. ~ ... I~ 
contelui Hunyady, pentru- •• d ...... ă d ... ~O F~L._ .... et .. 9.:18 
ca 'uanii si poată trece la caz de deces al asiguratu- a casea. ~ 
dela 118 Ât 1. altuI, liberi, Ja Yirlutea di.poziţiuDiJor ia- pune mai mult di' 20 voturi, ui lui legiuitorul a stabilit ajutoare Cvantumul ajutoarele bit 
pe vechea cale numită, .,a hahre, d-nii acţionari ai Blncii care ar fi numirul ar.ţiunilor ce j de inmormântare acntu a, pe pentru înmormântare se fui 1. 

Gllşii". Naţionale a României sunt cnvo· reprezintă Nici un funcţionar a care casa de Asigurare le acor- de adunarea generali a t 
<:aţi in adunarea generală ordi- Băncii DU poate reprezenta pe dă urmaşIlor sau celor ce au De prezent acest ajutor p~ 

Ajutor Îa caz de deces 

Din discuţiile d-lui pl'e- narl. pentru ziua de Duminecl un acţionar in Adunarea Gene- suportat cheltuelile de inmor- celor 5 dase este urmltorul. 
lect cir. Eugen Barbul cu 20 Februari. 1938, ora 10. raii. mânfare. 1. 2000 Lei 5 
c1iferiţii prieteni politici. a- Adunarea Generală le ya pne In caz de proprietate indivizi An. 117 din le~ea pentru uni II. 3000 ff 

ceata DU ,'. ferit de·. ari- ullocalulBlncii Naţionale din Bu. UD singur ac1ionar va ii autori· ficarea asi~, .oci. arată el asi- III 3500 " 
ta că dorinta d-sal~ ftl. de- cureşti, Itr. Liplcai No. 25, zat aă participe la adUDare. guratul are dreptul Ia acest aju- IV, 4000 II 

a nu .e mai inlervflni la In conformitate cu di$p()ziţi. Procurile şi orice alte acte, tor numai In cazul când a co- V. 5000 " 
d L' i ~.. unile de sub capitolul VI din justificând dreptul de a participa tizat 26 slptămăni. atunci, când Ajutorul pentru iDmot"mJI sa SU9' nlC o ,arma p,n- st t t ad I .... ti 

d . a u e, se uce a cuno.,.m la Adunarea Generală, vor trebui decesul a provenit din cauza se acordă la cererea celor 
Iru pretenfiuni nfl rflpl. ŞI următoarele: si fie legaliza te. Deasemenea vor unei boale, iar in cazul când de drept şi se eliberează pe ~ 
afll~flal·t dfloarecfl astfel de V'or avea dreptul si ia parte fi contrasemnate de mandatar cesul a provenit din cauza unui e:d.ractului de deces. 
prfllflnliuni, .ub nici o lor .. la .dunarea generali acţionarii sau delegaţi şi vor fi remise accident, are dreptul la ajutor Acest ajutor se acordă 
",d nu 110,. Ii satisfăcute. d. naţionalitate română proprie Administraţiei Centrale sau Su- ,ărl a se ţine seamă de vechimea rei persoane. chiar străină, i 
Din contrl dsa acordl tQ- tari a 20 acţiuni inscrise pe nu cursalelor~ şi Agenţiilor Băncii, cotizării. exceptându.se asiguraţii poate dov3di că a făcut ~ 

. .' mele lor pânl la 19 Noembrie până Joi 11 Februarie 1938, întreprinderilor de stat, judeţ cheltueliler de inmormanlar ati atenţtunea tuturor ace- 1°37' I . (d'-Jl 3 J ' d 
•. . • ~ mc US1V a lua cu UDI ora 18. şi comuni, cari nu beneficiau nă la sumă prevăzută e 

lor cafl pretmd lucrun Juste complect scurs. Ioaiate de 20 Co.uorm statutelor Băncii, bi- de acest ajutor deoarece nu co- restul rămânănâd a se da i 
şi legale, indiferent ci sunt Februarie 1938, data adunării lanţul general anual, contul de tizează la fondul accidentelor. lliei. 
de o culoare şi credinţă .. nerale). profit şi pierdere. preCl1m şi ra- Acest ajutor se stabileşte de Urmează: Pensii ~ 
politici, sau alta ,i ar do- Inscripţiuaile de acţiuni făcute poartele Coos. de Administraţie casă. potriVit cu de 40-60 ori invaliditate. 
ri ca fi ace,tia să-şi eIpu- dupA data de 19. Nov. t?37, nu şi a acelui de Censori asupra salariuj mIjlociu al asigaratulu II 

x A f ţ d 1 . tS • d dau dreptul propletarulUl lor de operaţiunilor eJl.ercitlului 1937 Iti potrivit cu situaţia fiaaociari I nil m a a sa e s1D6 un o- . . .. , r-

. 1 f' ... a parhapa ~ această adunare vor fi publicate in Monitorul s. 
onţe e. iri. mtervenţii ŞI -ni'rali Of' 'al l ţ' 10 '1 . T 

.. ••• ICI cu ce pu In ZI e lOa- SPOR D' recomandaţii. Societăţile proprietare de acţi- intea intrunirii Adunării Gene-
OI. prefect a hotlrit si uni ale Bincii Naţionale vor fi rale. : 

nu mai semneze ge azi îna- considerate ca româneşti numai Ordinea de zi a Adunării Ge ,., 
inte nici un paşaport. de. daci vor Indeplini condiţiunile neraJe va fi următoarea: ~ ,l 

cât după ce pe~ţionad rul va :~~.de protecţie a muncii naţio-,la ~ir~:a::~b!:a;!;I;: incheiat Glor·' l-a "In 'ca""'pionatuV 
declara pe cuvant e ono- AM: " i d l' Descărcarea Consill'ullll' de Ad~ .L.L.I. . .. .. onanl care n ep Inesc COD- ro 
are că a obţinut acest pa- diţiunile de mai sus. vor putea ministraţiei de gestiunea sa j ţ' 1 
şaport firă nici O interven- fi reprezentati prin mandatarÎ I \istribuirea benificiiJor reali- na Iona ~; 
ţie băneascl. sau de alti avind ei însuşi drept de vot. zate conform bilanţuJui; , 
natură. Avtrtizează Ioiada- Totuşi 10cietăţile, stabilimente· Alegerea a 2 administratori. Peste câteva săptămăni VOT ocupa chiar locul. a! doilea".~r 

1· ~"1 t f' in locurile d·lor C. T. Teodore- incepe. matchuril~ pentru campio- a câştigat 11 punct, a pieri C tă pe loti funcţionarIi pu. e ŞI corpora.tUDI e po I repre- I ţ' Jc.n, 
tat . te' ă scu şi N. BăIănescu. ale "ăror noful na'ional, aşteptat cu fnsu le pe care cu pu 10 nOrOC , 61 ' . . d'L I J '1 ţ' zen e pnn o persoan anume.. . l 'Ia 

.lcr, In "ertln ue
d 

SI ~a ,. delegată sau prin orice acţionar mandate expiră la 31 Decembrie tire de atâlia sportisli român;. putut uşor câlŞtig9, m
d

a
t
18 es eri 

f I ran". ed va pe flpSI ro al Bx-cu" , 1938', 1 r el I (J'unul acestor A. C, f. t<. a Ar~ pun~.l 
6 AU a a fi ce n , ~ Venus la BucureştI unde Il' 

mare asprimtl ptl toli cei Minorii fi interzişii sunt repre· Alegerea a 2 Censori, unul matchuri încercăm sd ne ocupa"} furtuna lare a 'Jlceput, la t'a 
găsiţi vinovati cd pretind zentaţi prin tutori şi curatori. în locul d-Iui D. Cristescu al da situat!O şi comportarea echz· tu] rtprizd le-a adus Bucui: 

Publicului mită sub orice Femeile măritate sub regim cărui mandat expiră la 31 De· pilor a,Ta~ane. , ' ntlor pe mâme zi tgdlarea şi 'Vd 
d c mb' 1938' 1 in 1 l GlOria 10 anul aCf'ista sa SltU- R' ,. 1 T' It!.. formau. otal pot fi reprezentate prin e ne ŞI unu ocu 4 , l' IpenSlel a Imlşoara "u 

• fări defunctului C. Cior8nu. at in loc frumos, ocupand IOCU l' I t' ă facl< un egal l~, 01 f t, . t . d SOt procură sau prin maD- , . " ce pu.m s. . "fI 
• pre ec m e~emn datari investiţi cu pTocuri din Membrii al cărora meadate trei~ cu 10t ghInionul avut Iar cu 1 Ju~entus trebuia râştigat. F 

la ministerul lucrirtor pu- part~a seţului şi având ei insuşi expiră sunt reeligibili. puţm noroc putea foarte uşor I După tOiite rezultalt le d~ I 

blice a obţinut suma. de dreptul de vot., Ele pot dea· I " ~ ~. mni sperăm ,că la t'rj~,ăvarl ~ 
10.000,000 lfli cu destma- semenea lua parte personal j Decretul-lege. pentru reVIZUirea tă ca epuraţia se va face pe 1 arena proprLe ~'a SJlI, Chi;Ol1 

tia reparării drumurilor din numai prin mandatul expres al, cetăteniiorafost definitiv alcătuit haUl legilor aus:;nga;e ce cele ma~ l~rL echIpe să ŞI I S 
D · ... 'd - soţ ... lui. I ' reglementau co~. ţilA e e a- stea,unle IQ faţa l~r. J,uc,c, 

Judet. m aceasla consl fl F '1 ă 'ta b ' BUCUSEŞTI Decretul lege I parlenenţă coodiţionaud.o de Gloriei au fost tOţi la mII 
b ·l·;': ... • d emeJ e m fI te su rf'glm . ~ . . .J U 

ra 'u suma s au ŞI ar 0- pentru revizuirea cetăţenilor aşezarea continua de cel pu- afară de dOI trei care nr ~ 
non/al 2.000000 lei, rflstuJ parlaffernal, pot, lu~ parte ~rso-, a fost definitiv intocmit. supus ţin 6 ani pe un teritoUu. Tu- obişnuit incă in Doile PC1sttfa• 

na ără autonzaţia soţulUI sau , . ~. . . d' 1 d .. 1 1 apărare a fost cel miii bir' • urmând sa s. .rdonan/flzfl t f' t t' d ratiflcarel consiliului e mini· tate e e pace ŞI pnme e e· vi ~ 
, po. 1 r~preze.n ~ e p.nn man a .. ,tri, fi inalte aprobări a M. S. giuirl româneşti datând din Volentir urmat de Lupaş, a 

la tImp. tan avand el msuşI drept de R g 1" • • di t 1918, ~ ca drept-1 de şi P u ceilalti, in înainta~at DI f ct tat A d ă e e w '1 apOlpU8 UDe a urmeaza U,\ • , • 

, pre e ,cons an c vot. I ~ li E d t ţ~ - nu fl'e recuno ~ marcat goalgaeterul frltz ,re 
1 '" In ap care. xpunerea e apar enen a sa - , , , , riu 

adesea dealungul şose or Pentru caZUrile In care regl- motive, întocmită de ministrul scut decât acelora.:ce se aflau de Merc~a, Igoa,t cealdlţJ, A 
judeţene mergând câte 80- mut dotal şi parafemal nu va justiţiei specifică categoriile încă din 1913 pe teritoriile Pe c~od. echipa l,a Aa' .; 
100 km., nu dai de vreun fi stabilit până la data adunării ca cetăţeni revizulhili ,i ara- definitiv româneşti. ~ocul tru, bnenm.ea a C~ŞII'rt 

. . pentru care se face convocarea, • •••• •• ••• ".xx ID anul acesta ca 10 atilla ţQ . 
Plcher sau cantomer a or- ta ţi' 'd ă ~~~~~~~~~xx~:.;.x:;;CXXF-~~~~~~im~~ campionatul Cu toate C9 "'ij Prezen ,p u Ut se consl er ca .. ~:.rs.~~~xx~~?X~~~xx~~~~ iSi' • d t t ţ. . h" . ~ . f.st 

ona ca o I pIC erll ŞI o recunoaştere tacită din partea ~ '.. două matchuri rămase pe 
cantonern să fie la servici- ţ" tf' l' d ti' _ ~ p. .. .. SAi vară care nu s'au putut l,/il 

so leI a re6 1mu UI o a, Iar pre I rov~nc~a &x. t' l' f .. 111 ul 1 ' d .•• t ă ' ,~ ~ dm cauza Impu Ul ne aVO"lU 
or ŞI eA aZI 1~ln e s ze~ţa s~ţiel ca o rec~noaşter.e ~ ~ La tlnerime cei mai buni~ml 

înceapă a unprăşha toate tacllă din partea soţulUI a regl- ~ i tori au fost din apărare 
prismele de piatră dealun- mului parafernat. ~ magaz.-o de ~.' urmat de Zara, MihdilO,.atT, 
. AUd ~ XX ceilalţi, la înaintare goclgf1l j gul şoselelor, astupand gro- n m:m atar nu poate repre- ~ P.Y juniorilor Măriaout. ur~' c. 

pile,,; ele. Cele mai .el~e- :~t':nu~ d~!~n;'-:C!iO~:;;er~! l!l1 măr fur i ~ te<~~~!:::'e~t~'~'!;~a~t::'~: 
re pe epse se . ~or ap lC~ dreptlde vot. ~ ~ tinerime Merianuţ 32 goJur.

m
( 

tuturor celor can nu vor fi Nici un acţionar, inclusiv 50' ;m vls-a-vls cu gara electrică ~ dean 15, Henegar. 10, li. fr 

găsiţi la datorie. cielăţile şi Statul, nu poate dis- ~ oferă ono clientele tot felul de articole d:: tr?,cotage, ~.~.:. Luca 2, Oraian 3, Sicl0Ar~t 
AI • i. S' sm texille, art. de birou, mărunţişuri, Jucăru etc. ~ Harotan 1, Col om pat 1, 1,-', 

<: O R S O Luni. Pre.uieră. m: Se execută dupll comandă ,cllmăşi}pentru străjeri, pentru, iâ'i Din juniori sr poate că îllf$i 
O comedie bufă de formkaeilă înscenare flli militari şi altele, la preţul cel mai con\·enabil. ;g vară v'orfi introduşi în echi''rigl 

ti:~ Preţuri fixe. Calităţi superioare, ~ Toate laudele pentru frllrCUl FETIŢ A OLANI.EZA 
c::u FERDINAND GRAV EI 
şi BETTI STOl:KFELD 

Cel mai mare succes al filmului francez. 
Vii ye,i prăpă.di de râs! ..... 

a 

~.: ~ comportare a echipei şi fr,/aţ 
~ Serviciu prompt şi conştincios. Români sprijiniţi. ~ sele rezultate obţinute le I 

~ Industria şi Comerţul Românesc! ~ conducerea, În special U 
ffi'i ~ Tripa,DI. Blaga N. şi Dt. fJi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~ K~ 
Tipografia G. IENCI, Arad. 
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