
, ~,' 

"+ nu! II No. 25 
~' .... """"".ww,,""-

4. PAG!NI LEI ~ 

f1 

. 281 d 
/It. r a 

1.. _____ • 

Zece Ma.iu. 
r\u 
B 6 Intr' o primăvară foarte întârziată -
-ece Maiu nu poate să pară ziua unei 
~ D.vieri. Dar aceasta sărbătoare rămâne, 
La. "1 ' • . ituşi . ziua renaşteru neamu Ul romanesc. 
n rin intreita ei insemnătate istorică: a· 
..... ,ucerea unui domn in fruntea principa-

rlor care ne-a .. creiat . Dina~tia, r~zboiu~ 
fi entru independentă ŞI cucenrea el, apOI 
.ilâştigarea regalităţii. 

tii j' Fără indepedenţă şi suveranitate 
uDUaţională, adică fără dreptul unui popor 
)erate a dispune singur peste sine - po
tmpr.orul acesta nu merită să trăiască. 
IInj,q • 
eni, Scăparea de sub Jugul apăsător al 
ilDelrăinilor rămâne fapta cea mai insem-

ată din istoria naţională a oricărui neam 
tlUlllODştient de menirea lui intre popoare, 
i, ai In paginile istoriei noastre intâlrum 
.. lomente!sublime de jertfe şi eroism, care, 
!i1ltsi, nu ne-au ajutat mult decât peste 

pleci şi sute de ani •. ~' -. ',-

Zece Maiu a fost sortită să ne răs
L Dune toate umilinţele milenare. ea sin te
-mnd, astfel, idealul implinit al tuturor 
, . 11'eneraţiilor de valahi năpăstuiţi, care au 
~Mtptat neîncetat pent.ru răsări rea aces
ca oei zile. 
baU Regele Carol I. a fost omul trimis 
?i , Dumnezeu neamului acestuia ca să-I 

mai ales atunci când urmaşul intâiului 
nostru rege, F erdinand 1., a lărgit cât se 
putea mai mult hotarele ţării, până aproa
pe de cele fin~şti. 

lată. marea însemnătate a zilei de 10 
Maiu - care rămâne pentru totdeauna 
cea mai mare sărbătoare naţională a 

~; . neamului. .!'~ 

Cât va trăi sub soare acest neam: -' 
toţi îşi vor aduce aminte de cei trei 10 
Maiu din anii de glorie şi isbăvire 1866, 
1877 şi 1881 - când s'au petrecut eve· 
nimente politice hotărîtoare pentru vii
torul românismului. 

Sub domnia Regelui Carol r. s'a mai 
întâmplat un fapt care trebue să nu fie 
uitat nici când: ruşii au fost siliţi să ne 
cheme în ajutorul lor, fiind ameninţaţi să 
fie distruşi de turci, ei - care ne· au 
fost "poruncitori", şi in acelaşi timp, am 
bătut pentru ultima dată pe turci care 
la rândul lor, ne· au făcut atât rău de-a
lungul veacurilor. 

Insemnătatea zilei de 10 Maiu se 
leagă de epoca glorioasă a domniei Re
gelui Carol 1. atât de bogată în eveni
mente şi adânci prefaceri pentru noi. 

Să o sărbăm aşa cum se cuvine. 
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. clii Octavian Goga. lun neam intreg l-a conlSac- Octavian Goga a murit 
om i II' rat "poetul pătimirii" - in plină maturitate spiritu-

ă ~ nimbul de glorie şi nemu- ală aşa cum au murit cei 
~a , r S~ d/al ul ::& eil O r _ _ _ mire care încoronează frun- mai mulţi din oamenii ge-
se j tea marelui român in mo- niaIi: connestia celebrală, eti~ 6 

rate/Năpraznica şi fulgerătoa- suşirile omului de calibru::- mentul când părăseşte viaţa adică prin minte. Este moar-
o s(1a prăbuşire in neant a lui universal. ::,. terestră., tea cea mai nobilă. Aşa 
Iă'n1ctavian Goga ne deschide Norocul nostru a fost _ Astăzi, după ce şi-a inăl- mor răsfătaţii zeilor. 
i d!:;,ia acum perspective mai ci ceriul ni l-a dăruit nouă ţat neamul spre culmi de Dar neamul nostru a pier-
cu mine ca să-I judecăm pe ca să ne fie steaul polară biruinţă veşnică, Octavian dut un nebiruit luptător şi 
vaF "t 
'ro ~strul mort deJa Ciucea. şi vulcan clocotitor in clipe Goga a trecut în nemurire. un mare sen1 or, ceeace nu 

Octavian Coga avea în hotăritoare pentru destinul impărăţia ideali pe care a putem uita curând. pierderea 
,treaga-i filiaţie spirituală românismului. visat-o şi râvnit-o în tot- lui fiind ireparabilă. 

t d ' fII " deauna. Ion 1. Pogana .;.va rup fi u gere e lu· Noi. nu el, am fost pri- . 
, Inoase, al~ zeilor. Cu ne- vilegiati ci s'a născut între S'a coborit În lumea fără 
• lalala-l lDteligenţă, care noi un animator cu geniul margini a zeilor care nu Funeralii naţionale 

,e ~dia scăpărări de divinita- in braţe ca să răscolească mai mor, împărtăşit de ro- lui Octavian Goga 
, Octavian Goga vedea inimile şi si sgudue teme- ua senină a eternităţii. Bucureşti. ConsiUal de mi-
I vreme şi spaţiu - şi Ha unui imperiu de silnicie Octavian Goga s,a stră- niştrii a hotărât funeralii Da-

Sţste lârgimile lor orbi- multisecularl. duit să-şi implinaască acest ţionale il~strulai dispăruţ 
are 'd 1 şi I.a atins pentru meritele sale, . Octavian Gona a fost poe- D. Oe .... I .... G_~_ suprem 1 ea , Co ul d f ctu1. 0Sl' 
1 6 d' rp eun 1Uvaa 

14', n ori care ţară din lume tul şi gazetarul militant cum t ă't· Adi 1 d' It' trecând atăt.uri e .toţi .. poe- in capitală în ziua de 10 Mal, 
fi r 1 In r ea u m u I ma ,. . ]' tă ţ 

",Jt, nisc,ut, aces~ mare n'a mai avut altul neamul lui epocă de robie şi urni- 111 gem a ~ al uman,l Jl,. când va. fi a,ezal In rotoDda 
~ont al zeilor ar fi deve- nostru în veacul aceasta. Nu Hnţă. I In ohmpul zellor. mtre AteneuIul'A 

J u t Oul • I "1 1 ' Inmormantarea va avea loc ~ . n as ru pe Cen pat- l-au Intrecut Barbu Delav- Un mare poet naţion::tll mănml e ummoase cu care J ' 12 M • 1 ''t' ul B lu 
·1 saI t 1 d ' d ., 1 ., OI al a Clm1 lr ~ 

II ., e, pen ~c era 0- rancea şi George Coşbuc, este acela care se identifică i se mân. reşte Istona umlJ, din Bucureşti şi probabU va 
t de du~nezelrea cereas- pentrucă era atât de mare cu aspiraţiunile lui cele mai: spiritul Incandescent al poe-I fi rodiodifuzată. 

cu toate farmecele şi În- cât amândoi, mai ales că a arzătoare. Când a inceput tului dela Răşinari va stră-, 
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Peire Neagoe în româneşte ISe apropie -seZODU: 4 

Un nou caz Panait Istrati În I universale, in timp ce noi abia l concediilor de odihnă. I 
literatura românească nu mai poa· \ acum ii putem ceti o carte dcr., el-f ' .. - J 

te stărui Ctlriolitate~, primtllu~, I pătâiu: Drumu~i CU po~ 'Jra. 1 Ce trebue să ştie _ atât p::~:dronul cât şi salariatul- despre conc -
dar poate să îmbogaţească serJ-. dusă de Jul. Oturgea, un aubhl, 1 e( 

sul cu alte capodopere literare, 1 intelectual şi scriitar, în acelaşij ,V·
J 

- l' ~ , ~ 
pe care străinătaka le cunoaşte I timp UD tr~ducător dt mare ca- Este ade\ arat ca Legea: dreptu. ZIlele de permble! cu o vechime neintreru , 
şi admiră de ani de zile. l!ibru. Contractelor de Muncă, nu i în rare saladatul a tips t în de 5.....-1? ani, un conct 

Pelre: Neagoe este ardelean get I In drumuri cu popas este ana- precizează timpul când să! timpul anului din cauza in- i de Il zile. . f 
beget. nă:3cut prin Orheiu, in anul! Iizată problema gingaşe a drago- se acorde concediile de: tereselor lui particulare sau i Peste vech mea de 10, 
18S5. Născut cu geniul artei În' steÎ şi facerii. , odihnă. E lăsată la libera i din cauză de boală nu pot afară de cele 14 zile, f'ri 
trup şi sufld, apucă de tănăr căile O familie este nenorocită dm 1 tI" f" 1 b t "t' 1 cediul \'a fj sporit in f[e(ă 

, ' .. f ' .., '1 li 1 d' a egere a pa ronu Ui perlOa-! I lOg o l e In Impu con- 1 
penpeţtte ale căutăm rumosulm. cauza lipsei unuI COpI. nu In- I ., . v an cu o zi până cân{a 
Termină astfel academia de arte tre soţi e condamnat la sterilitate. da pentru acordarea conce ! cedmlUl de od1hna. ' . . d 

. [d"l . 1 t 1 d 'C d' l d d'h v f" d:I'Junge la 30 Zile pestel . frumoase din Bucureşti şi apoi! In mijlocul lor se introduce un 11 or ŞI e na ura are rep-: once 'U e o I na I1n i '. ni 
plecă la MUnich. De acolo 5'a po- ! tânăr ideal, Ion, rare se îodrăgos tLll să aranjl~ze În aşa fel,: împus de lege t nu poate fi nu se m~l ~oate ~rece'Să 
menit l~ N~w- Jork şi I~ Paris -; teşte de Zamfi~a, soţia ,lui ~nghel.1 încât întrepri!,derea să nu: suprimat nici prin conven- ce dEnota c~ dupa. o ':al 
mereu In cantarea de swe. lDUP :1 dram~t1ce. pe~lpetl1 sufere din mersul ei norma1. 1 tia părţilor. Dacă aceasta me de 26 am muncltoru~c 

A lucrat rât a lucrat cu pe~ dragostea lUI se Imphneşte. D b" 1 ă I ' fV tI' tI' dreptul la o lună de l ~ 
• l l' • D' I h v • ă ar o IcelU e c ce e s a acu sa ana u are Orl- • .. nelul tanăru pe enn roman - estlnu otareşte JOS ca ma- " " . • . ' v' • concedIU de odIhnă. I J 

dar odată j-s'au deschis cutele ini- ma să moară, după l!aştere. mal multe IOtrepnnden să cand dreptul la despagublrt, •• a 
mii. Cuprins de nostalgia plaiu- Intr'un volum de şease sute acorde con(;ediul de odihnă i chiar dacă el în schimbul ti) FUDcţlonartlor:nă 
rilor părăsite cu mulţi ani inainte,; de pagini, Petre Neagoe re COn- în timpul sezonului de Pri-: unei sumt~ de bani a r(-, cu o vechime neîntrerPr 
Petre Ne~goie s'a. aşternut ~ă-.şi stitul: fragm~nte din mediul. ar- m~vară şi Vară - (după nunţat la acesta. I de 1-, -3 ani, un concedii S 

ver.ie amorul pe hartie. TrăIa 10 delenesc ducand astfel cunoştmţă cum e şi natural) din care In timpul concediului de ilO zile; an 
capitala Statelor-Unite, unde s'a cât mai de parte despre neamul t' v ' d d'h v • t . i CU o vechime neîntreîur 
urît cu totul de viaţa prea sgomo~ nostru. mo IV. ne o,cupam a~utn ,e o I ~a, n?-l. es e ,permIs: de 3-5 an't un concpc 
toasă a cifadelii limedcanismului. Pe drept cuvânt s'a spus că aCest lmporfant capitol, din salanatulul ae a ocupa altă' de 14 zile' ar 

In scrierile sole - Petre Nea- Petre Neagoe este ambasodor neo- drepturile salariaţilor. funcţiune Neconforman a ru o vechime neintrf ni 
goie face apologia satului arde- ficial al nostru peste hotare, care Drrptul de concediu al acestei dispoziţiuni at:-ag~~ d~ 5-10 ani, un comit, 
Jean şi·a oamenilor care i11ocuesc. nu s'a .bucura~ încă de recunoaş-! salariaţilor se naşte după II după sine pierderea con ce- : de -21 zile. It 
Scrie simplu. fără pretenţii inu- tere.~ ŞI preţuu:a. noastră, dar primul an de serviciu îm-! diului pe anul viitor şi ob- ~ Peste ac~astă vechir~tr 
tile de stil, uzate mai ales de va 11 de acum mamte - ca u- 1"t d ă 'h' l 1.. • • ' 10 ' f "d'-' 1 fft 
<'. crl'l'tor,'l' fără talent. l d' t . . . t· p lOt , a ee ve:.. Imea sa a-! bgaţla de a reshtUl patro·1 am, a ara '-.. ce e "f " nu In re cel mal mari proza ori.. t d vi· d' 1 : e 

Străinii au admirat Înaintea. rom am. r~attllU1 se. socoteş e
v 

upa I nului sumele primite pe fot ~lle. con.ce lU se ~'a;'Vl 
noastră pe eroii lui Petre Neagoe,; Silviu Fauf_ tImpul serVIt, nu dupa anul tin1!Jul concediului. In fiecare atl cu o ZI f~ltl 
fiind tradus in mai multe limbi I calendari~tic.· depăşi în total numănl0 

H ..... ~ .... opse •• E!1 .; -.c:: ........ 

C~ ....... ; f .......... s =-======= 

1. Krepsz 

Concediul trebue anUll-: Durata 30 de zile, ceace deno:;v 

ţat salariatului inainte cu; .:on«:ediului după O vechime de jlri 

10 zile, pe:ttru ca el să se; In conformitate cu art. de serviciu, funcţiona~l~ 
poată pregăti pentru acesta. 49 din Legea Contractelor dreptul la o lună dt~~ 
- Patronul este obligat să' de Muncă, patronii sut oh- concediu de odihnă, n( 

acorde anull salariaţilor ligaţi să acorde salariaţ;lor In conformitate cu [el 

concediul de odihnă la care a\1ual un concediu de odih- din sus numită lege, ~rl 
legea le dă dreptul. : nă după cum urmează: nul care nu va acord~~ 

Concediul se poate acor-. ) M "t"1 lariatului concfdiul ă 
. 1 . dia anei ori or; v t - , 

da în mat mu te penoa e ." v prevazu mat sus, va 1e 
- (dacă salariatul convine i cu o vechl~e nelntrerup!a ligat să plătească act 

" . ,de 1-3 am, un concediU 
la nceasta) IOsă totalul :,lle-; de 7 zile; afară de salarul lullr. 

lor trebue să corespunda cu .'cu o vechime neîntreruptă o despăgubire egală ctO 
numărul zilelor de conce-: de 3-5 ani, un concediu luI snmei ce i·s'ar fi Cllh 

diu la care salariatul are 1 de 10 zile; pe timpul concediulul p 

O ~ • .oIIICIt. d.rllliJl. ~ In acest an cum veţi vedea, I ne credeţi că realizarea lor dePin-! 1) Secţiuni, Subsec1lt- : 
... ~ ~ ~eailTla avem nevoe de un sprijin masiv de numai de buna voinţă aDvs.,;Grupări Săte,ti. • 

_ • _ ee I al instituţiilor publice şi particu- de vointa Doastră fermă şi in 1 Potrivit Statului, fiecan • 
..... p... ..c:: .......... ţ.. pe ...... 1 ... ~3 7, Iare pentru indeplinirea unui prog- special de hotărâl ea patriotiCă a trebue să aibă în judetul S 4 

.. ,.I ... le; A.. II. P. A ........ d ram, pe care 1 socotim minimal. noastră a tuturora de a fi folosi-_ ~entrele mai populate Seci 
... eze ...... ă .. d .... ă •• ; ge .. e ... le, Sperăm Însă că cu ajutorul Dvs. tari ţărei noastre prin apOrtul nos· Subsecţiuni ale filialei, iar 

d; .. 39 A-•• I.~ 11 ~38 ..... 117 să mărim numărul meJ11brilor tru de muncă adus pe acest tărâm. sateloJ Grupări săteşti. A -, IN' d 1 ,b< filialei noastre, astfel ca sprij inul u trebue să tinem e sume e In cursul anulUI trecut" . 
Inainte de a Îecepe desbaterea ace.a~tă cau~ă Consiliul şi-a redus instituţiilor amintite, să servească \' minime pr~vălute În. a~est pro.e~t .ce~at. Ia infii[l ta.1 ~a lor, !D:~ 

chestiunilor înscrise pe ordinea actlvltat.ea lD .r~por.t ~u SC?pul ce mai mult ca o încurajure pentru de buget, Cl de acel alin IOfăptum- 1tntalmt acel SPirit de ICI,n_ 
de zi a acestei Adun~ri Generale are de lodephOlt ŞI şI-a fixat un o realizare cât mai complectă şi Ilor ce s'ar putea face cu ele, de- la care ne aşteptam, decât 
a filialei noastre. vă rOi să-mi in- pJa~ de aC,tivitate pe care-l are mai urgentă a programului nostru. oarece rostul nostru nu trebuia mite centre dtla c~ri ~pe:; 
găduiţi ca in numele Consiliului de IOfăptUlt. Cea mai mică. contribuţie este să se mărginească numai la pro· vor lua exemplu ŞI cel CI , ra 
şi Cemitetului dt. conducere pe Azi mai mult Cl oricând tre- bine veniti. pagandă ci şi la formarea de pi- .pătruns incă de acest lUaI 
cari le-aţi onorat cu increderea bue să dăm toată atenţiunea avi- Dacă am avea numărul corn. loţi şi menţinerea Jor în formă, al timpului; căutând să 'ia 
Domniilor voastre, Iiă vă prezint atiei. care iu războiul ce va veni, plert de membri, prevăzuţi de prin sboruri de -antrenament, in- şi deştepte În rândurile t

ill1 
Într'o scurtă dare de seamă ac· va avea un rol hotărâtor. Cea statute. adică 820 membri activi, fiinţare de câmpuri Doi de avi- lui sătesc interesul pentru' 
ttvitatea noastră pe anul trecut, mal bună armă. de apărare COn· cu O contribuţie de 120 lei anu- atie, ,i complectarea lor cu insta- 2) Propag-auda. 
cu ruglimintea ca după ce o veţi tra acţiunei distrugătoare a aviaţiei al şi 1380 membri aderenţi cu O laţii moderne. 10 eeace priveşte acţju~ . 
examina, să binevoiţi a ne acor- inamice, rămâne incă avionul de I contribuţie anuală de lei 60, ar Să stăruim să facem experien~ pagandistică pe care fil~ \i 
da votul de aprobare. vânătoare, iar cea mai bună ac I Însemna un venit de aproape tele pe care Statul din cauza sis. tr~ în scurtul timp dela Ili 

Totodată vi rugăm să examinaţi ţiune de intimidarr. este acţiunea 200.000 lei, la care adăugându.se temului său de organizare nu le activităţii sale a fost a~· 
programul de activitate pe anul de _rep~esar~i a aviatiei pe teri- alte venituri din subvenţii publi p9ate face, ca astfel să fim pre- nerii conferinţelor. Asul, 
curent, ce viol prezentăm la sfâr- tOrlul InamIC. ce de circa Lei 200,000, cât şi cursori ai marei acţiuni ce Va ţinut conf~rintele Dlor 

e 
,itul acestei expuneri şi să daţi In ceace priveşte materiah:tl ne- veniturile proprii ale filialei. din trebui să vie, arlUând ce poate mandor Marin Anton, 'n 
Consiliului cuvenita aprobare. cesar unei bune aviaţii de războ- conferinţe, meetinguri etc. circa iniţiativa particulară, când ştie "Aspecte din războiul 3t • 

d'Cl Actuala conducere a fiUalei n'a iu grija stă in sarcina Statului, 50.000 lei, bugetul nostru minim să strângă împrejurul ei toate mâine," Dlui Maior me litl 
putut activa prea mult, deareee rolul nostru mărginindu-se în a propus pe anul 1938-1939 s'ar forţele vii ale naţiunei, lucrând tor Odiseu Apostol de,sr, 
abia in luna Noemvrie 1937, fili- desvolta gustul sborului în ma rea putea tndep1ini eu prea putine desillteresat, onul sanitar" şi a DIUI u' 
ala noastră a întrat in funcţiune masă de tineri către aviaţie şi a I greutăţi, dacă aceste cifre minime Această dare de seamă ("uprin- dor Aviator Aadrei t l 
lucrând direct şi cU spor. Din forma cât mai mulţi piloti. vă par insuficiente. vă rugăm să de urmltoarele capitole: despre "Legenda lui OU! 
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M o L i.1 e. ni ode r n e 
,i 
aulo .... oLile tepifeil'.l:ă 

lUai eftlln l~el 

Papp Ale", .. nd.u 

modul cum sUnt respectate toate \ 
m~surile luate şi va aplica prin 

organele sale pedepsele după caz. II' 

Admini~tra ţia gări lor a hotărât 

ca toate locomotive1e din gările i 
de pe teritoriul oraşului să facă 

uz numai de cocs pentru ca fu· 
A RAD, Str. Consislorului U. - Telefon 26-58. mul să nu fie gros ca mai inainte, 

• ____ ------------'--------~' i iar numărul coşurilor metalj(!e din :e( 
\wI t "" ..,..., ....., oraş pefttru aruncături şi hârtii i 

O s ap U 7l)lUnU va fi mărit dela 1046 la 1640, 
eU ... adică cu 600/0' 

net 1 -eJ- la Pr După cum se vede, se fac toa-r c ure enJ ee. a (J a te sforţările ca nu mai ln vede-

10. rea congresului Socolilor şi a 
'., .Draga. Printr'un apel şi toto' cu acest scop În şcoli, În clădiri. I I 1 . , ce or a te congrese, can vor avea 1 

f' ă anunţ public primarul ge- le autorităţilor, îa cele ale comu- loc in anul aceasta În Praga in: 
let . C h I " " f It' • 'al .1 capitalei e os QVaClel, nr', in ca ene e, res aurante, '" 1 . b'l 1 R legătură cu anu JU 1 ar a e-

ane dr. Petr Zenkl, a informat automah:, in gări etc. 
t publicii, ci şi ia genere cureţ~nia, 
e Inl'a publică cehoslovacă asup' Măsuri de curăţenie speciale 

Cele mai bune bi
ciclete din lume 
.0 renumite iabricaţu. Se pol 
cumpăra eftin În rate lunare. 

Cauciucuri senzaţional de eitin la iirma 

Sigismund Hammer şi Fiul 
Arad, Bul, Reg. ferdinand 27. - r.epal'atii se execută eftin şi punctual, i 

SPORT -
A~IEF,2\. - PlIOUUS 4:4 (3s~) 

higiena şi frumusetea oraşului 
ce,săptămâaii curăţeniei în Praga, I sunt impuse şi în ce priveşte Con- c .pitală să fie În toate privinţe- Amefa a făcut joc tgal cu Pho 1 

) "tltămâflă inauguraU eri. ditiile de transport şi de vânzare le n"ărită. nix cari deşi au condus până spre. 
n~~cţiunile cele mai importante, a alimentelor, pentru ca în spe· sfârşit. I 

l:pÎn a-Furtuna 2:0. 
Tricolor·Amefa 5:0. 
Olimpiii-U. S. A. 2:0. 
Gloria-Hacoah 6:2. 
Inţtlegerea-S. G. A. 4:2. 

d i au de scop să realizeze o şi eial prăjiturile, pâinea, Carnea, Bie 1 eLE T E Chiar din primele minute Ame-I 
e, mare curăţenie În oraşul ace- zahărul, laptele etc., să fie tras· B S V O b 'Eli fa este in front, marcând prin li Diirkop, ..., ",r Y ŞI t 
a relativ foarte curat sunt portate şi oferite cumpărătorului I obtineti Batrân şi Perneki. 

Dr:nătoarele: în Învelişuri curate. In vitrine pe lântă condiţiuni de plată Oaspeţii se:refac şi reduc scorul I ClasalDentul:: 
rerPrima condiţie pentru curăţe- marfurile acestea trebuesc să fie convenabil. Ia prin Turai (2:1). In minu- i Glorh 19 17 O 2 130 

ed~, strbilor este perfecţionarea la o inăltime de cel puţin 6 ~ em. K O C H tul 13 Bătrân măreşte scorul (3: 1) . Olimpia 21 16 2 3 81 
28 34 
28 34 

ameliorarea pasajului în toate dela pămant şi in fata prăvălii. nU peste mult Turai deschide pe Astre 20 14 3 3 109 
:rerurile, unde lucrul este necesar lor VOr putea fi enntual spălate, A R A Of Str. Eminescu 2, pe Solti şi acesta marchează sta· Amf!fa 20 13 O 1 75 

28 31 
39 26 

oncposibiL Lucrări de acestea sunt fierte etc. Alimentele, cari se bilând scorul reprizei la (3:2). Unirea 21 11 4 6 69 
anul curent făcute În propor- consumă în mod direct, trebuesc C . t·· d' P In repriu doua Perneki măreş· Foriuna 21 8 5 8 52 

39 26 
47 21 

trei neobi~nuit de mari, in foarte expuse numai în cutii sau lăzi omerClan ,II In ra~a te scorul la 4:2. USA. 20 7 4 <) 49 

onllte locuri din l}r~ga strh~le sau v.itr~lle ac?peri.te cu geam. ajută fondul de apa- Jar oaspeţii sunt hotărîţi să câş- Tricolor 20 8 1 II 46 
:It din noU pavate, Iar găunle > Pot fi liber ŞI oncum expuse rare a statului tige iar in minutul 10 P. Szabo I CAA 21 7 3 11 38 

38 18 
94 17 
51 17 

hitJtre pietrele pavajului sunt mărfur!Ie perfect ambalate cum pastază lui SoHi care reduce sco I Transilvania 21 6 4 11 45 
I dect umplute cu asfalt topit, sunt conservele. Din Proga. (CEPS). Con-j rul la 4,3, iar nu peste multPhO. SGA 20 6 1 13 36 

59 16 
66 :3 

e ':fel ca de să nu conştitue re- Alte măsuri sp~ciale privesc:! siliul Camerei de Comerţ bus egalează. Titanus 20 5 1 14 36 80 11 
l'a ':ve inepuizabile de praf, iar În aruncarea resturilor şi hârtiilor pe li d'. P g luat hotărârea \ Ambele echipe au jucat frumos. Întelegerea 20 4 3 13 36 83 11 
i f~lte părt i liniile de tramvai sunt străzi şi scuipatul pe străzi; dlfl ra ~ a t 'b ţ"l La petroşani Jiul a invins. Vic- Hacoahch 20 4 1 15 16 132 9 
1ărLlovate saU întărite cu aceiaşi contravenienţii la aceaste măsuri· e a a una con CI u 11 e I toril Cluj 11 2·1 (0'0) Amefa da- Olimpia a cOntestat matchul cu. 
~no~vedere în vederea unei mai vor suferi amenzi şi eVentual membrilor săi pentru fondul că câştigă pe Olimpia Satu-Mare S. G, A. rezultatul fiind de 2:2 

. '1" ŞI' la pert'ferii' b' l't' ă de apa~ rare a statului, la d d',· însă contestatea nu sa judecl\t ~ lin cura enu. lOC Isoare po 1 H:'neasc . Ia scor ,:re şansă e a e\ em· • ă • t f" d 1 . - d' I pan In prezen nn Crezu Ift 
18r!lte ,străzi sunt asfaltate sau In cadrul săptămânii curăţeniei care însăşi Camera va a ă- camplona seriei Il. ,cercetare, deci până În prfZed 

dle1ele sunt îmbiblte cu titeiu, sunt făcute şi inspt"cţii copiilor ug'a apoi o sumă mai mare. Universitatea Dragoş.Vodă 3:0. nu a primit pur:ctul dela S. G, A 
. f!1fru a se putea înlătura praful de şcoală in ce priveşte curăţenia a câştiCfat prin forfait ptntrucă i rămânând cu 34 pun de la egali 
L noroiul. In felul acesta VOr fi lor corporala; se va supraveghia •••••••••••••••••••••••• Dpgoş~Vodă nu sa pre2.entat, . t:\te cu Glori~ îns~ Olimp.ia arl' 
:Ua:eliord1t: rnai mult de 50000 metri • d f t ăţ . d' b 1 l' R .' 10 (1'0) ,cu 2 matchun mal mult ciucate, 

In mo oar e sever cur ema In Arll.cole Ba y 111i!0S aVla· amanta ; .. i Gloria conduce În clasamen~ 
'e, ~r~ţi de drumuri şi străzi în hoteluri, automate, bufete şi cu Aproape 40,000 spectatori au: ___ IiI'!!!BrilMi ________ • 

)rdpga şi împrejurimile ei imedia- organele de control speciale vor Haine şi paltoane pt. tinut să vadă lupta celor două, 
I In acţiunea de accentuare a fi invitate Să colaboreze şi dife. copii, ultimele creaţii, reprezentative. : Cele mai moderne pălării Korber 

U răteniei sunt cuprinse şi faţaA rite asociatiuni profesionale ale gata şi după măsură în Golul partidei a fost marcat puteţi cumpăra eftin la 
ra '1 1 d' I . t casa de modă pt. copii . , , e că Iri or, cari sun reparate cofetarilor, chelnerilor, sobarilor, de MatovlCt. 
ace de către proprietari, fie de hornarilor. Cercetaşii vor purta E .c 1 Z Il In campionatul JunioriJor În; Conrad La uh 
luitre ad.llinistra;ia comunală. În zilE'le acestea pe str~zile ora· ziua de 24 Aprilie a, c. s'au în- I B.dul Regele Ferdinand 63. 

Arad, Palatul Băncii Cenad 't I It t ă clO latură spedală a a,,~ţillnii a- şului diferite plachek cu indem. rt t regislrat urma oare e rezu a e. ill\agazin bine aso a. 
'i c~teia de accentuare a curăţeniei nuri şi lozinci pentru curăţenie. Bogat asortiment în art. Astra· Titanus 8:0, I 

Casa Dengl. Curăţă. repară ,1 . 
vopseşte la preţuri conTenabile. 

llU! Praga este aceia Întreprinsă Prefectura poliţiei va supraveghea tricotate. Preţuri fixe. Transilvania-C. A, A. 4:3. lE 

ec~ Programul de 
activitate pe 

care 
tul! anul 1938-1939: 
5e<l 
iar Domnilor Membrii, 

: Asoc. Română pentru propa A 

~~t .oda aviaţiei - A. R. P. A. -
- ,'iala Arad, in continuarea acţiu
r,IOI. I d' 

• 1~1 sa e 10 anul trecut. a fixat 
: lfl tI' 'I tn tU anu In curs următorul eea 

opram de activitate: sper 
. Programul nostru se va desfă· 

precursori in masele celor Ct: ar 
urma, să imbrăţişeze acest mijloc 
de locomoţie şi totodată rezerva 
personalului navigant militar şi 

civil. 
Apoi răspândirea turismului 

at:rian. 
Acţiune persialelltă pentru 

instruirea şi Îndrumarea popula
ţiei În organizarea apărării at ri
ene şi constituirea de echipe de 
voluntari, bărbaţi şi femei, mem· 
brii ai A. R. P. A.-ei care să '1 CI 

. Iora in anul ce vine pe mai multe reprezinte nuclee ÎNchegate şi 
, ă anuri, astfel ca toate s,('opurile instruite. ]a dispoziţia autorităţi
i~e ;ialei noastre sl fie atinse dupl lOr militare şi civile, 

ntr1l!m arată Statutele: Amenajarea de aeropor-

Pro d turi şi terenuri de aterisaj in 
cţiul , pagan a cât mai multe localităţi, din raza 

fil~ Vom insista asupra acestei fa· noastră de activitate. 
ela uri de activitate Ce reprezintă Iniiinţarea secţiei d. avi. 

filiala A. R. P. A. Arad să poată 
aVea in ţară un loc printre filiale. 

N greşit programul nostru pe 
care îl considerăm de cea mai 
mare importanţă nu se va putea 
inchega decât în mai mulţi l!;Î, 

urmând progresiv ietensificafla 
programului şi a rezultatelor sale. 

A. R. P. A. fIliala Arad, tinde 
către un mare deziderat care îi 
va asigura realizarea scopului său: 
cât mai malţi membrii, pent
ru care lucru apelează la Dvs. a 
căuta să înscrieţi şi convingeţi 

pe toţi prietenii şi cunoscuţii Dvs. 
să facă parte din Asociaţia nOaS
tră, putând astfel selecţj<)na 

şi forma un num~r cât mai mare 
de piloti, bine pregătiti şi antre
naţi, spre a putea fi sUpâni în 
orice imprejurări. 

Meeting-uri 
• aerIene 

a;' PUJKt principal .·1 PfOaramuA aţie •• nitară şi procurarea sau 
ASUl nostru. primin:a unui avion sanitar pen -
)JoI Propaganda în malilele mari tru cazurt grave. ce necesită in
tov, le po~ulaţiei, prin publicatiuni, tervenţii sau tratamente ce în 
I aemfennţe, meetinguri, acţiuni di· Arad nu se pot face, S'a dovedit că meetingurile 
~edi~te .. pe lângă autorităţile şi in... Suntem siguri căci cu mijloacele aeriene sunt cel mai convingător 
desr!tuţllie din oraş şi judeţ etc. de care vom dispune în acest an mijloc de propagandă aeronau-
lui Fo .... ar. d. piloţi prin în- şi cu atenţi unea pe care o vom tică. Cine n'a sburat niciodată 
, ,otarea şeoalei de pilotaj, Care da secţiunilor, sU8secţiuniior şi nu poate şi nu este În dare să 
~~~ servească În primul rind ca grup.nlor săteşti. vom aJunge ca aprecieze valoarea avionului ,i 

frumuseţea cerul ui. Pentru aceasta tă 3 planoare În stare de funcţia 
in anul acesta vom ţine mai mul- nare şi un al 4 lea trt:bIJie montat 
te meet Ilg uri pentru a întări şi Planul nostru de lucru este 
atrage cât. mai mul~ ~~blicUI spre gata şi avem Încrederea că vom 
aviatie, dand POslblhtatea celor 
ce 'doresc să primească bote- putea prezenta Olor-voastre la 
zui aerului: li Adunarea Generală din anul vii 

O singură condiţiune vom cere tor rezultate cu totul excepţionale 
tuturor, aderenţa la acţiunea A. Pent ru înfăptuirea acestui prog 
R. P. A.-ei şi întrarea în rându-
rile sale. 

Conferinte 
de propagandă 

Un alt mijloc de propogandă 
care poate dJ roade bune în sco
pul ce urmărim sunt conferinţele. 
Pentru aceasta vom căuta ca in 
programul anului În curs să dăm 
o mai mare extindere acestor 
conferinţe. Vom căuta aeci să 
realizăm acel mare curent popular 
de simpatie pentru aviaţie dar 
mai ales de simpatie şi sprijin 
pentru A. R. P. A. şi vor fi cu 
atât mai i§butite cu cât numărul 
aderenţilor doblndiţi pe toc va 
fi mai mare • 

Pilotajul 
In programul nostru pe anul 

in curs, urm~rim să Înfiinţ~m o 
şcoală de pilotaj, cât şi O şcoall.i 
de sbor fără motor, CU atât mai 
mult că suat In Arad deocamda-

ram, nu vom economisi niGi o 
muncă, convinşi fiind cAc ceeace 
săvârşim aci este În folosul Pa 
triei şi nu v'om Întârzia niciodată 
să Cerem tuturor. mai Întâi mem 
brilor noştri, apoi celor cari do 
resc isbânda aripilor româneşt 

să ne sprijine, şi să ne Încuraj~ 

ze la această muncă. 
In acest gând Vă rugăm Dom 

nilor membri, sl aprobaţi şi să 

votati programul nostru de mur. 
că, arătat mieii sus. cât şi pro« 
tul de buget, rugaodu-vă a 1'lC: 

autoriza că dacă veniturile reali 
zate, VOr fi mai mari decât cele 
prevăzute să le putem Întrebuin 
ta, fără a le depăşi. pentru he 
eutarea Întregului program. 

Preşed. Filialei A.R.P .A. Arad: 
General Petre Georeesc:u 

Secretar general: 

Cpt. av. Simion Bărbulesc1& 

~ 
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~ T I ~'l PUL P R o VIN C tEl 
--~~------------------------------------------------------------- -, ~ 

o frumoasă manifestaţie şcolară 
in comuna Dumbrăvita jud. Arad 

: Ungaria şi l\:iica Intelegere \ maie cu prile!ul sosirii a~ 
I I • 

I BUDAPESTA, 7. - Camu-, latiile absolut corecte (.u toţi I Intreagă .~sistenta ~ Ir! 

nicatd oficial, publicat după vecinii săi, dar în acelaş timp I b~felul sp~d,al ~m2naJal t 
Elevii şcolii primare, copilaşi de el, 1. şi I/.-a. inchiderea sesiunii Mieei In- se arată că satisfacerea rev ... n- i norul aerogam unde s'o 

,:J~ sub condllcerea dş, in- N'a li,~'sit din program nicI ţdeged dela Sinaia este dis- dicărilor legitime ale minori~ I un pahar de şampanie I 

vaţătoare, Gefta Ducu, au; partea distractivă, c~a .ce (! cutat cu un interes deosebit tăţUor ungare în România, IIă~t ~or~iale urări, , 
jucat în ziua doua de paşti, procurat părintilor şi fulu- în toate cerc1.1rile politice Uu- Cehoslovacia şi Jugoslavia! an uşr de persona/uri 

1 1 I oare, cari subliniază că Un<ia- contribue o condi.ie prelimi i d nii medici şi farmacişi în loca u şco ii, un prog- ror celor din sală câteva .... ;; t I 
' ria doreşte să stabilească re- nară si indispensabilă. zifa! apoi, în grupe micirr. 

ram foarie frumos, DeşI momente vesele, I :.... auionului farmacie, und~ 
după câte ştim, d-şoara este Sala a fost arhiplină cea, '1 Tapiterie .nodernă" I I daf toate explicatiile ne~ 
în primul an de muncă ca i ce dovedeşte că n'ar fi rău I i ornamentaţîi, tnosfonnărl, iD modul cel mai convenabil Ia I 
invăIătoare, prin f~lul cum: dacă. ~r fi cin~ să se ocupe: i Os car Fett· k I I .. 
a dec~rs serba~ea, ,0 dat i cu zldlrea uneI case cultu-: ! I II' t C:::o!i!flt.une şi 
dovada de multa przcep~re (rale în acest sătulel cu oa- i ! A RAD, Str. Goldiş, faţă în faţă cu cinema "Selectii. II 
şi bunăvoinţă. I meni paşnici dela marginea i pardesiuri 

Din continutul progra-Iljudetului nostru. O admirabilă iniţiativă pentru dOllDnl. 
mului s'a putut constata că Dorim ca dş. invăţătoare 
s'a urmărit prin el educa/ialsă se ocupe şi pe viitor cu în slujba sănălatii publice 
tin~retului în toa/~ dir~cliile. ac"laş; l'nteres pentru a da ' _'" 

~ • C • Bucureşti. Pe aeroportul Banll- navIgant al auronalul. D',<ia a fost 

croi modern, la 1 

A ~ost o.adev~rat~ man~- ad~vărată educaţie c~/ăte- asa n, obicinuisem, in ultimul întâmpinat dtl PfTsonalullflgatieil MARIM F R IS~ 
fesfalle natwnCila, reltgioaso, nilor de mâine. ., timp, să primim avioanflle d, pa- germanfl in frunle Cu d. dr. Fa- ~ 

----~------ . culturală producţia micilor Re". I sag,~i ale mai tuluror statelor briciu6, minislrul G"maniei la , -
mart furopenfl. Bucureşti, de d. dr. Sonlog, di-

Vopseşte şi curăţi frumos H d" 1 Iată însă fă zilele aceasla s'a redorui soc ... Romigflfa". repre-
ARAD, 
Str. Mărăşeş~ O SZpO ar l' produs un eVflniment care i~s, zentantul caslti "Bayer" in Româ-

Prime se s, TOpS.SC ladaDthreD I _ d G 
Str. Strolescu 13. Arad, Str. Eminescu 3. I complet din comun: in erma- nia, de m,mbrii colon iei gl1rmantl, ______ 1 __ _ 

niCi ne-a sosit un uria, avion care le-au urat bun venit, 

lrimotor. un minunat "Junkers In acest moment obiectivele Metalii 
D. Gh. Tătărescu M. S. Regele s'a îna- 52" încă,~atcu cflle mai p,etio- reporteri/ar lotografi şi acelea ale 
, . d' · Clase daruTl c, 811 pot !ace oam~- aparatelor cinematogralice prin-

S a înapoiat In pOlat în apita ă nilor, cu daruri cu aJutorul ca- deau momentul cordiale/or urări. 
ia amintirea p 
dintelui libera 
T. G. Masăryk străinătate Sâmbătă dimineaţa M. S. rara se poal. păstra Bănălotea, Publicul a Iăcut cerc in J'u,ul 

cel mai marII bun omenesr. Este , ., 
D GeIM'<i Tătir w Regele s'a inapoiat in Capita.. b d '1 f, , urlaşulur avron i d. dT. Sontag Din P,opa (CEPS) M 

ili ~ '''g'6~.. .~:sc: d
Co:;- li venind dela Sinaia. vor a "av~onu - ar;a~e p~ repreuntantul casei I1 Bayer" in I statului ceho'slovac, c~rt 

~':c":: a' ::~r ase:',' ~ Din gara l\iogo,oaia M. S. ~:r: ~'''tJ ~as w gtlr~an .. a;.er România II rostit o cuvânla,e În localitatea Kremnica i 

C itală ' l-d d la P . Regele a plecat cu maşiDa la I rime" Incarca cu me lca- ocazională in numele casei .. Ro- vacia a luat hotărârea si 
ap venlA& e ans pala ul R al V ,"tln/. acolo unde se simte ne-

w_ g d' N .a el. Tău-' t eg din calea le. migelo" muilumind asistentei care memoria preşedintelui ti 
.ILD ara e orwt wu.:o-SCU toriel voia lor, fie din caUla imposibi- w '" d I 
a fost iJD,tâmpiDat de membrii . litătii d. aprovizionare fiti din ras~unses~ mVlfatier e a i de al Cehoslovaciei T. G .• 
, __ !Il" 'cU -ii 80 'd "1 ' lata la sosIrea avionului farmacie, O medalie de argint şi 
iUalUel '1 aDU 07 per - cau%CI 'p' emu or care Cflr un ~ l' 

JIali. Atelier de perII specl'ale' mar~ consum de medicamente. De cu~and. - ~ .spus d. ~on- b~onz dupa mode1u~ pm 
I p, aeroportul Băneasa. In ve-I fa

A

g -- ~ ou zmplr?tt SO am ~e i catre prof., C? Şpamel. Pl 

Jnduslriile Z 
derea sosirii actlstui avion· Iar- cand prrmul :edrcamen~ al u~,- te. a medahel se va afla 

e n n e r macie i,i dddusere întălnirll oI nelor "BaYfr , phenace#zna şr-a lUI T. O. Masaryk, de I 

seam~ d, personalităli printre I făcut ttiumfalul drum in lume. dlruia Între douli rămurc 
având peste 10 sala- care am r,marcat: d-nii dr, Fa- I De atunci, pentru a nu pomeni laud se va afla inscripţia 
riafi DU mai plălesc bricius. ministrul Germaniei la decât pe c"le mai celebre, Aspi- şf'dintele liberator". 
ta.a săptămâaală Leagăfor de perii Bucureşti St,lIzer consilier al rina, Pyramidonul, Neosaluarsa· Pe partea opusă a md 
peatJoa. • Căminul de II Legatiei ~tlrmane. cir. von Ritgen, Inul, Prontosilul şi Ateb,ina i-au va afla între două ridi~ 

I 
ataşat de presă pe lângă Legatia urmat acest drum glorios. sus Un vas pătruns cu lum 

uCeBICI i Arad, Calea Banatului le. l2 f.' les B tl t td • nică. Deasupra va fi fu 
,g"mană, p,o. dr. marinescu, I a a "ayer o eauna In 

Industriile având peste 10! R1paratll etlle mai eft11t8! membru al Academiei de medi- frun/,a progresului trimele azi scripţiă "IN MEMORiA) 
salariaţi adicll acele cari plă.1 cină, col. dr. V. Anastasia, şf/ul avionul "Ju-Bayer" cu menirea preuna cu data nl1rţii hl . . iI___________ s"rv,'c;ulai sanl'lar al aviatiei, de a vizita reprezenlonteltl uzi Masaryk. M:!!rimea medal' tese cotlza·;a pentru asigu- .. • 

tA d Se 1 R d 1 d' nelor din toată lumea şi d" a fi difedti1. rărHe sociale prin reţineri S. c- or ar at ă u eSCUt trec- ! Istem nou Il/orul aviatiti civile, c·dor av. transporta rapid medicamentele ~gg§iim~!imsgm~lir 
asupra listelor de plati, nu d l 1 g. 'l bâ t '1 d 'd " 

tr depo-~tarea Andrei Popol/ici, preşe inte e soc. n re LUnl e n al e e epl emn . 
mai trebuie să plătiască, cu pela I al - IL.' le' . 1 M D-sa a inuilal apoi asistenta Costume şi pardisiuri f co e e or comerei- I " ares t mg, . oClaşu ŞI . • i h d "d' domni, croi modem, : 
începere dela 1 Aprilie a, anţilor ia de ozilul! Popa,directori, soc. "La,,,", Mişu a U? pa ar ,,~ampame TI ,r.:at la firma Bara.: 
c_ taxa de 2 let pe săptă- d b • d P ~-ă Enescu, director general al Casei In crnstfla oaspetllor ,,,rmanr. w -, e aga, e UlAU. • D B . tiC . 5 mâni de fiecare salariat C F R 'asigurărilor sociale, los, Karmitz, • raun, procurlS u as", 

• • dT. Tălaru, col. farm. Mitică 10-1 "a..0~"" şi trimis ~p"ciaI in Ro- ARAD, Str. Brătianu li-
pentru cămin~~ de ucenici, Direcţiunea Generala C. nescu, falmociştii: G. Velescu, mama. a multumrt pentru !ru- g~;g~mi~~!mlt 
aeeasU taxă fund ingloba- F. R- a Întrodus un sistem G. Urseanu, A, Laist, Hotâranu" moasa primir~ ce se face rep"'· i 
tă in cODtribu"ţia patronală ~ou În interesul c~mercian· Miticulă Ionescu, Al. Roşu, G.I zen tanii/ar ,tiinlei germane I P AII I ~' 
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