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timent Se procură eftin la firma 
româruască 
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ICassiu M ani .. IC04NE DIN PROVINCIE I prinlre altele t că este una din 

r Unul dintre iuptătorii temuti 
de eri ai Ardealului, avocatul 
Ii/ustru şi gazetarul Cassiu Ma~ 
niu a fost pensionat dela ca
tedra ce o deţinea la Facult«
tea de Drept din C/u;. împli
nind respectabila vârstă de 
şeptezeci ani. 

Evenimentul in sine nu era 
senzational. ca să fi iscat o dis
cutie in iuru! pensionării unui 
bun profesor, blând şi înţele

gător cu studenţii săi. ceeace 
fa şi'ntâmplat, presa lăsând 
să cadă complotul tăcerii peste 
,"cest nume. Tăcerea. a încura
'at şi pensionarea unor profe
;ori de talia unui N. Coculescu, 
V. Dănăilă, D. Voinov şi Or. 
:Jroca. 
Aşa este răsplătită la noi ac~ 

ivitatea ştiinţifică, in timp ce 
glorii/ee politice se bucură de 
I barla/a publicitate în ori ce 
'cazU. 

Dar profesorul Cassiu Maniu 
fost un gazetar din vechea 
~/angă de luptători ardeleni 
:Iri au scris cu picuri de sânge 
lentru desrobirea natională. 
In momentul când ilustrul 
lptător rupea ultimul contact 
ficial cu lumea intelectuală, 
t,l s'au găsit, totuşi, decât pu
ni gazetari cari au încondeiat 
Ueva rânduri de pioasă adu" 
~re aminte şi recunoştiută a~ 
~esate venerabilului Ca s si u 
:aniu. Unul chiar şi-a expri
at sentimente regretabile şi 
~niloare într'un ziar din ca
tală, fără să ştie cine a fost 
aristul Cassiu Maniu. 

Catedrala ortodoxă din Timişoara
Mehala 

Intr'un cartier uitat s'a ridicat o mărec.1ţă casă de rugăciune. 
O convorbire cu d. V. Obrejan 

Mehala este unwl dintre car- Dar anii frec .•• ! Adăugând :sumelor colectate 
tiert:le n:lpăsfuife ale munjcl~ Când tntâlul Rege al tuturor! veniturile parohiei şi subven-
piului Timişoara, deşi s'a ali- românilor a pus piatra de te- ; fiile - după ani de muncă 
pit de douăzeci şi cinci de ani melie catedralei, s'au bucurat I noua catedrală este aproape 
oraşului cu anumite conditii mult locuitorii din Mehala.: term,na!ă. 
cari nu au fost respectate. Creştinii ortodocşi au trăit j Ca să aflăm a~anunte des-

Există şi azi, în a2est car- ceasuri de mângăiere neştiind pre mersul lucrarrlor, ne· am . ..' I bdresat vrednicului prim-epi· 
fier, părti unde locuitorii se ce g~~utăţl se rldlc~ .fn calea trop al bisericii Vasile Obre~ 
simt, ca cei din băltile DunăriI. operll lor de proslavlre a Ta- I ian care ne·a declarat urmă~ 
Cea mai nefericită stradă este tălui Ceresc. ! toarele: 
a Basarabiei, o adevărată uliţă I 

navigabilă, unde după o ploaie 
bună ,tUmai cu troaca sau cu 
barca poţi trece la veelni, da
că nu eşti un bun înnofăfor. 

In ce priveşte aprovizionarea 
acestor locuitori, se face din 
timp in cursul verii, când dru
murile sunt bălute de trăsuri, 
uscate fiind de arşiţa soareluI. i 

Lucrul cel mai dureros este . 
promisiunea netmplinită f,icută 
de municipiu că V8 pavaza stră~ 
zile cu piatră şi le va canaliza. 

fn acest scop. s'a adus pia
tra şi nisipul necesar pentru 
începerea lucrărilor. 

La un moment dat însă, spre 
mirarea locuitorilor, primăria 

municipklui, supărală de cine 
ştie ce motive, a dispus tran
sportarea pietrH şi nisipului 
În alte părţi, socotite mai de 
frunte. iar cetăţenii Mehalei 
au rămas cu speranţele Înşe

late. 

D. Cassiu Maniu n'a mai fă
,t politică militantă după u
re. A fost deci uitat, ca şi 
nd ar fi trecut de mult ha-
rele vietii. O catedrală mărea,ă Chelluelile aveau să intrea- - "Sunt fericit sufleteşte că 
Aceasta să fie scuza neaten- Mehala totuşi se mândreşte că prevederile făcute şi astfel frumoasa noastră biserică este 
'i de care a fost impărtăşit j fii lă d terminarea catedralei mai avea aproa egala ş' e găseşte in momentul pensionării J az cu un a n c caş e ru~ P I S 
Credem că nu! Ci e una cu găciune, O catedrală impună- să întârzie mult. i pragul sfinfirii. Meritul princi-
tul condamnabilă, care me- toare ridicată prin strădaniile Când lucrările erau în toiu, ; pal il are neobositul părinte 
'1 îşi arată rânjetul sinistru: credincioşilor ortodocşi din prin Iunie 1931, se abate allă ! Virgil Popovici, care, sacriti
sconsiderarea bătrâni/or, a cartier şi a românilor de bine nenorocire peste Mehala, moa~ ; cându-şi ultimul ceas liber. 
~lora cari au binemeritat 0-
tă dela neamul lor, dar com~ din alte părţi. re părintele I. PJavoşin, unanim bătând pragul autorităplor ~i 
'ct ignoraţi în aceste zile Măreata casă a lui Dumne- regretat de credincioşii săi. 1 al credincioşilor. a depus o 
descurajantă neapreciere a zeu este clădită in stil bizan· Lucrările stagnează până la: muncă neostenită pentru rea

'orilor. tin şi aşezată in mijlocul pie- r instalarea noului paroh. i lizarea ace~tel o per e. F~ră 
~. Cassiu Maniu a suferit fei Avram Iancu. I l' Noul preot Virgil POPOVid.!, truda d-sale .i fără concursLtI 
, de temnifă pentru scrisul 
( şi astăzi când se retrage Piatra fundnmentală i s'a r găseşte parohia încărcată cu i futuror oamenilor de bine, ca~ 
t vieafa publică cea mai ru~ pus .de către Regele Ferdinand, I datorii, la 20 Sept 1931. i ledrala. m~ ar fi terminată nici 
oasă tăcere îi insoteşte paşii. in zIUa de 24 Octombrie 1925 Dornic să vadă inăltarea! azi. SfinţIrea cred că se va 
'; păcat şi se comite o mare de faţă fiind şi M. Sa Regina noului lăcaş de lnchinăciune, : face in prima săptămână din 
'şeală că lupta dintre gene~ Maria, prinţul Moştenitor A. părintele Popovici începe să : luna Octombrie. Ea trebue să 
ii a fost împinsă atât de j 
1arte. până la ne.qarea ori Regală Carol, astăzi Regele calce pragurile autorilăţilor. se facă repede, vechi a biserică 
or valori ce apartin trecu- României şi alte mari perso~ Dela prefectură şi primărie ob~ ne mal putând servi credin-
,li, care,. totuşi, Înseamnă o RalităJi. I tine subvenţiile necesare con- cioşilor. 
re cOl}trlbuţie adusă plinirii Serviciul religios a fost să- tinuărH lucrărilor. SfinJirea este grăbită şi de 
~lulUl nostru national. â . d " . 
)ar ingratitudinea vremii nu ~ ~Şlf . e C regref'!.ful ~PfsfcodP Lansează hste de subscrlptle P. S. Sa or. Andrei Magler~ 
lJutea dărâma acest trecut; rlgorle om şa, )~COnIUra e şi impreună cu prim.epitropui Crişanul. episcopul nostru. Cu 

~ l' . un sobor de preof\. r V '1 Ob . t ă C .. 't . I B " pOiille ec tpsa numele d-/uz V· ·ta I i R' t f .' aSI e rei an, cerce eaz pe u ocazia ViZI el a eregscu, 
siu Maniu I I . I IZ] mare u ege n regl~ I d··..· b il P S S 'f' bi . 

. ,! omu ce mal tor Ferdinand 1 8 fost prilejul toti cre mctOştl ŞI un ro· . , a avizI nt ŞI serlca 
7d dm caţi cunoaştqm. ! unor impresionante momente i mâni, cari şi-au dat contribu- noastra, rămânând Incântaf de 

Silvia Faar : de reculegere la Timişoara. 1 a după posibilitate. frumusetea ei 4i declarând, 

. tre cele mai frumoase din ţară. 
I Noi, continuă d prlm-epitrop 
I Vasile Obrejan, am dori să 
I fact2m demersuri Cli la sfinţire 
, să ia pa rfe şi M Sa Regele 

Carol el Il-lea. SuverahLJl nos~ 
tru a participat doar la pune~ 
rea p ~ e t r i i fundamentale, in 
anul 1925, pe atunci Print de 
coroană. 

Dealtfel, aceste chestiuni mat 
importante tn legătură cu sfin
ţirea, rămân in sarcina părin
telui V. Popovici. 

Ce va fi după alinţire 

La intrebarea noastră că ce 
se va face cu biserica vechf'~ 
dl. V. Obreian ne spune: 

- .Cu materialul dorim să 
faCE m o frumoasă casă na1 io
nală, iar cu restul materialului 
să clădim un efaj casei b.ise~ 
riceşti "Concordia". 
Să nu crede'i Însă că du pă 

sfinţire nu vom mai avea ni
mic de făcut. Va trebui să fa
cem un gard corespunzător, 
apoi vom aduce un clopot 
mare. care se va lucra la clo~ 
potarul Iosif Bisac. din Ghio
roc-Arad Ne va cosla aproape 
4000000 lei. 

Chelfuelile generale se urcA 
la 22 milioane lei, o sumă con~ 
si dera bilă. 

Solemnitatea sfintirH cred 
că va fi una dintre cele mai 
măreţe văzute În oraşul nostru. 

Este insă dureros că în rea
lizt:lrea nobil ului nostru scop 
am avut de trecut multe obs
tacole • mai ales atunci când 
delegatia noastră s'a prezen~ 
tat d·lui ing. Suclu pentru un 
ajutor. Oameni nein(eleşi au 
căutat să~1 convingă pe d-sa 
ea să nu Le aprobe ajutorul 
cerul. Au întâlnit tnsă rezis
fen~a unui bun credincios, care 
i-a dat afară, dup:l ce le- a re~ 
fuzaf nefericHele interventii. 

Noi. ca buni credincioşi ai 
acestui cartier, În frunte c" 
admirabilul nostru preof Vir
gil Popollici, tinem să multu
mim din inimă foştllor primari 
ai oraşului nostru, începând 
din anul 1925, ca binefăcători 
al bisericii ortodoxe din Timi~ 
şoara· Mehala, gratie cărora ca~ 
fedrala aceasta este gafa. 

Multumim deasemenea tutu
ror credincioşilor cari au răs
puns la apeluJ nostru, atunci 
când a fost nevoe. ca şi tutu
ror acelora :ce au tnceput a
ceastă operă măreaţă. 

Ca Incheiere, d. Vasile Obre
ian ne ceteşte lista consiliului 
parohia) care va prezida stin
'irea : (Continuare în pag. II-a) 



Timpul Provinciei 
--------------------------------------------~~ 
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că '::1 dă ' I II ~ ~lI1IE ID A\ IL II ({) ~ : 
Catedrala oriodoxă 
din Timişoara
Mehalaha 

ciment. ele. ,'Factorii poştali Cine nu s'a Întrebat de atâfea ori în viaţa de toate zilele: oare 
la firma 1 . _. a venit poştaşul ? ... Câte mame, soţii sau logodnice. n'aş-

(Continuare din pog. ~ 

Preşedinte: preot Virgil PI 
povici; prim-epitrop: Vasile! _ 
brejan; epitropi: C-(in Pop ~ 
viei şi Eftimie Nedicl; membr: ~ 
C. Doboşan, P. B ă d e n a t. :.: 

teaptă, zilnic cu inima strânsă. privind din când în când afară pe geam, să afle parcă Sigismund Stern! mai repede dacă aceşti crainici ai tuturor, le aduce veşti noul dela cei dragi lor' şi duşi 
şi Comp. departe. 

Cine n'aşteaptă pe aceşti drumeti fără odihnă ce băfătoresc aproape mecanic atâtea 
Arad, Bul. Reg ferdinand 55. 

şi atâtea cărări? Impart de fiecare dată la unii bucurii,' altora dureri, cu aceeaşi îndemâ, 
Muncilă. T. Gemănarlu, 1. Ba '2 
du, M. Bandu, D. Drăgan, 
Nedici, 1. SUboni, V. Radovil AVIZ 

Camera de Muncă din nrad, 
aduce la cunoştinţa lu crătorilor, 
funcţionarilor particulari şi me
seriaşilor patroni din judeţele 
ftrad, t1unedoara, mba şi Iâr· 
nava-Mică, că în conformitate 
cu disp. art. 22 din regul. elec
toral, listele electorale provizo
rii sunt afişate şi stau la dispo
ziţia celor interesaţi începând 
dela data de 25 Septembrie şi 
până la 5 Octombrie 1937. 

Listele alegătorilor din jude
ţul l'\rad, la sediul Camerei de 
Muncă l'irad, Bulv. I~eg. ferdi
nand No. :., ale judetului Hu
nedoara la oficiul judeţean al 
Camerei din Deva, ale judeţu
lui 11lba la oficiul camerei de 
muncă l'\Iba-Iulia şi al judeţului 
Târnava-Mică la oficiul carne· 
rei din Blaj. 

Cei omisi sau greşit înscrişi 
vor putea face contestatie către 
Camera de Muncă l'irad, până 
la data de 20 Oct. 1937. 
P. Preşedinte: 
A. Dămăca,. 

nare caracteristică, acestor oameni modeşti şi totdeauna grăbiţi. 

Câ[i ştiu Însă că aceşti oameni cari umblă fără. preget, care n'au răgaz cât de cât 
În decursul zilei, slujbaşii aceştia În serviciul tuturor: factorii poştali, sunt o calegorie de 
functionari în serviciul statului, plătiţi foarte slab, utilizaţi cât mai mult, - poate singura 
categorie care nu se poate bucura măcar de un concediu obişnuit într'un an, fiindcă ... 
nu are cine-i înlocui. 

Pentru factori răspunderea este mare, disciplina foarte severă, lucru au mult, -
cât mai mult, fiindcă ei sunt învătaţi cu umblatul şi aşa - din zori până 'n noapte; 
bucuria praznice/ar de Crăciun şi sf. Paşti nu o cunosc, ei sunt pe drumuri, biserica n'o 
pot cerceta decât foarte rar . . Ploaie, ningă, ei trebue să fie la datorie. Astea foate de o 
parte. Dincolo, o retribulie, zisă salar, prea mare ca să poată muri dneva de foame şi 
şi mult prea mică, ca să poată trăi omeneşte slujbaşii aceştia cu ai lor. Unde li~e apoi con
cediul legal? acel intermezzo dătător de viată, absolut necesar fiecărui om În perioada 
de goană nebună ce străbate omenirea. 

O cercetare mai amănun[ită a sItuaţiei lor se cere şi desigur că li se va face drep
tate. O merită din prisos. fiindcă muncesc pentru ea până nu mai pot. 

Pixafor 

S. Rotariu, 1. Rusanda, S. A 
dron, l. Vancea, r. Pan, P. M: 
rariu, E. Târnea, P. Jivan,' t 
Ruji, A. Grădină, I. Reda, (f .. 
Popa, S. Oprea, L Tochera'Di 
Crişan, 1. Cocolau, şi P. Ra'rm 

Din cele arătate mai sus li 
vede că in acest coIf al rom,. 
nismul ui din Timişoara s'a re,is 
lIzat o operă dintre cele 1'1fuc 
frumoase, su b conducerea nepil 
bositului preot Virgil POPO\lă 
şi a vrednicului prim-epi1'b 
Vasile Obrejan. ii ~ 

fapta lor să găsească mtt ' 
• . er 
lmHatorL 

E. V. od;[9 f 

"ICi ----------------P h· b I brevef de meserie eliberaf de .. ;'f resc lm are I autoritatea compefentă. In ca~ ; Aprovlzlonatl vă ce 

1 d 
zul când din aelele pe care le la Băcănia oei 

cărţi or e capacitate posedă aceste persoane nu :~'11""'1r lE II1.mlf~11. 
se vede precis ce meserie se M it-

(Continuare şi sfârşit) exercită in atelierul respecti", : 

Cărf; de meşter e) Absolven{ii şcolilor din comisia de calificare va vizita 1 găsiti zilnic lot felul: ur 
Pe bazd de octe: 'ară sau străinătate echivalente lItelierul şi- potrivit cu cele ce I mâncări proaspete. Sttllu 

Secretar: o) Inginerii şi arhitecţii cu Cu şcolile de sub b); I va constata, va hotărâ dacă se ! viciul prompt şi conştîte, 
D". Vladisla., titluri recunoscute de Stat pen- d) Persoanele cari au ate- practică un.lI din ~eseriile enu- ! cios. Vis·a-vis de gara Cecţ 

------------ Iru specialitatea cuprinsă in Here proprii, infiintate inainte I merale mal sus ŞI care anume; le. 
Caft!iJ, Ceaiu şi fot friul de studiile pe care le au. dacă cer; de publicarea Legii pentru pre- e) Salariaţii care fac doua-! Mare asortiment de soJPel 

b} AbsoJl1entil şcolilor slabi- gătirea prof~~ional~ şi exerci- dă că practică meseria respec- ! de TERACOTA cu preţur"'-articole pentru bucătărie 

Jite de Ministerul MunciJ, Să- tarea meserlllo]', tn care lu- tivă de cel puţin 10 ani dintre! ] . it' 1 111' • 
năIălii şi Orrotirilor Sociale creaZl personal una din me- I care 5 ani a condus o· seclie . ce e maI e me a magaz IZ 
conform arf. '* şi 5; seriile indicate mai sus şi au ! de fabrică sau un afdier. M .. 

Inspectorul muncii şi preşe- au re r ŞI ~ ,. 
Fabrica de Radio şi articole dintele Camerei de muncă, con- I Corn ... 

. Cu preturile cele mai eftine 

obţineţi la 

"Fiume" 
Arad Piata .4. lanca 17. , stituiti În comisie specială vor, i • 

Cseke Ioan 
Electrotehnice i ~:lr.~~;~?d~:lâ~e:!:iS~e~~, A.ad,~~~:·~~;t;~)aRd~i 

IRON" 8 -J\ I Instructiunile de I5U~ oce~f ~ Fraţ·ll· .F 1- S c h t:I""-.-01 t-l . puna! (X) Pfll08SC numai com,- ij _ . 
" • • ISiunile de cali!;cof'e din 7'ftGnsll· 

s •• a r 

ARAD, C 1 R d . 38 "2 vama; numol aae6fe comlsluni I t a ea aneI "'''t'. Ile 001' aplica. I Arad, Bdul Reg. Ferdinandl E 

croitor pentru domnii 
I 

l1rad, Piaţa Pkvnei 5. 1 

------____ ~------__ .e· __ ------------------I----------------------~l ] 
lnsemnărÎ 

Răspândirea 
culturii la sate 

Se abate o nouă toamnă ]a 
sate, acolo unde m u n ciI e în 
în curând se :vor sfârşi. Duptl 
culegerea roadelor, tăranii vor 
intra În iarnă, hiberndnd,la gura 
sobei fără să deCi şi {sufletului 
toate satisfacţiile lui. 
Cunoaştem nivelul cultttra] al 

mai multor sate, unde tăranil au 
fost deprinşi cu gustul cetitului 
şi al altor deprinderi culturale, 
dar cunoaştem multe unde lu
mina pătrunde încă .umai prin 
coşurile caselor, de o Întunecă 

funingine4l. 
l"icolo trebue fe1c'uie multe pen

tru ridicarea nivelului spîritual 
al ţăranului, ale eărui cunoş

tjAţe se reduc:: la cele câtevQ 

I clase primare, dacă le-a făcut, î La Sâmbăteni, echipa condusă 
şi la ascultarea discursurilor po- I de d. Octavian Lupaş, Într'ade
litiee, marea plagă socială a ,. văr a făcut minuni. Ţăranii de 
satelor. acolo ascultă acum radio, au 

Intelectualilor insufleţiţi şi de- II biblioteca lor şi cărţile sunt ce
sinteresaţi le revine sarcina ca ! tite. Mai au un cămin cultural 
să trezească satele din letargie, I ca o nouă casă de rugăciune, 

cobordnd printre ţărani ca să le I unde se roagă învăţând cum să 
ţie conferinţe instructive, Să-i! trăiască vieaţa pllmântească. 
determine a ceti cât mai multe I Doctorii din echipă. care nu 
cărţi utile, pentru fortificarea I cer două-trei sute de lei pentru 
l'Jliflţii lor şi potolirea sufletului că se uWi odată la o vită dela 
dornic de primeneaJă. distanţă, le-au păzit averea din 

Ce mitauni se pot face la sate calea bolilor. 
ne-au dovedit-o tinerii din echi- l1u intrat apoi din cas.ă în cas~ 
pele regale şi din alte organi- I pentru a vedea de sănătatea 
~aţii. In. lo.c d~ v.or~e sterpe, de I gazdelor şi rezultatele au fost 
hnguşln ŞI m!ncltlnJ, a~ trecut binefăcătoare. In primul rdnd, 
]a f~pte, ar~tand ţăr~mlor cum i grija purtată celor nou născuţi 
S~-ŞI .f~cd vleaţa maI frumoasă ! a făcut ca ace~tia să rămdnă 
ŞI fenclte. toti sănăto' 

In judeţul nostrtl, echipele r6t- . ~. 
gale şi-au legat amintirea de ŞI multe fapte bune se pot 
opere ce vor rămâfHt exemple "edea la Sdmbătetoli. 
.ii şi grăitoare. Satul acesta dă acum .n e-

xemplu şi celorlalte, trit1iitându-şi 
fruntaşii, corul şi pe echipieri 
să organizeze serbări populare 
în alte sate. 
După ce, tn vara aceasta, au 

sguduit din amorţeală pe ţă

ranii din Păuliş şi Radna, so
botolenii au fost Duminieă la 
Curtici. 

Despre Curti ci nu putem scrie 
lucruri bune cu inima uşoară. 
Ne-a surprins în spec:al uliţele 

lui ce par codrii. O neordndu
iaHt in toate se remarcă indată 
ce intri in c@mună. Praful se 
ridică tn straturi groase ca norii, 
praful acela intect care vara 
răspândeşte bolile şi iarna se 
face o masă imensă de noroi. 

Şanţuri cu t!lpă infectQ ce răs
pdndeşte en miror greu de de
parte, săpate fiecum, şi ElIte lifl
suri f~ din Curtici o comun(f 
AU tocmai admirata de vizitatori, 

ea să nu sptmem mai multeta 1 
Curticenii au aplaudat, tO~epu' 

productia artistică a fraţilor ia in 
Sâmbătenit ceeace este o 'carc 
vadă că şi ei ar îmbrăţişa D. l" 
plăcere o eehi pă regalll, Clral ( 
timp de trei veri i-ar întrJ agt 
astfel cum, din nefericire,' .. m dUţ 
fac conducătorii satelor. _ ~-. _-_~ un 

Şi când d. Octavian LU~oar( 
le-a spus ce s'a făcut la SâIă i 
păteni, curticel!ii schimbau f~nţiu 
şi Închideau ochii miraţi, că Pic le 
ei nu se pomeneşte de aşa Celrmal 

Mirarea lor se poate genflVor 
liza miUpra tuturor cOJilunel ROl 
şi satelor, unde M mult nu Sl_ 

mai pus eforturi mari pen, 
ridicarea gradului de culturi ~ 
civilizatie al sătenilor. 

Intelectualii trebue să repe 
Qceste mari greseli ca. arEi ~ea 
fletul sdtelor româneşti. . 

T. Pe'e'iSl 

IDoamnA ••• 
omnişoarA •.. 
omnuJe •.• In trecere prin Arad 

vi'zitaţi magazinul PROVINCIA 
vis-a-vis 
de gara 

gara electricti 

Cea mai eftină sursă de aprOI1}Z IOfla 

Asortiment bogat tn articole de: iric 
fage, lextile, mărunţişuri, furnituri de I 
rou, jucării, etc. Preturi fixe! Servit 
prompt şi cenştiincios 

• 
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, O expoziţie 
19ricolă in capitală 
Din iniţiativa d-Iui C. Se· îşi vor da concursul QSoci
Drcanu, preşedinkle Uni- aţiile de crescători de vite." 
'j camerelor de agricul- din ţară. 
~ şi consilier tehnic la Construcţia pavilioanelor 
,istLrul de domenii, se va va începe imediat ce juma. 
u,9ilr,9 la prim~~ară, i.n ,1 luI consiliului de miniştri pl 
pIta la, o expoziţIe agn- deschiderea creditelor nece-
ă generală, I sare, va fi semnat. 
)rg(mizarea acestei c:xpo- I Comitetul de organizare 
i se va face de către mi- i din care fac parte: ministc
terul agriculturii cu cola-: rul agriculturii, ministerul 
'area Uniunii camerelor de ! cooperatid, preşedintele Uni· 
'Îcultură, Uniunii sindica- lunii camerilor agricole şi al 
)r agricole, a Institutului l, Uniunii sindicatelor agricole, 
cercdări agronomice şi a I directorul institutului de cer. 
~ciaţic:i inginerilor agro- I cdări agronomice, directorii 
ni. '1 agriculturii şi zootehniei, din 
~~ . aceast~ expoziţie, ca.re I minist\rul de domenii, pre
fI Instalata la MogoşoaJa, 1 cum ŞI un reprezentemt al 
unul din terenurile Insti- I asociaţiei exportatorilor de 
Ilui de cercetări agrono- î came, se va întruni zilele 
:e, se vor expune seminţe! acestea la ministerul agri. 
:cţionak şi maşini agri-! culturii, stlb preşedinţia d-Iui 
• ~ C. Sesciorcanu, pentru a ho
)entru partea zootehnică tări începerea lucrărilor. 

!zÎfa,i ŞCOALA. DE D4NS 
de sub conducerea renumitei pro'esoare 

ZIKLAl' GHIZI 
rat .. u Înscrieri şi orice inlorma'iuni adresa,i-Vă 

RAD, Calea Bănotului 8-10. 

)mânia participă la expoziţia 
ternaţională de vânătoare 
Berlin. 

i Nou; dispo%i,i; penl." C · tu. 
;":~:::.~~ n:;:~::':r "probă um se prezm ,8 situaţia· agri-
~: ~~7r~ ~~r:icti~lti~~"S~~~i:i~~~ ; colă si viticolă din tara" 
ministerul de industrie şi comerţ:, , 
şi ntl de către direcţiun"a re- 1 • . , 
glementării comerţului exterior,! . Dm ulb~~le rapoarte s~- 1 ~ a în~ep~t scmăna!ul grd-
cum se făcea pâr.d acum. 1 site 1~ ~lmsteruI .. de agrt:: ulUI .. l}ra.tunle s~ fac m bune 

l1utorizaţiile de import pentru 1 cult~ra ŞI d.ome~Il r~zulţa; C?ndltl~m numat acolo unde 
maşini rămân totuşi s ~ f 1 urmatoarea SituaţIe agricola: 1: s au facut ogoare de vară. 
emise de către conting:ntar;' I _ ~ecolta ~e porumb e. sIa- 1 In s~himbw in trifoişte u~dc. 
ele ne mai trebuind Însă să I ba In şe:~~Jle. Moldove~, şe- ; n.u s au facut ogoare, aratu. 
primească viza de transfer. sul Dunarii ŞI BasarablO de I riie se fac cu mare greutate. 

Nord. I * 
E mijlocie in Basarabia - . . v 

Gh B b de sud, Bucovina, Dobro- I In urn;a gnndIn~1 ~azuţc • ar U gea şi Carpaţii Olteniei. I ~proap~ In to.ate regl?mIe Vl-

Croitor E bună În platoul Tran- ; tlco.1e ŞI mOI ales In urma 
silvaniei şi Câmpia Tisei. I plOl,lor recente rccolta d+c ~tru-

p en tru . gUri se dovedeşte a fi mfe. 
• i rioară mediei mai ales la va· 

Bărbaţi Recolta de fasole e slabă I ridăţile nobile. 
Arad. SIr. Eminescu În .~esurile ~oldovd.'. Car •. - I'n regiunea Cotnari peste 
şi Dr. Petran' colt paţl1 Moldovei, Carpaţl1 Mun- i 50 la sută din recoltă c dis-

tenici, Dob~ogea, Bas9rabia 'trusă de putregaiul cenuşiu 
Nouile prime de eXDor' de Nord ŞI BasawblO de şi de putregaiul nobil. 
la vile şi oi. Sud. .. . A In Basarabia şi în regiu

In "Monitorul Oficial" de Luni 
20 Septembrie a apărut decizia 
ministerului de industrie şi co
merţ prin care se stabilesc no
uile prime de export ia vitele 
exportate în Grecia, Siria, Pa
lestina, Egipt, Malta şi Libia. 

Primele se plătesc dela 15 
Septembrie curent şi sunt de 3 
lei la kgr. It] vite mari vii cân
tărite la încărcare În vapor şi 2 
lei la kgr. Ia oile vii. 

Opravizionaţi -vă 
numai la Băcă~ 
nia bine asortată 

I.nEIR 

EA mlJ.loclC. 1!1 Bucovina şi nile Odobeşti, Nicoreşti. Dră. 
CamplO ~I:e!. găşanÎ strugurii sunt distruşi 
. E ~u!1a In platoul Tran- în proporţie de aproape 40 

stlvamel. la sută de aceiaşi paraziţi. 
.. In l1rdeal, recolta de stru-

In llrdeal situaţia cultu- guri a suferit mai puţin de 
rilor de porumb e In general pe urma putreziciunci, decât 
bună. Producţia medie va În vechiul regat. 
depăşi 100 kgr. Ia hectar. 

ATNEŢIUNEI 

Cercetaţi unica firmă românească 

"Cooperativa Munca" 
Mare asortiment in tot felul de Încălţăminte 

Arad, Str. Meţianu 14. Colt în str. Bariţiu 
Preţuri senzaţional de eftine 1 

1 Berlin se inaugurează la 
putul lunii Noembrie cxpo
int~rnatională de vânătoare 

errc va lua parte şi România. 

zi ţie, animale sălbatice naturali. In permanenţă • .. • 
mâncări proaspete Formaldo,. Ia Dela C.F.R. Înlesniri de 

N. Săulescu, directorul ge~ 
I al vânătoarei din ministe-
19riculturii şi domeniilor, ca· 
lupă cum se ştie, a organi. 
m mÎnunat pavilion de vâ
lre la expoziţia internaţio-

din Paris, acordă toată 
[iunea participării ţării noa-
Ia expoziţia din capitala 

laniei. 
>r fi transportate în pavilio
~omaniei din a ce a stc':t expo-

zate, coarne şi trofee de vână· 
toare. Arad, sIr. Col. Poulian 6. I exporalul făinei credite pen'ru celeriş'; 

Deasemeni o diagramă repre- ! Oficiul de valorificare a grdu- Prin infiintarea Casei de cre-
zentând viata păsărilor din del- Lucrările de repar'i'ie a Il~i a c,o.munic~t exportatori~or că dU a Casei muncii c. f. r., s'a 
ta Dunării. co.elor de import I dlsp~Z1ţlUnea Am ceeace pnveş~e rezolvat într'o largă măsură a-

Directorul general al vâncttoa- pentru 'rim. IV. . menţIOnarea In formularul or]- jutorarea ceferiştilor prin cre-
r~.i a luc.rat În ~u:sul după ame- Secţiile lucreaza la intocmi. gin<!ll rt B. C. a datei şi nu mă- dife acordate in con d tt I uni 
Zll de en la minIsterul de do. rea datelor statistice necesare rului de înregistrare, a cantrac- uşoare. 
menii, cu d. Spaach, unul din ' . . . , telor la oficiu, se vor aplica şi Dela crearea ei, adică ÎR in-

. . 1" . .. reparhţlel cotelor de Import pt. J 1 f' . , . ter al d 78 I . C d pnnclpa II orgamzatorl QI exp<>- t' t 1 IV a exporta ălOel ŞI nu numaI v e um, asa e cre-
'ţ' . d I 1:> \' Flmes ru . I A P' dl't a a o d t . ă d ZI Iei ea uer m - care se află .. grau. nn urmare exportalo- • era unUl num r e 

Lucrările, în urma dispoziţi-de câteva zile în ţară - ~tabi. rii de făină vor trebui să men- peste 137 mii ceferişU. credite unilor d·lui secretar general, v(}r 
Iind condiţiile de detaliu ale par· trebui să fie Încheiate în cursul ţioneze şi ei pe formulare, data In sumă de un miliard şi un 
ticipării ţării noastre. t '1 . tf l ~ t' de înregistrare a contractului şi s erf. cu dobândă de cinci la aces el um, as e ca au O~(!J- .,.. 

h'l d' rt t t' IV numărul OhClulut pe formularele sută, Imprumuturile pe cari le 
~.l e e Impo pen ru nm. . . d 

ostăvăria VAJDA 
ă A -" ă f' I'b tAI ongmale It B, C. acor ă această instituţie nu s meeapu s le el era e 10 

primele zile ale trimestrului! • sunt numai împrumulurt uzuale 

V t (de 3 ori salariul brut), ci şi 
viitor. opseş e imprumuturi ipatecare pe ter-

Croitorie 
pentru eărbati 
şi confectie 

şi curătă haine de toamnă, mene de 10, 15 şi 30 ani cari 

1 mai nouă, cea mai bună, cea mai eftină 

s-o-vis de Teafrul Comunal, 
Arod, S"'oda G. Ber'he'ol 8. 

Locul de cumpărare eu carnet uMercur" 

S. BOJIDAR 
Arad·Şega 

Calea ALW"el Vlaicu 95 

,opsitoria chimică au de scop degrevarea lmo .. 
b~~e]or ceferişti1or, dQ sarcini 

Alex. Knapp _on ___ o8_se_, ____ _ 

Arad, Str. Brltial'lu 11 şi 

Str. Episoop Radu 1. 

CitIti şi pcJ.spânC1I!1 
n 'fimpu! Proo;ncleiu 
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r~ 
! PROGRA.MUL I tinerimea Oloriei. Şi uniI .SI 
i ! sunt elemente de mari Spttil~ 
i pe ziua de 26 Sep'em."ie 1937 I a fotbalului românesc, iarsă 

Universitatea la Arad 
Cu o formaţie compleet rema

nială, echipa "Universitatea", din 
Cluj, va reapare, Dumineca, În 
fala publicului arădan, înfruntAnd 
teamul Oloriei In mare progres. 

'
in mare reve';re. Partida pier- 1 2 

! 
Amicale. . Situaţia în campionat.' I goaluri de o frumusete "e I 

! dută la Cernăuţi trebue privită I I 
f f 'd f (T' , ) T" i ,'unio.ilor. I care e-a marcat Duminecă Ina 
inând seamă de lunga deplasare, ',' rei or Imlş - llaiiUS are- I (A t )" • d' , . . " S fa can au Juca cu, ; 

• obo~itoare intotdeauna. I na Tltanus ora 4,45. Ollmpla-! Arad. - In campionatul ju- , rii Amefei t f"' 'd' t d "Ce 

v , . . U . IT' J OI" 11 15 "1 ă' • pO IIUVl la e elal echl admiratOri ai mversi·. rlCO or arena ImpJa ora . , mOri or Săpl mana aceasta a sur- ! inte n'" n I Să 'ă â ' 

1 
I I r alm a . p, m na vl~m 

.VK este una dintre cele mai tăIi. ne ar face mare plăcere să C ' I venit o schimb.ue, Anume a tre- , vom fa 'e f c tI' 
simpatizate echipe Iii Arad, unde constatăm şi la Arad, revenirea I amp.onat categoria onoare", cut in fruntea clasamentului echi- • ment a~ g nal a ftSt 'lOC' dU~ rtalc 

. I f .• J t I CA AI. d'··· f " o ge eri or JTI tu pe vremuri, a jucat partide fă- el ~ .orma .celebră de eri: . I ne egerea- " arena "te- pa e JunloTl al ·CI1 .... \slra, dupA me. unde deoc,1mdată C04 l 

mase memorabile. De aici, inte- NICI Glorta nu trece prin neri! gerea ora 4.30, Hawhak Juven- ce până acum afostconaus de către Măllenuţ (Oloria) cu 12 p~v 
resul arătat intotdeauna fată de zele" ei faimoase. Să 11U uităm I tus arena CAA. ora· 4.15, Sparta I ' a, 

I SG' ivi 
c1ujeni când au jucat Îrl Arad că e toamnă, anotimp aducător 1 - A. arena Tricolor ora 4, Uni. 'Il f , e . • d. . 
sau aiurea. de noroc arădanilor, fiindcă 010- ,1 rea-Astra arena CAA. ora 10,30. n OrRlO I"'l~' .vers~~ 

Pentru Dumined, "U" anuntă ; ria joacă foarte bine întotdeauna Ca' d • II I t , I eaorra , . Ine, 
o formaţie cu numeroşi jucători i in turul toamnei. Un nou conducător in l Ievăm maestrului Ioeetcmos 
tineri recrutaţi din Arad, din for- i Gloria este În serie bună. Se 1 Banatul-Vulturul areJl~ Bana· I fruntea Băncii Nationale i mulus Bolto, dirijorul farT, et maţia cea mai tânără a Gloriei, I va preda in faţa studenPlor? O i nar~1 ora 4,30. CAR.-- Cmana la din Arad. Cu prilejul schil11- un remarcabil talent care'~ 
pl~cati .ca să.şi cO~llinue studiile ~ înll:~bare care frâmântă specta- I Peclca ora 16, bări! ~urve~lite lu Banca Naţio- câştigCit un.Clnime simpatii ~ e~ 
unlverslt; re la ClUJ. : tOrl!. Aceştia, să nu uităm însă, I Junior;i. nala sucursala l'irad, a fost nu- tre arădalll. ~i"e. 

La ~U" aceşti tineti arădani 1 acordă mare credit tinerilor ple- ,1 U "A OI" OI" mit ca director dl Vasile Tămăş- Bunăvointa d.lui colonel. t 
, b ' , :) .'- Impla arena Impla d f ţ' d' t' f' I cu sau ucurat de o frumoasă pn .. j caţi de aici la .. U·. I 930 U . F . an, un une lonar IS Ins, IU a descu trebue subliniată CUlt 

, Q' ~ ,1 ora , • nITea- ortuna alena t .. d ţ' . î·· , er 
mue. yl ei, la randul lor, sau I Noi credem că adversarii de U' 10 SaA I aces tIl Jt! e ŞI care Ş]' a "ce- moi mult cu cât a di$pu~ I 

h
' b" i ! fllrea ora, .-Inte egerea t . • l 19?1 f : . ra 

ac Itat onora" de cinstea făculă ' Dumineccă vor desfilşura un J'oc " OI', 10 A . pu cafleru In anu - ca unc- : fanfara să cânte gratuit 1 •• 
. â ..! ,arena ona ora , stra-TI- ţ' l' t't ţ I 'U JUc nti adrntrabll contra Juventu- I de toată frumuseţea It, IOnQr a InS ] U !a pe care- o eon-; O VI·zit X f ţi " , .. . I ' anus arena Tltdnus ora ] 30 _ ' I ti a unc onaRarr. 
sulUl. BucureştenII au fost bătuţi' E ce,eace aşteaptă pub.licul de· I CA A. _ Transilvani,a arena CAA: duce astaZI. . . I partiCUlari, la fabrlc811taJ 
la scor. Iia partida de Dummecă JOc spec- 845 GI' H Vestea despre numirea ca dl- ; zah"'r S ţ' f ţ' 'j J " . ! ora , , orJa- ac<;hak arena .. _ _ : ti. ee [<1 uc [onan On Uri 

Sa bfJrmat atuncI că • V" este I taculos şi animat. Rep OI' 2 A . rector a diul VasIle Tamaşdan i ticulari d> l' - ti r _____ •• ____________________ • I afla ora , mefa-Tncolor la sucursala din ftrad a Bancii i e ~e anga carne ~ 1 

I arena Amefa ora 10 . . i de muncă dm [had, au lud'a a 
IN ATE'~TIUNEA TUTUROR! j '. NatlO~Qle, după ce a lucrat mal I moasa iniţiativă de a orgl av~ 

i Divizia Na,ionaIă. mult timp la alte sucursale a I o ser' d "t l' t',JJ.so 

R 
' d· S I 't .. . .. 1 le e VIZI e pe a 111 rtn I 

A et a 10 up er j Seria 1. sus numi el I~S~ltUţl1, -:- a .pro- derile mai importante din rius 
U SOSI ! Duminică 26 dus o d:?Se~lta ~u:une prll1tr~ Iitate entru membrii săi. ?ii r, 

• IX. numeroşu pnetenl ŞI cunOSctlţl. i p ., ~ v 'J 
model 1938. Mare asortImenl la i Unirea Tric.·- Phtlnix la Bucu- Banca Naţională n'a avut decât! l'istfel ~u fost Vlzltate ;ârl. 

G O N D A R O B E R T 
; cu~eşti arbitru Ru,~ Ga~riel, Vie- de câştigat foarte mult prin alll- i ae~m fabrICa "l1s~ra", fabr!~:~, 

. . tona-CAO. fa ClUJ arbItru Buşei gerea făcută. I Tncotage, Industria TextJ!a , 
! d -' . revi 1 Gh. Olimpia CFR -Amefa la Satu ana, Jar pentru zIUa de D 

Arad, Str. Brălianu N o. 2,.,4. 1
1 

Mare arbitru Mo;ariu Teofil, Duig I 93FIHnn,Iaanrta r~eegGi.mţ~nttUlţU~ nică]7 Oct. a. c. urmează7el s. 
- e j. ro le a en Iei "t tă f b' d L ~ um _________ 1 _________________ ; .. - F, C Rapid la Brăda arbitru . VIZI a el nca e zaJlar. . 

! . " I d-Iui colonel BaJdescu, comon· Pl' Şl c, 
Serbările dela Aradul .. I Moartea prOfesorului V. j Inmescu Tony, Ch'nezul-JIUl la dantui Regimentului 93 Infante~ , ecarea .se va face dehasoc 

Nou. Dumin~că 26 Sept., a. c: 1 Caba. Intr'un groznic accident i Timişoara arbitru Constantinescu, rie fanfara regimentului a cdn- dlUl camereI de muncă, din ~iunl 
va avea loc lIlaugurarea arenei d ăIă"" '. fxegde ferdll1and No 3 c. 
sportive Titanus" din Aradul ! e c ne, şI-a găSit moartea I Seria Il. tat câteva zlle pe malul Mure- t b I . ~,. ~.ad. 
Nou, cu ~rmătorul - 1, cunosctltul profesor de matema- :1 reşului, după ce a lipsit toată o use t'" pnm\..lnel: NezTi 

Sâmbătă 25 IX. • . tiei Victor Caba, fost profesor la ! vara din I1rad. Excurslune la TJmi~riei 
PROGRAM. . 1 liceele "Moise Nicoară u şi ,.l1u- 1 ~enus- juventus la Bucureşti Publicul arădan a avut astfel ra. In ziua de 26 Octo~ as( 

1. Ora 9 ,Adunarea oaspeţIlor rei Vlaicult, fost director al şcolii i arbItru Jean Petrescu. din nou occlzia să se d~cteze (Sf. Dumitru) ftlncţionarji-{ pul; 
la Arena Tltanus, 2. Ora 9,30 ~ B C .• It' l' f ; It ~ d t I f f . d l' d l' ~ ~ 
P

. l' nI' I r t ' ă ! 1. • "ŞI In U lmu timp unc- I D" • ~ 26 IX ascu an COli cer e e an arel, e cu an e pe anga cameru- sa rrm rea aşu u! a n rarea prtm . l' . I um.nfca. ..• . a arenei. 3, Ora 10 Serviciul di- ţlOnar a socIetatea de aSigurare; mulţi am vestită In oraşul no- muncel dIn I1rad, vor face Var 
vin sub cerul liber pe arena spor- "ftgronomulu• ~ Sportul Studentesc-Vulturul la stru. Şi le-a ascultat cu regre- c{]rsiune la Timişoara in CQ îns· 
tivă. . După accident, profesorul Vie- Buc. arbitru Vartolomeu (e-ţa), tul că În ultimele veri, a fost cărei vor vizita instituţiile :acti. 

b 
După masă matchur .. de f~ot- tor Caba a mai trăit două zile Crişana-Dragoş .. Vodd la Oradea angajată în alte părti, când dustria Lânei S. ft" fabric·toasi 

al. Ora 1,30 Astra !Un. - Tlta-. ,., arb ehl'CI'n (l'J'm 'ş) ACFR R' t ă d tii ~'1 d B f b . K d'" b . O 300 T' I Id 10 chmurl groazlllce priveghiat· I . - 1- se pu ea 5 c n e pe ma u IV u- I e ere, Q rica .. an ta , su 
nus JUn. ra. nco or o - . . I B b' P'k . l' N' b . h'b" , boy-Titanus oldboy, Ora 4.45 de famîl!~ }Î. ]og.odnj~ă: ca şi de pensia a raşov ar ltru I y reş~ tii. emsemnate sume de I nca, ~e c I rltUrl ŞI căminnui o 
Preidorf 1._ Titanus I. numeroşll săI pnetem. Kroner, Gloria - Universitatea a bam, ne-au dus-o acolo unde 1 uceniCI. Pe Vl 

Aupra acestor serbări vom Moartea lui Victor Caba a im- Arad arbitru Bucur Bâlsu. a fost apreciată aşa cum merită. I1supra acestei excursiunÎ gani. 
reveni. presionat mult publicul arădan, .. Cu acest prilej, trebue să re- erveni. e la 

in mijlocul căruia avea mulţi _ pf d~ 
Stofe prieteni şi simpatii. K Ar d WÎşti 

Profesorul Victor Caba a fost Cele mai eftine ,,-j cele mal bune U ntz exan ru .mn~ 
pentru uniforme pânzeturi, etc. . "Y ~e un VIsător prea mult urmărit de uniform p şcolare la fI'rma Magazin' . 
numai calilă'i bune la un destin ciudat, care nu odată '- t· t Pe d 

1 E
• 1 i-a făcut viaţa nesuferită. S.l t ' K 1" }lco_agJtea ; 

. .se e Ultima lui răfuială cu acest zan O ŞI- om os mărunJi;rtoril 
fatal destin a fost accidentul ne- 'ităfil 

Arad. r. cee, 
Bulevardul Reg. Ferdjnanc dea 

ganiz 

ARAD norocif, care l'a dus în lumea A d ( 
Str. Meţianu 2. ve~nieiei. ra, Edificiul Teatrului) 
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