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nsti',La iDeeput era CuriDtul, .p An de an - filele ca1eadarulai a,e descopere ziua Invierii, pe care o sărbătorim, Puţini. foarte puţini ară-
mliri.Dtal era de 1. Dam.nez~ mereu dar cu prea neînsemnată influenţă asupra inUni10r noastre. Câteva zile de post ,dani şi l-au putut apropia 

[)amnezetl era Cuvbtul." $i apoi ospăţul cu mielul pascal - pe lângă cer ,tarea bisericii - atâta mai Îns.-mnă ! pe decedatul profesor lno-
nintu aceste cuvinte - acum pqtele pentru cre,Unătate. : cenţiu Langa. Aceasta. nu 
detreape 1ISl sfert de veac - Fiul lui Dumnezeu s'a Discut şi a pătimit pentru mintuirea noastră. Isus Chris- I pentru că profesorul de lim-

cu, epeam in prima zi a Sf. tos ca. această misiune s'a intrupat in fiinţă muritoare. i ba română dela liceul "Moi-
\ti cântarea Apostolalui in A pătimit pentru mântu.irea noastră - spălând picate vechi ,i grele, dar noi că- 'se Nicoară'· din Arad ar fi 

cu, iericuţa satului IIOSUu. dem lDereu în picate, dintre care cel mai de a,eiertat este iodeplrtarea de adevărata fost o figură prea puţin con-
e~terDute pe hâ:rtie adese- 'fieaţi cre,tineasci. adică de DamDezeu .. AI doUea 1J1&re păcat io care cădem este acela f turată şi cUBoscută - ci 
H'n ele prodac reminiscenţe. P. că DIl ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a cerut·o Isus. '1 fiindcă defunctul se men\i- I 
~ Lud.ntea ochilor se perlndă Neam1lrile cre ,tine nu se iubesc mtre ele - trăind În vr"măşie, care aduce I nea într'o rezervă cu ade-
:itz~..w de ataAci, ca fCoala risboaie ,i moarte. I vărat aristocratică faţă de 
Il ~a veche, 1& catedră cu Idei potrivnice idealurilor şi învăţăturilor lăsate de Isus MânluitoruJ fac ca popo_ ': dinafară şcolii. 
i lJci1ul Creţ11t la inviere pl- arele creştine si se lupte unele cu altele ca şi fiarele sălbatice, deşi ţin Paştele, care ne Numai acolo, intre elevi, 
ii: lele "popiţau in tuna c10p0- aduc aminte de pe patimile lui îndurate ca să coboare între l1eamui pacea şi bunavoire. spiritul superior al profeso. 
, L, ce1lJ1are transportat apoL Paşti1e anului 1938 cad in Jl11jlocul unei primejdii de răsboi şi moarte - fiindcă rului Inocenţiu V.H1ga se des. 
u,.tru 8-1 preface In tunuri. j duhurile rele ne stăpânesc pe top. tindea în voie, vorbind cu 
~u De SI. Paşti lipseau însă I Atunci de ce le mai sărbătorim 1 - când Dlt putem fi bani şi drepţi ca Mântuitorul 1... 'căldură despre scriitorii ca-
lstl;diţicm.alele "ouă roşii" intel'- Şi aşa an de an, profanăm marea iertfă a lui Isus ChristOli - de ar trebui ca re au d<1t opere însemnate 
l€!L!e de stăplaire, ,i pâinea de in fiecare clipă să fie mereu. răstignit pentru păcatele noastre grele. literaturii române. Profeso-

rle zilele ialocuită cu făină Când VOI' înţ~lege neamurile că Invierea trebue să ne străfulgere sufleteie până rul rezervat şi ironic în vi-
rod mălaf stricat _ era în 1917 a·i inţelege taina ,i 8 arma pilda celui care pentru noi a primit sacrificiul răstignirii 1 aţa de toate zilele, devenea 
ai~astfel încât copiii de ataaci La acest popas pascal - să ne cercetăm conştiinţele fi să fim judecători aspri liric şi tandru când profe
U . le-au cunoscut bucuria de.! ca. noi Înşine - pănă In judecata cea de pe !lnnă I sa dela catedră. Era unul 
mu,! doar pe ascuns. Invierea inseamnă triumful Dumnezeesc asupra JIIOr,U şi Întunerecului. Noi - dintre rarii profesori care 
~~~ingara mângâere a copila- mergem, voit, spre Întunerec, fiindci 1111 a,e-am adâncit incă gândurile în intelegerea mai vorbeau cu entuziasm 
. . tn' e~ mărturisirea in săp- sensului vieţii celei adevărate. despre M. Eminescu, Cre-
I ŞI. t' '1 ti De aceea trebue să ne facem propria judecată măcar în zilele Pa,tilor. annă, Coşbuc, Slavici şi 

ţ' D.ana pa Unt or, ce rea apos- 6 

a.!c lIlui ia prima zi de Pqti şi Să ne rugăm în ZiU6 Sfintei Invieri - cât mai este timp. , Sn..VIU FAUR alţii, 
u1 J~ Illarea'n coral bisericii. ! Rar am auzit profesori 
1 UI I predându-şi lecţiile cu atâta rinle atunci Sfânta biserică era i d' . ..,. t t 
Acalitixită, iar ÎIa Joia Mare la I p. \J • 1. i- isbncţie ŞI conştnllc10Z1 a e 

l o>rcnii, când regretatul părinte I rlmavara ŞI DVlerea : ca defunctul Inocenti,u Lan-.. I ga, un adevărat anstocrat opiţa" cu acel glas duios ce . . _1 al şcolii, cum era şi in ori 
.lY~tremura ~ toată fiinţa, Oc/ată ca răsăritul primului c/esfărându-se în nenumărate al PaşteluI. asupra suFlelulul no ce ocazi~ .. 
~~cea din ,Sf]nt~le Evan-/ ghiocel. oc/ată cu "irea primului coruri mdestre, apoi câmpuri cu stru, I Profesorul Inocenţiu Lan .. 
l ptelii p~. "E.lol, ElOI, lama sa- mugur fraged, o sosit si Primă- ~opii şi ~tâlea. alte prive1işt~ ~ar! Ace/de sunl caracteristicile! ga, în afară de şcoală. trăia 
. chtani pr1l1Dumneze~meu, I vara, revărsându~s~ din belşug zmbucura ochlul murl/Mulut, ,ala cari împodobesc cele două ev,,· \) vieaţă discretă. Rar de 

lIDne~l_ me11t nu ma lăsa! i fUslll intinsul Iării noaslre. fenomenll!e carac/I(rislice Pri· nimenie coincident" văzule prin tot putea fi văzut undeva. 
1 n parca lDlplora pe a·tot A sosit cu .t,rnii săi oaspeti măverii, cari fic/au un aspect prisma ochiului sensibil- poetic, I Şi atunci _ era sigur miii 
~te~i~u1, prin glasul tuturor aClJi cari ad(lsea fie-au inveselif plin c/e granc/oare. dacă vreti - al orăşQnul,ui I în totdeauna, Intelectual sub. 
~r.~~~dincl0şilor de totdeauna. copilăria, şi cari acum s, re În- Acest speclacol rppetat de 0* care, deparlll d, !rumusetzl, tii, format la Facultatea de 
*,~;':Ooar acolo, în Sf. biserică, torc din fndepărtatele Ilnnturi (â{ea ori, fie simboliz{!o:ă una c/in lor. Litere şi Filosotie din Bu-
~ ~ era linişte pe attmei, străine, se nintorc din lunga I cple mai venerabtle Tl'gi naturale: Iar in satul cu căsuţ,le coco- cureşti şi în biblioteca Aca-

~(: re 'n mijlocul abnosferii În· i lor peibegie, Odată cu sosir"a lor I ori CăTfi intanqcar" ii urmllClză tat, pierdut, 'n zar", in fata gar-I demiei Ro::nâne, atitudinea 
ţ şi rcate de afară era ~ 1IJ1 loc I'ntreaga natură trăi,,~t, clipe c/e jluminăt ori cdrez' morti ii pfm,a- dului şi la căldura soarl!lui de; aceasta de distincţie era fi· ! i 
~ cU: recu1egere ,i mâ.ngael'e. renaştllre. clipe de inviflre şi ci" zif inviere. Prim ăvard, grupuri de bătrâni· rească. Oe aceea despre ii 
c. o;; - ac/evărată ves,li" Nr'ci că ar fi fost posib{lă o înşirat; p' laviti lungi. stau profesorul Inocenţiu Langa 1;') 

! ou •• Păduri cu fq[ de fel de cântece, văi mai desăvârşltă coincidentă. ca la vorbd, şi comen!eazif eveni- s'a vorbit puţin cât a trăit 1,1/ 

ruPină aici ajunsesem cu ÎIl- cu murmur ti ape cristaline, crân- ateastă Primăvară cu Marele E- 1 A d d a fost condus t: u CL __ A '1 1 Y menl,le zilei. "Christos a Inviat" Iara, ar l' 
; ,u.uaarl e me e, când un sUllet guri şi coline cari împoc/obesc venirnflnt al Invierii Domnului. 1 Iw şul de veCl'e de mult ~ 
C o ii .salută cu pvravie un tr,cător. a a,ca . . . 
i TI;Llrt .,i. sec al soneriei dela piJmântul cu pitorescul lor mă· Nici că s'ar fi pulut găsi an Adevărat că a Inviali îi răspund pubhc_ Era att;nţta care 1- .i 
ileî ,~, . ~ intrerupse filmul IăsoSi mii de păsărele cari scăi- mai potrivit tim" core simbolic b;îfrânii. E Marea z{ a Paştelui. se, cuvenea unUl prof~sor de l' 

llntiri1or. date in razet, călduţe d, aur a· să poată contribui atât de mult • taha sa. care nu mal putea i 
:-:Era o fetiţă abia intrată in I le .oare/ui, băIăc,sc, se pigiliesc Ilo ţzfectul inăIIătorului praznic Flca Petru fi impiedecată de discreţia t.ll' 

ara iolescenţă, desculţă pe tim-; celui dus pentru totdeauna.! 
~~~~~i~inri~ ~~l~~~ l' 
~>na ~~milor a _slai an! am pierdat-o cu urmărirea di .. ' cum in multe ca •• Iip ... ,t·: Iar in ace.t timp, lulr'~ g. • fo~ şi un. admi.rabil " .. ,.·,1 

I t pOlDJna 1938. \ dosul geamaluL şi a:l:i 1 i cartier al Araduld numIt duhOVniC al elevIlor Sll. La . 
_,Cu mânuţa întinsă, ca. ochii: • Farmecul cop:lăriei ... 1 : Grădişiea, o biserică gr. ort., şcoală şi acasă. stătea de L, 
lător.in de lacrimi, cerşea, nu •• Poate pentru unii, dar pentru româniÎt de trei ani aşteapt.ă! vorbă cu ori care, dând sfa.. ,1, 

mtru ea ci pentru frăţiorii Fără si vreau m'am între- cei mulţi nul să fje terminată pentru a oferi I turi şi îndrumări prieteneşti_o ! °11 
ai mic'· ~. W be b din d· 1 M lţ' d' t . 1 li 

v 1 ŞI o malcu'a tu r- at . nou: un e-i tinereţea Doar afară e p2ntr!1 toţi a. şi ea linişte credincioşilor de u I tn re acel care -au I . 
lJllOllloasa ce-o aştepta acasă... Unde-i bucuria copiilor de as- ceia,i atmosferă încărcată, me .. acolo însă nu.s cele câteva avut profesor.îi v.or păstra ,'.:1":,.1[1 

.. ~Ea, sărmana, probabil s'a· lăzi, după cum m'am întrebat nită să sucl:rum~ pacea Doar: .. d' L 1 t t o caldă aminhre ŞI recunoş-

.LŞDuit cu foamea cam te I acum uproape un sfert de ve- pe cerul ~unecat nou;ii pre~; mu .. e e pen ru aces sco~:: tintă pentru binele făcut. li 
• Il: ti v " v.., - • • • Banu se cheltuesc de oamenu l' D f tI' născut în " l.,.nueş cu saracia. ac ca, unde-l bucuria copdanel vestesc semne sumbre: pă. i • e unc usa . 

__ Apoi cu ăi câ1iva bănişori noasire, când ne lipseau până mântui nu mai are loc p. ntru, de azi pentru alte Iucrun... comuna Pătârlaua, Judeţul i f1 
~ilv~ .c~e-i .adunase, trecu în. ,i ouăle roşii, dimpreună C;:l atâtea ambiţii ce se VOr aHr- iEşi aC2sta un sem al vremii. I AI.ba, în ziua de. 2~. Ianu- ! r 
.l'lItecuu, apoI peate uliţă, până I pâinea de toate zilele, tot aşa, mate. I L FILIPAŞ ! afle 1895. Era flU ne preot. ,1 f~ 

1
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:.1 TIMPUL PROVINCIEI 
~~--------~------~------------,----------------------- ,----------------~--------------~ 
După ce termină Acade- B -h 1- -L .. - I plinit;)" t,ren "eliglos, al Bisericii Ot 

mia Teologică din Bla; se • . IO~.a.le I Ar fi losă o mare picmJere pt. Române. . 
duce ]a Bucureşti, unde şi.a ~. -. " " -- ... ~ -, istof!a presei ardelene dacă .. (}Q. Din ziua de Miercllri 

luat licenţa in litere şi filo- G t T -1 .." zeta Ttrallsilvaniei nu şi-ar mai până Duminică 17 c. cat 
solie, între anii 1918-1921. "aze a ransi Vanlel putea continua apozitia. S'ar seu· părinţi. An finut mai mult. 
In acest timp a funcţionat funda În tăcerea mortii o mare zentafii în Palalul CulturQ~ 
ca ajutor de bibliotecar al Bătrâna tribunA de luptă naţio- ce avea ea mai arzător, au urmat traditie şi s'ar pierde O comoară drept pret de Intrare, ca,
Academiei Române. fiind oalistă a implinit O sută de ani ceasuri de des.măgire, apariţia de aobile amintiri. de cărti religioalfe, inCtpt 
un student merituos. dela apariţia primului număr, un ei fiind adeseori periclifatli, Dar De aCt:l!a _ toti avem d<\totia suma modestă de 6 ui. 11 

Ia. anul 1921 •. a fost nu~ eveniment cu adevlirat epocal in aceasta fn,umnă prea putin a-l să sprijinim "Gazeta Transil- timp,s'a cole~tal şi suma, 
mit profesor la liceul "Moi· scrisul r~mân~sc şi care a fo~t iUDei când maru datorie a fost vaniei"... o mI. d. Lef, p. cart ,i 
se Nicoară" din Arad, unde. aJ.r~ătoflt de ,antreaga. presl prin p4rat mai mult. cărti dt/i 
a funcţionat până la data articole omagtale. L5 dela penitenciarul A rada 
morţii, Foaia dela Braşov a fost scoa-_ I ! FOTO-~"''''TOR.! bolnaDilord~la S"ilnlulJ_ 

Timp de mai mulţi ani a să de Oh, Bariţiu, Iacob şi An.!: • ,F..te~nizati frum.elile primăverii. C'Umpărând I în ('ari loc!lrl s'au rulati 
fost şi bibliot~carul Palatu- drei Mure,şiaDu ca d fie, un or-II articol. pt. fo~ ŞI maşlDJ la amintil. film., in mod f#t 
lui Cultural dtn Arad. gan de afumare a drepturilor ro-. I T V E S ZIA RAD, Str. Alemmdri t. Toale veniturile prOVfllJ 

Sceptic şi ironic, pr~fe:'0~ mâniJor transilvlnieni. :imp. ~~ 1 • Reproduce'" artlaUce. ,vinderea a~ulor căr'i .Il~ 
rul Inocenţiu Lauga n a m- un secol "Gazeta TranStlvamel 7 ;nate exdusw propal1a"d~ 
găduit nici când mult sgo- nu şi-a desminţit linia de condu· I oase. 

mot in j~rul numel?i .său, ită dela inreplJ~ mergâ~d pe ace- Gheorghe şi Peire Tomescu: . Din Arad slifltij~e l~r v. 
Nu vorbla in puhhc ŞI nu laş :lrum de dauă sustUlere a tu- lin propaganc1d prm ludet. 
scria decât foarle rar, deşi turor cauzelor nationale. Dia eroii culturii aaJio .. le . Iată atiecărafii buni ""' 
ar fi putut cinsti amândouă Centenarul ,.G<izatei Transtlva- Q 

'1 d că f' t ' 'o, • le ' d Doi haraid invătiitori şi publi I cu alegeri reproduse dintre cele Cele maI' moderne pa~tărll"l tEenun e a ar 1 vru ,gra- meI IOseamn. o sutl de anI e 
5 dşti, fratii Tomescu. şi-au adunat mai caracteristice. In deosebi -
ţie culturii şi talentului pe istorie naţională, de lupte şi bi tntr'un volum mai multe studii şi I autorii s'au străduit si evidenti .. 
care le avea cu prisosinţă. ruinţi, de bucurii şi desnădejdi. 

. puteţi cumpăra eftia 

A f ~ li" f C ba şi conf.e.rinte sub tit,lul de mal sus. ele i"fluenia op.erilor literare a'l Conrad Lat cesta a ost, In nu u- ola ratorii gazetei le, au inregis-
gare. retEretatul profesor Ino~ trat pe toate cu aceeaşi mare cr~. . Fraţll ,Tomesc~ ŞI' au ales. su- supra ideii naţiol'lale şi specificul: 

Ei blecte dlO comonle folkloruiui ro- A d d' i B.dul Regele Ferdiq 
cenţiu Lauga. dinţă că intr'o zi toate umilirile. ' d' '1 • romaneSC .care se etaşează In' C "D 1 C •. . manesc ŞI m operl or catorva, I ... ellg, ura'., repliI 

Ioa P. Pogana. vor fi răzbunate, in ceasul su- mari ssriitori: M. Eminescu, Gh. i cuprinsul lor·.' . Top.e,te 'Ia pretllri COli.,.. 

~~smiHgiigiii~~~lm~~ prt"m al judecăţilor istorice. Coşbuc, Oct. Goga şi alţii. I O carte care tnbue cetită de I_ZII'I4--------
,., •• M "Gazeta Transilvaniei·" a lup- Volumul este închinat astfd: Hnt-fet. . l' G' ., t'h' ; 
~.. ~,"~. ~.'. tat mereu şi cu ardoare Pţ'niru ' , 1 ' ţ' I ' L ll' oe t ~ poeziei popu are ŞI na Iona e - i ucu US 1 , f ... , 

noutăţile in stofe ex- ~ limba, It'gea şi dreptatea româ· ~~~ ....... ~ 
clusive la firma ~ neasră, ducând pană in cele mai de Ion Sân Gior 

MPEl F, ~ ~~~~~~;t~nv~!:~::,,~da tar~ fI.- Propagandă religioasă Fundalid p'nlru bie 
croitor pl. domni ~ I Aceste sunt meritele neegalate A . şi artă "Rrgele Caro 
Str. Alexandrl 5, ~ i ale fo!i care ~i-a serbat nunta de zn Iară, organizată de Sfânta ţ: va publica zilele Q( 

i:P.i~!m~~~~~~ltn~~ 10 suta de alll - aşa com o visa 
' •• '. • •.• ..;~ .... ,.' .. ..' marele Mihail Kogălniceanu. atunci Măn ăsfi re Neam f I primul volum din .. Ga 

Taxa forferatară plă- c~od îi ur~ să ajungă ziua feri ' I monografie in trei v. 
Cită de azI. Ini,iati ... 1. p, S_ Sale Mitropolitul Nl.:odia I de Ion Sân Giorgiu .. 

tită Casei Fondului - E prept, după răsboiu, cănd mi· Muntean al Moldo ... ei şi Suc::e ... ei Ilumul întâi al ac(>sf, 

Naţional al Aviaţiei I siunea gazetei s'a Împlinit in ceea- Marti 12 1);: au sosit în ora- i ~u o camioneld au străbătut toată' crdrÎ, pe lângă. o $ 

de micii comercianţi 1-------_____ şul nosiru frafii colporlori: Vasil~ I lara'n Iang şi 'n lat, răspârzdind prefată aduce un lunI 
• •• Poefelea, Ioan Mdgirescu şi Cons I mii şi mii d~ cărti religioaşe prin pilof introductiv d,,~p'! 

şt meSenaşl Och.ela.rl lan tin Măgirf!scu, călugări ai I cari poporul să cunoasră pe pul cum spiritul lui G 
n u m. 1 & I Sf'in,'ei Mănăstiri "Neamtu". I Mântuitorul, infăptuind astfel ~t • l't t 

Camera de Comerti şi de I PI t' d 1 'b "d' d- {" dia pa runş In l era 1Ir( I T V' . : eca 1 pe rumu prt eg/el In, o propagan a re tgtfJosă orfo O· 1 _. : 

Industrie din A rad aduce la! • e s Z • lanul 1926, aceşti apostoli propo./' xă inlensci. I versala ŞI unsp"ezece \ 
cunoştinţa generală hotărâ- opt 1 c I G n. I văduitori al cuvântuJui lui Dum· Pentru complutarea mijloace- tole din viata şi operl 
rea Casei fondului National AR AD. Str, Alex'lndri 1 nezeu, de alunci şi până acum I lor de propagandă. cucernicii Goethe, până la pl6 
al Aviaţiei potrivit căreia mi- I părin(i au avut lăudabilă idf!ie acestuia la Weimar. 
cii comercianti şi meseriaşi • de a cumpăra mai multe filme Ca metodă de lucru. _ 

. cu subiecte religiose ro, Viala şi g f.' d l . S ~ G 
pentru Î1găduinţa ce li s'a P t'" M ~ , 1'" lI' d no ra la - UI an ,t a ,mile" an/ultoru uz , t' In e~ . 
acordat de a nu avea efec· . rea lui Iosif, Sacrificarea lui i se . deosebeşte de toat, 
tuate înregistrările opera· O p ,Avram, Lupla lui Avesalon cu I apărute până acum pti 

ţiuni10r zi, să depună fiecare e aş t e vizitati mar e a expozitie . David şi Judecata lui Solomon diferentiere precisă al 
la Banca Naţională a Româ- : şi pe cori cu aparatul lor pro·1 tolelor biografice de' 
niei, cont. T. 118 o sumă i~riu 1~,r~lează În fata poporului 

1 

literare şi printr'o a~ 
de porţelanuri şi i 'nfensrncand aslfel propaganda. t ...1' ti' A: 

forfecată anuală de 100 lei, stl·clan'" "e, la flor-Gi I Fi . '1' t' ~ I t a me ouel es e lce In . 
-- I rumoaSQ un la wa a ua·o 

anul fiind socotit dela 1 Ap· iprea distinsa fată bisericeal1că celei s~rict genetice. . 
riUe 1938 31 Martie. ! 1. P. S. S. Mitropolitul Nicodin CapItolele despre ~ , 
A ... efÎ IftÎIă 
de aniIUale 

L P. S. Patriarh t pr~şedin· 
tele consiliului de miniştri a 
trimis o adresă tuturor pre· 
ft!cţi1or de judeţ din ţară, 
prin care~i invită să dea dis
poziţii organelor În snbordi
ne să indemne pe cetăţeni să 
se poarte cu milă faţă de a
nimale. Dp.seori animalele 
sunt puse să tragă poveri pes~ 
te puterile lor, sunt bătute 
din cauza drumurilor rele I 
şi torturate. Prin aceiaşi ad· 
resă, 1. P. S. Patria:h Învită ' 
preoţii să sfătuiască pe să~ 

teni, să ocrotească animalele 
şi .să nu le bat.it 

Z a O 
Muntean al Moldovei şi Sucevei, Werther şi urfaust ~ 

. marele şi cunoscutul luptător PQ 1 observatii şi caract~ 

. 1 personale ale aut~ 
Stole ex.cluslve 'Cartea se Încheie cu, er 

mare magazia de por~ 
telanuri ,i sUclărie 

Arad, Bul. Reg. Maria 20 

Cel 
rare 

-
• mat 

cu 

(Ia casă proprie) 

eftin izvor' de pa-oen
preturi inimitabile!!! 

•• ortllJlellt bo~at la gală dar seleclă biblH 
Croitoria pl. Domai fie, constituind astl,l_ 

.. E .., O" 'ldrePiaT pentru orice • -.c: ~ .,. tătOT_ Intreaga lucrart; 
Arad, Pia~ Avram Iancu 21. ; închinată societăţii" Gtt 

___________ .'din Weimar. f 
- ! 

Cele mai bune I 
ciclele din la_ 
10 re ••• it. labricaţii. S. I 
C1UDpĂra .. lUa î. rate . 1-

Cauci ueuri seazational de eltln la flrl 

Sigismund Hammer şi Fi 
Arad. Bu'. Reg. Ferdinand 21. - Reparatii SI execută efUn şi ~ .-
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TIMPUL PROVINCIEI 

De Si. Paşti cumpă
răm n uma i d ela 

Bonboneria 
" 

CarDl'en" Mare asortiment de 
epuraşi din ciocolată 

i:WN*+ rn= 

Datele din aC'eastă coloană re- I tăţi ale parazitului, Plasmodium 
pret:, procentele la numărul total vivax (care d~ febra ~e .. ţă benig
de bolnavi vizitaţi. nă), PlasmodlUm falclparum La-
Dacă repartizăm acum cele 235 verania (agentul febrei terţ~ ma

de cazuri de malarie, la cari s'a lignă) şi Plasmodium malanal (a
găsit prezent în sânge. hematozo- genlul {ebrei Quartane), tabloul 
arul palustru. după cele 3 varie- nostru se va prezenta astfel: 

~g: ' .....!t e , . 
-tI o~~ 'tOI 

6i t ~ o': ::1 gE_ 
Denumirea Circ. san e·;:; e :> 

~ S ~ @ ....... :;: g )< • a,!':! II> • u, "('1lI .. N ... o~.9 - I sau a comunei 8.,.9 ~ 'i:J" =::IPo oj ;:1 ... - ~- .- ~:a'; ~.- ~ 11.. ~ a o , zJ t-: ~.,,:> -0-z· 

1 I Circ. Cerm.iu 25 0:0% 2S:1000/0 t)~O OJ.J 

2 ! Circ, BHechia 8 1:15% 7:8So/1l 0:0 0;0 

:~ Circ. Chişineu.Criş 59 14:'l0,2~/o 4S:6S.o7o/o 0:0 6:14.65% 

4. Circ. Gbloroc 3 1:33,33% 26b.650/ 0 0:0 0:0 

51 Circ. Hilmafiu 8 0:0 8:100% 0.0 0:0 

70 6:8,57"/0 04:9'l,4:~% 0:0 0:0 5 Cfrc, Pirleat& 
1 1:50% '1 CU~ R ..... 

i 0:0 1150% 0:0 

8 Circ, Sep"q 14 1:7.12% 9:64.28% 0:0 4:28,60'/( 

9 Circ. Sicula 20 1:!Jfl/. t9:95'l!0 0:0 0:0 

10·· Com Somollcheşiu 5 2;40% 2:40% 0:0 1:20% 
I 4 0:0 :5:75% 0;0 1:25% 

1'1 " Circ, TârDova 
12 Cite. VârlurUe " 7 'i:28.S7'J/. 5:71.43% 0:0 0:0 

TOTAL: t3S128:II,Ql0/ oI19UD,W/o! o 11/:7,94% 

PIAŢA AVRAM IANCU 

nu devine periculos. decât după asupra boalelor sociale mai peri- ra ce au fost ne~ative. 
ce a înţepat un om bolnav de culoase. 2. Si se prevadă în bugetul 
frigurile paludice. Prin urmare'J Prin urmare rolul de propovă- fondului sanitar al judeţului Arad 
este o datorie a Serviciuhli Sani- duitor al igienei sociale, îl are o sumă suficientă cu Care Labo
tar respectiv ca să sterilizeze în primul rând medicul rural, I ratorul de Igienă Arad, să poate 
printr'un tratament bine condus care este specialist şi in al doilee I face neapărat două anchete anu
absolut toţi bolnavii de malarie ,rând corpul învăţătorilur. Medi- ale cu ridicare de probe în toa
constataţi, inainte de luna Maiu, cul rural nu trebue să uite nid- te Circ. sanitare rurale. Odată 
când incepe inmulţirea ţânţarilor, odată marea sa datorie faţă de primăvara, sau vara, şi a doua 
deci şi a cazurilor de malarie. ţară: de a preveni bolile prin oară in timpul toamnei. cel mai 
Mai departe. se ştie că, ţânţarii toate mijloacele ce le are la dis- nimerit in lunile Noemvrie sau 
trăese în locurile mlăştinoase, poziţia sa. Obligaţia sa nu este Decemvrie. Numai aşa se poate 
humide etc., deaceia este o ohli- numai aceia de a trata pe bol- şti numărul exact al bolnavilor ~ 
gaţie a noastră, a tuturor, indeo- narii cari vin la el, siDgurL El pozitivi şi negativi din intre, ju
sebi a serviciului sanitar şi Pre- trehue să cerceteze populaţia de dE-ţuI. şi să pot dispune măsurile 
fecturii de judeţ. ca să dispună sub paza sa. să depisteze cazu- de tratament necesare după caz. 
cât mai repede asanarea terenu- riie de boală şi ,ă nu scape nici- b) Pentru viitor: 
rilor pe care sunt clădite satele odată ocazia de a sta de vorbă 3. Asanarea metodică a tutu-
şi locurile din jurul lor. Asana- cu fiecare om şi a-i da toate 1ă- ror terenurilor mlăşliDoase, bălţif'" 
rea se poate face de fiecare co- muririle ce crede de cuviinţă, băltoace, şi lacuri mai mici din 
mună în parte, eu bani prevăzuţi In rezumat propunem urmă- cuprinsul satelor dela ţară şi din 
în buget pentru scopul acesta. toarele mijloace actuale şi pentru jurul lor imediat. 
Măsurile de asanare. carP. au dat viitor, prin cari' să se îndepăr- 4. Prin conferinţe, ţinute de 
rezultate atât de strălucitoare în teze definitiv pericolul frigurilor medici şi de învăţători, să se ÎD-

Italia si fie conduse de Serviciul paludice şi consecinţele; cerce lămurirea populaţiei dela 
rlpll , Dacă ~cum studiem cele 2 ,ta· dium falcipacum care dă tropica, Tehnic a judeţului. In unele ca- a) Actuale. sate asupra malariei, a trata-
In" bl0uri rezultă că din 551 de bol- predomină asupra celorlalte în zuri, nici nu ,mai este nevoe să 1. Sterilizarea totală prin trata- mentului ei şi a urmărilor ce 
- navi vizitaţi de noi in cursul lu- procent de 80,85%, Forma quar- se facă o asanare metodică, ci ment a tuturor cazurilor pozitive decurg in caz când boala rămâne. 

nii Noemvrie 1936, 235 dintre ei ti nici nu am putut să o afirmăm e deajuns să se vâre plugul în I constatate de noi cât şi a acelo- netratată. 14 aveau la acea dată hematozoa- deşi majoritatea medicilor din a- locurile mlăştinoase şi să se cultive 
• rul palustru prezent in s.ânge. cest judeţşi municipiu erau ferm ceva, pentru ca răul să dispară I ------------------r:, 
101 Restul de 316 nu aveau parazi- convinşi că în llideţul Arad nu se imediat. După cum spuneam la M o L i le, D.I ode .. De 

t I 1 " 'n sa" noe la data axa- dăsesc decât f\lemele de terH ': ,i u ma aneI 1 '" S \'" Alncenutul acestei lucrări, în ma,' 0- L 1 1 t b . O" r auloOllo Î e lapi'ează 
I el mcnului. Dintre aceştia o parte enignă ŞI quarlă. n pnn con- ritatea cazurilor, locurile cele cel ID. al e j t II n 

'07~ trataţi cu chinină au putut să fie statările noastre se răstoarnă a· b 1 h 1 ' mai bune pentru ă ţi şi ă 
, Oi vindecaţi, sau să aibă agentul ceastă credinţă de până acum toace, sunt gropile de pe şo- i 

G malariei ascuns în organele in- care nu era bazati pe nici un d -t I " a sele ti drumurile e ţară, ca 
Papp Alexaud ... 

A RAD, Str, COllsistoruJai 11. - Teleloll 26-58, i VI teme. splină etc. O altă parte fapt ştiinţific dovedit. Prin con- şi şanţurile rău întreţinute de I 
'giu, care nu au fost trataţi de ni- statarea procenh lui atât de ur- Serviciul drumurilor. Prin urmare -----______________________ 101. 

meni deci declarate Doui, au pu- cat al formei de terţi malignă se . I 

prin repararea şi buna intreţmere I FI-rma cehoslovaca"'" Bala ~(>s!t fut ca In fIlomentul luării pro- aduce într'o nouă lumină chesti- a reţelei de drumuri şi şosele 
O $ bei de sânge, să fi avut parazi- unea paludismuhi din acest ju" ) 

se pot Iilatisface două lucruri: a I I-.naugureaza"'" producţl-a de 
luni tu! rduriiat în splină etc., sau nu deţ. orientându-se şi sforţările me- 1 • t I 

i S si uşureazi circu aţia intre sa e 
~,~prl au fost in perioada de acces, dici10r spre un tratament cores- şi b) se opr.eşte înmulti,rea fân: I pneumatice pl_ automobile 
, G sau pre-acces. punzător formei descoperite, ţarului. Pnn asta se mJcşoreaza! 

!ll. T)' 't' 1 d b ţ h Din studiul tuturor celor ex- lAt' f b - ,., - d- 1 
1. lagoms ICU e a senta e- în mod forţat numărul cazurilor ID r O a rica proprie 10 oca-

Iture ti' 1 '- d' ri puse de noi mai sus, rezulti ur- b d j ma ozoaru w pa USuu In or6 a- de malarie atât de a un ente _ A 

ea nismul celor 316, nu ar putea mătoarele concluzii: actualmente. . liialea Borov 10 Jugoslavia 
)pell sta în picioare decât dacă s-ar 1. Numărul bolnavilor de ma- Deasemenea pomeneam mat " ' . 

plt fi repetat examenul de vre-o 3 11arie in judeţul Arad este foarte sus şi despre faptul constatat. că Dm Belgrad (CEPS). In luna pentru automobile. Deocamdată 
ori, dupl ce li se vor fi făcut mare, (42,64% in luna Noemvrie populaţia noastri dela tară nu aceasta va fi pusă la punct fa- va lucra numai cu \In schimb de 

'lr. o injecţie întra-venoasă cu o so- din totalul celor examinaţi). este prevenită, de nimeni. despre brica filială a uzinelor Bata din lucrătoIi.După ştirile aduse de 
~crll 1 . . d h" 2 F d' t t C b" f b 1 I h G uţie aproptată e c lDmă. • orma pre omman i es e modul cum s'ar putea combate e OS,OVdCla, care va a dea în către ziare e jugos ave, otărârea 

I I Studiind rezultatele constatate Plasmodium falciparum (terţa ma- apariţia lui şi in fine despre tra- 10ca1itat~a Borov din Jugosla.via aceasta a uzinelor Cehl.lslovace 
aaif la eele 235 de cazuri de prezen- li~nă). tamentul raţional al acestei boale. pneumahce pentru automoblle; Batet ar fj indemnat întreprinde
n pn ţa h ~matozoarului palusfru, reese 3. Nivelul cultural al populaţiei Prin mma.re se impune, ca acei. până acum s'au fabricat numai: rile italiene PireIli să nu mai 
1 (l' spre marea noastră surprindere rurale in privinţa paludismului ce sU:Jt însărcinaţi CU educarea! pneumattce pentru biciclete. Pro-! construiască În Jugoslavia o uzi-

de că. 1110 din ei, au preZE-nt Plas- este foarte scăzut. O educaţie a populaţiei şi cu paza sănătătii ~ucţia săptămânală ,a fa~ricei va: nă speci~Iă pentru fahricare~ de 
I modium falciparum. 28 Plasmo- acestei masse, nu existi. publice sli-şi facă pe deplin ş: fi de 10(lO de caucIUcun pe.t~! pneumabce pentru automobdE-• 

• ap; diurn vivax şi mciunul Plasmoa 4. Configuraţia terenului şi cu con;tiinţă intreaga lor datorie biciclete şi 100-150 pneumatice I 

rn diurn malariaJ. ~ele 17 cazuri cu i clima uşurează foarte mult, in- pentru care 'sunt chemaţi. Deci, .~;"~~~:~N~~~~~~ 
~. fo,~e ne~ete~D1lnate nu le putem: mulţirea ţânţarilor (Anopheles I credem. că nu ar fi rău, dacă !II '== 
re (pr1\'1 decat. dlO punct de ':.ed~re I Maculipenis) agentul transmifător I fiec,re medic de circumscripţie I Pardesiuri, stofe pt. haine 

J ... ~ ~ . , .' ." -. 
[lst gent'ral. .Prm urmare, la sfarşJtul al boalei, . sanitară rurală, ar aduna prin ultimele noutăţi au sosit la 
'acit sezoonlw de toamnă, Constatăm I fjind bine stabilite concluziile 1 bătăi de tobă şi prin organele de p O STĂ VĂR 1 A A D A O 

ADAIft 
tI 235 bolnavi pozitivi, adică un; scoase de noi, se impune acum 1 poliţie rurală, de două ori pe • ..Palat ... BbcU Roodae .... 

IU O procent de 24,64% din totalu 1 să studiem pe scurt măsurile de I an populaţia din fiecare comună .. 
CU , celor examen aţi. Tot din acest luat, pentru a Se remedia răul I ce cade in raza sa la sediul 
,iblH tablou le vede tA forma Plasmo-! din rădăcină. Se ştie că ţânţarul l Prl'mărl'ei Acolo va 'căuta 5a~ le Radio propriu şi insfroc(iuni în privinta lucru

lui. In zilele trer.ute a vorbit la 
~/el t elrplice, pe inţelesullor ce este lAn uZI-nele d . ra io în uzine însăşi şeful ioue-
C~ { malaria, care este cauza ei, cine j gii intreprinderi Jan Bata şi aCe-

rare c:: ..... p~ ... f. <el"." 1 .. ".l1l1I.. o transmite şi cum se tratează. Bata-Zlin I bta de câteva ori asupra celor 
G Aceleaş lucru ar fi de dorit sa-l , " t t bl 1 

,,()i BliD' p" 1 '1 I : mat Impor an e pro eme a e a-

E ~ r-I E Il facă şi învăţătorii, cu elevii de tin f,a[!t~ - n
t 

zd1.e ea-II părării statului şi despre pregă-
şcoală primari. In această pri- ces ea a os maugura ra 10 pro- "1 • b 

'. '1 . B t d 1 I ttn e pe can tre ue să le facă 
vinţă ei ar trebui să capete in pttu 111 man e uzme a a ea," f' f '1' • -

el 
Ud 

Fii 

Articole speciale pt.. Baby 
Rochiţe, ciorapi, mănu,i, po,ete, lingerle, umbrele, ~tc 

Cărucioare pL copii in preţuri de fabrică. 

Cămaşă Baby 
Căcinestă Baby 
Jaobeţică Baby 
Faşă Baby 
Gan. pt botez 
Flanele 

P.ef ... lle ...... :Il 

19 I Mătase. • , 195 jlocbilă de catifea 195 
8 Perină pL augaci 145 Haine DI. cr,q slola (5 

Combinezoane 25 i Haine lricotate 145 
Garn. complectă 951. ranI. fl. r0~ii din mat 25 
Roohită ,45 Po~etc din piele 98 

19 
8 

69 
69 .. trlOotate 125 MănuşI de piele 98 

A RAD, laţă ÎIl faţă cu Teatrul Orăşellesc. 

ZI ' d' d - t' t lecare ami le ID sensul acesta. 
timpul pregătirij lor p~ofesionale In, ra 10 care a pa m a con. T. ' 1 f 1 

d ~t 'i . 1 d ~n trmpu s ertu ai de 9ră în 
oa ,. ~tă . tIt vca orz or uzme or ti a se a- . 

recart IDva mlO e e emen are d • 1 t' t t j care se face transmIsiunea ştirilor 
resa rn ace aş lmp u uror Cfl- I ~.. ~ , , 

f 10000 d ./. d' t lucratorII pot sa·,1 la gustare a .or .. e muner orz In Ioa e ,. . ~ . 
Bie 1 eLE T E t l' 1 '1 de drnamte de amzaza. După m-a e zere e uzme ar. .. .• ,. , 

D •. t '1' 1 formatii '1 snSlruCţlUOI radIO u-DUrkop, B.S.V., Derby şi Elit 
obtIneti 

pe lângă condiţhtni de plată 
convenabile la 

earom lOaln e ZI OlC a ora, , . 
10 ..l!' ţ . I . 1 I zmelor Bata transmIte câteva 

u~mlnea a maşlOe e UZlDt> or. . .. 
, 10 15 ' t .. 1 mlDute mUZică veselă ŞI apoI Îo-se vor opn pe - mmu e1 

t I ~t .. - I ~ I cetează, pentru a fi reluat lucrul. 

I 
pen rU ca ucra oru sa poa a a-l 

K O C H scuTla inform?t~ile succinte asu-l--
v
--------·. ---

A RAD, Str. Eminescu 2. I pra c"lor mal Impor/ante eveni, Targal de mostre din Bre •• 
_____________ ."/ menie cotidiene precum şi sfaturi laa va avea loc intre 4-8 Maiu 938 



TIMPUL PROVINCIEI 3 -I -Starea actuală a malariei din ~~~ d~h::~::::or ~:â:~it~:::ez i~ I ~:~~:i:aatb~: ~:pz:~:ş, c:~o:a~~: 

I f
A- combaterea acestei boli. Este necunoaşterea drumului, şoferul Jude'ul Arad a, s arşl- vorba d~ med.ul de transmisiune a intrat cu automobilul în doS1Jl , t a paludlsmulul, dela un om bol- dispensarului medical. Ei billt,;' 

t I I -.- No emvrl-e 1937 nav la un om sănătos. Se ştie că ne-a fost imposibil să mai scoatelll .-U UD. I această trao smite re, nu' se face maşina din această mocirlă, fără 
• ....., 1 dela om la om, ci prin interme. ajutorul a şase oameni, care ve- ' 

de Dr. Nica V. Victor, mediC şei al Laboratorul Regional de Jgu?:Da Arad diul unui ţânţar. Acest ţânţar s~ niseră la dispensar În vederea' 

,i .FiloJaele Rădăşănu medic asistent bacteriolog. numeşte Anopheles Maculipenis. examinării noasre. Acelaş luC!'ll~" 
Femlra ţânţar ului Anopheles Ma~ e de spus despre Cermeiu. So.~ 

Consiliul de Igienă al judeţului lustru. Este adevărat că astăzi, I vei căpăta răspunsul totdeauna cuIi penis, prin inţeparea unui om lDoscheşiu., Berechiu, Gurba şi Si.' 
Arad, în şedinţa dela 28 Qctom- încă, medicul de circumscripţie acelaş" "Când e văzut că are bolnav, introduce în stomacul ei cula. Când ajungem la Circ. sa.: 
vrie 1931, a hotărât să mă de~ rurală. luptă cu greutăti foarte friguri, a aruncat o găleată de odată cu sângele supt şi hema- nitară Chişineu~Criş, situaţia tst'tăj 
plasez în cuprinsul judeţului Arad mari şi de multe ori este pus apă reee şi a constatat, că după tozoarut palustru. Aceasta, după şi mai tragică. Pe timp de ploaitgl 
pentru a ancheta asupra cuurilor în imposibilitate să-şi termine cu 2, 3, tratamente de acest fel, ia ce se inchistează în peretele sto- piaţa din centrul Chişineului-C~ 
de malarie şi a lua probe de succp.s toată datoria ~a ca medic. trecut accesele şi nu s'a mai macului ţânţarului, suferă o serie este o mocirlă.. Lângă NădabeOl sânge în vederea examenului de 1 In" nu trebue să credem ~oate dus l~ medic ':. M~ in~reb ~cu~; de transformări in urma dirora deoparte şi de alta a căii fera!t.cc 
laborator, în deosebi in acele scuzele 101'. deoarece se gasesc "a Cnl este vma? Şi VOl ras~ trece în glanda salivară a lui. se pot vedea de oricine n~ I 

circumscripţii sanitare, unde ca- şi din ei, care cu cea mai mare' punde cinstit şi fără şovăială, că Dacă acum un ţânţar purtător de lacuri imense, cari vara răsp~ I 

zurile de paludism semnalate sunt asiduitate urmează linia prescrisă este a noastră, a medicilor şi a paraziţi înţeapă un om sănătos, desc o putoare insuportabilă. L a 
mai numeroase. Această ne· astăzi de oamenii de ştiinţă, cari celeilalte pături instruite de prin ii introduce în corp odată cu sa- Sifltea~Mare acelaş lucru. In. kr,t, 
cl'sitate s'a declarat alunci când au lucrat in chestiunea malariei. satele noastre cari nu şi fac de- liva şi parazitul malariei. Dela de şanţuri regulale şi drumu, 
membrii consiliului, şi~au dat Problema paludismului pentru ţa- loc datoria lor. Da, e vina me locul inţepăturei, sângele îl ia şi practicabile, nu vezi decât băltoa· t 
seama din rapoartele dlor me- ra noastră nu este nouă, căci dici\or şi a păturei culte, că in astfel ajunge în globula roşie, pe ce şi gropi, unde rişti să-ţi frâllt

A dici de Circumscriptie, că încă sunt arhicuno5cute lucrările şi timpul nostru, a acestei civilizaţii care o îmbolnăveşte. Este deci o gâtui, daCă nu eşti atent. In feli 

in lunile Octomvrie, Nemvrie, instrucţiunile tecbnice date pentru atât de înaintate, le mai văd condiţie de viaţă, pentrucă ma. tul comunelor, Pâncota, Radm, e 
cazurie de malarie suat atât de combaterea lui de dnii profesori, producându se fapte de natura laria să se înm'llţească, aceasta SOUnoş, Ghioroc, Sâmbăteni, Vâ!.~~ 
numeroase. Este ştiut in generai Zoita Mihaiu, Ciuci, şi alţii. Ceea- aceasta. E una din datoriile sfin- este prezenţa ţânţarului, Anophe- furile, Hălmagiu şi Ociu. situa~'l 
ci maiaria incepe să se ivească ce se pune pe tapet astăzi. este te, ale medicului oficial, să lumi- les Maculipenis. Acest ţânţar lră- găaită de mine, este cu oricar;' 
imediat ce începe Primăvara şi ca lupta contra frigurilor să de- neze prin conferinţe. repetate po· eşte in locurile humide şi mlăşti- mici schimbări in bine. aceiaŞ~: 
continuă toată vara. pentru ca la vină o realitate pentru fiecare pulaţia din regiunea sa, asupra noase. Prin urmare pentru a a- privitor la drumuri, şanţuri şi i 
venirea sezonului de toamnă şi dintre noi medicii în sarcina că- principalelor boli cu' care are de vea 1ân\ari şi implicit paludism, terenului din jurul satp.lor. ,-1 

ial'llă, numărul de cazuri si scadă rora stă păstrarea sănătăţii acelei luptat şi asupra tratamentului lor. trebue să avem în jurul aglome- Pe lângă acea$tă configura~: 
tot mai mult. Ori tocmai faptul populaţii din ţara românească Dar asupra acest"i chestiuni de a terenului propice inmulţirii Ci 

I raţiei de oameni, în sânul ei, sau zurilor de paludism, am mai COta constatat că în anul 1931 acea- care formează bau naţiunei noa- i inleres primordial vom reveni la nu de parle d~ ea, un loc, o ~I 
stă reguli generală a fost infrb- sue. Malaria, prin faptul că pa-i timpul său. Să ne menţinem la in- baltă sau un teren mlăştinos, A- statat cu oarecare excepţii, I 

ti, a necesitat ancheta aceasta razitul care o ~auzea2:~ tr~cşte I ter~su! prov~~at d~ ~ceastă lucr:a- cest lucru il asigură un părâu, nivel cullural destul de înapoilt~ 
cu scopul de a ne con'flnge pe în sânul globulul roş dm sange, j re ŞI sa nu ultă-m mClOdată vechiUl râu sau fluviu care are dealun- al populaţiei din acele comurl

t 

bazi de examene e laborator, că produce o să ire, o anenue a:, tcton roman"I" ~ns sa .. na, In, .... ul malurilor lui, diferite gropi d I b " d' M . 1 ' Am găsit femei bătrâne, cl~ 
d 1 <5 St - t JS nici nu ştiu că fri .... uril~ sunt 11 toate cazurile anunţate e dnii organismu ui. care poate merJSe! corpore sano. ramoşll noş n văi pe care după vre-o inundaţie & 

d . d' 'd 1 . b 1 ' . . Iti t t boală şi că se poate trata prra~ mediei, sunt În realitate e ma- până la nimicirea 10 IVI U Ul o.: numai prm cu varea. u uror le lasă pline de apă .. Aceste te- t 
O C li l ° f ţ d 1 tă - , l' ă '1 f' . l' '.. ... medicamente. Adică populaţial lirie. Hotărâ,rea nor onsi'u ai nav. ri ce or e e up 10 I ca II ti or lZlce ŞI mora e a In· renurt 10 tImpul veni devlD un a fost lămurită de nimeni, pJIl 

de Igienă, co.respunde. de .altfell' caz de. nevo,ie. să cer,i d. ela. nişte. div.idului, a.u ajuns unul. din cele f '1 t u ~n~tat . 
_ ocar p~r~cu .os pen r . sa a, ~a i conferinţe despre pericoJul acJ, 

şi unei nevOi ce se Iveşte m de oamem slablţl neputmcloş11 Mal mat putermce popoare dtn lume. populaţiei dIn satele mconJura·l tei maladii in sine, şi nici asup!2 
cursul depistării şi tratamentului i avem noi dreptul să strigăm că 1 Această introducere o consider toare. In timpul căldurilor mari de! 6ravităţii inţepăturii ţânţarilt
mabrici. Este astăzi lucrul deplin se despopulează satele noastre i absolut necesară, pentru a avea v~ră ~e lângă că to~te aceste m~aşt-II Este ştiut de altfel. că populat 
stabilit, că pentru a duce cu suc· r(/lmâneşti din Banat, Cnşana şi I o explicaţie mai potrivită a con- 01, baltoace, lac~n .etc. e~hala. tot: dela tară in majoritatea cazut' 
ces un tratament contra palu- celelalte provincii când avem in-, statărilor făcute de mine în ju- felul de emanaţ1UoI pesblenţlale: lor, doarme vara pe prispa JI 
d:·muluL este absolut necesar a diviz,l' ce nu pot procrea decât II deţul Arad, asupra chestiunei tăI 1 I 

.." ... . ~ '.... • ce o r vesc aeru pe care- res- sei, pe Un car de fân, câtecdafE 
se cunoaşte dela ÎOCf!put forma nişte fiinţe fără Viaţă, ce produc \ malanel. VOlU fi cat se poate piră omul asigură viaJa la ne- i h' . Ii 'd 1 u 1 cu'''' 

. ~.. . .•. 't! C Iar in oral a n oc a .. 
parazitului, î.na~n:e de încep~re~ mar,el~ număr a,1 ,m~rtaht atu ~~~! d~ cla~, slDCer Şl nu VOlu cruţa p~ număraţi ţâ~ţari. .Ori e deajuns malele de pe lângă gospoclărt 
tratamentulw ŞJ 10 cursul lUI sa I statisticele tehmclemlor noştr,l·1 mmenl, Aceasta o fac pentru ca să fie numa. un slDi!ur om bol- Prin aceasta deci oferă cea 111' 
se lacă examen de laborator, i Ori, cine îşi ~ai poate î~C~lipu~, II este vorba de. păstrat'ea~ consoli-! nav de paludism, pentruca ţân· prielnică ocazie, ;a;să fie înţep 
pentru a se vedea cum a racţio- după cercetătll~ U~ute pana a~l, : dar~~ .pe v~cle a .bu.ne~ n~astr~ ţarii prin înţeparea lui să răspân- de ţânţari in timpul somnului,~ 
nat parazitul la administrarea me- că o familie mIstuită de malane! patru lDtr~glte, C~C! mman~l1 nU-l dească boala şi la restul popula-. tunci când nu ae poate apăra,t 
dicamentului şi care este curba lăsată netratată,.? tuberc~lo,ză; este pe~~l~ a~tăzl ca . sa fată ţiei sănătoase. In lumina acestor! Din cauza timpului puţin ~ 
delcreşterei concentraţiei sale şi ascunsă sau un slhlis ~rea~ l~am: I p~rsonah~ţl, .cand est~ v~rba de adevăruri, să vedem acum, cum I am putut să vizitez şi alte o. 
a dispariţiei sale din corpul bol tat, mai pot avea COpll sana~tcşll Vl1toru1 ~h.ntel sale naţIUni. se prezintă configuraţia terenu-! cumscripţii unde s'a anunţat i. 

navului. Cunoaşterea formei pa- şi în număr, care să aduca o: Am Vlu.tat astfel următoarele I lui din comunele ce-am vizitat. 1 se găsesc câtrrva cazuri de !II 

razitului cauzelor de boală, de· sporire tot mai mare a populati,ei I comune: Sepreuş,. Cermeiu, S~- i Comuna Sepreuş şi Cermeiu pot! larie. 
termi.nă astăzi şi ce fel de me- noastre? De geaba s~găm ~rtn: mOSChe!lU, Berec~\~, Gur~a, ~1-: servi de model în această pri- i Dăm aci mai jos tabela ţ 
dicament să se aplice pacientulu- ziare, prin artloole dln renste' cula. Pancota, Chlşmeu-Crlş, Na- vinţă. De o parte şi de alta a! circumscripţii sanitare cu no 
şi in ce cantitate. In Facultăţile I de specialitate, că moare popu- dab, Sin~ea-Mare •• Radn~, S~i- drumului, nu găseşti decât băl-: rul total de bolnavi exami~1 
de medicină, fiecare student îni I laţia de bază. dacă nu pum ID mQş, Ghloroc, Sambătenl, Hăl- toace pline cu apă stitută şi ver-! procentul de pozitivi şi cel ( 
vaţă acest lucru şi domnii medici I mâna pe lucru şi să tăiem T ăul: m)~~l1. Oeiu, şi Vârfurile. Popu- zue. Drumul este aproape im-l negativi. 
igienişti la cursurile ce urmează 1 din rădă~ină .. Nu ~s~e ~ nouta~~ lnţia a. fos~ a~unţată ~u vr~~o, câ
primesc destule invăţăminte prac- pt'nlru Olmem astazl, ,c~ cea mtil. tev~ ZIle l~alOte. P~lD bat~ d~ 
tice şi teoretice privitor la a- mare part~ a populaţtei no~stre: t~ba,. că ~el b?lnaVl de friguri: 
ce-astă problemă sanitară atât de dela: ţară. evită să m~arga J~ 'eat ŞI ace~ ca" au ~ fost bol~aV1 
importan tă pentru 1ara noastră. medic oficial sau p,arbcular Şl de aceas:a boală, sa se. prezlOte, 
Cu durere trebue să constatăm se duce la babele dm sat, sau sau la dispensarul medical unde 
aici că nu totdeauna domnii me- aplică tratamenlele băbeşti pe este, - la primărie, sau in 10-
dici sanitari mraH se conformează care şi le-a păstrat din moşi, calul şcolii. - Inainte însă de 
acestor învăţămi~te despre care strămoşi, Este deajuns ~ă mergi a d_a în detaliu pe circu~scripţ,ii 
spuneam mai sus. Numai o parte 1 numai o singură dată, p~D satele I s~nl~are, nu.mărul . bolna~il~r VI. 
din ei !şi indeplinesc indatoririle 1 noastre ca să te convin~l pe d~·1 Zltaţi cu dtagnosh<:ul chmllC Şi 

.; ... 
t) 

" ~ 

Denumirea Circ. san 
sau a comunei 

Numărul 
total de 
bolna.vi 

examinaţi 

Procen- pm~Q'1 . tui de tul de Obi'" 
pozitivi negaUvi, j 

I 46,81%1 
-

1 Cermeiu 47 43,1 QG/G ! 
2 Chişineu-Criş 142 48,59% 51,41% I 
3 Cam. Berechiu 35 22,85% '17,15% l 

4 Circ. Ghior oc 8 35,56% 64,50% I 5 Hălmagiu 49 16,32% 83,68% 

lor, iar alţii din motive, pe cari: plin. el cele declarate act de mI.! •••••• q; .. "fJ .............. . 
trebue să le considerăm destul: ne, sunt perfect adevărate. Să i -

de serioase nu trimit decât foar- i luăm cazul malarie~ .Dacă întrebi II A tII I B b 
h~ rar la laborator probe de sân r pe bolnav, ce are, iţi va răspun· r lCO e a y 
ge pe lamă, pentru dia~nostiBul de: "Am avut friguri". La intre-I Haine şi paltoane pt. ;,' L 551 I I II I 

. f 1 d' ?"I TOTAL GEi'iERA : 42.64% 57,36° Q "'" microscopic al hematozoarului pa· bare: Dece Dai ost a me tc. copii, ultimele crea'ţii, i ~ 
gata şi după măsură în I ~ ____________ I1 •• I ___ I2!.a_.IIIM_·_' __ .-..., 

6 Pâneom 103 67% 33% 
7 Radna 16 12,480.'0 87,52% 
8 
I 
Sepreuş 20 70°/0 30% 

9 Sicuia 41 48,78% 51.2211/0 
10 Corn. Somoscheşiu 17 129.41'1, 70,59'1, 
11 Târnova 11 36,36% 63,64% 
12 Vârfurilc 62 11.29% 88,71°/0 

, r .J 

casa de modă pt. copii ".etii de Pa._.." .ă h~f; 
........ h .... de mloe • .., ... 1 
C..,.c~ ... ti pl ....... lfe.e 

ECIZ./l 
f;; "I .. ~ 
antrepriză de pompe funebre 

ARAD, B-dul Regele F erdinaud 31. Arad, Palatul Băncii Cenad· 

Francisc Borbely 
Str. Doamna Balaşa No. 22. 

Accertă tot felul de înmormântări la preţurile cele 
Magazin hin~ asor\.a~. mai dtine. B~)gat aso"rtiment de sicrie, fabricaţie 
Bogat asorliment în ar!. proprie, cununi etc. Rog sprijinul onor public. 
tricotate. Preţuri fixe. i Telefon: Arad 14-30, Aradul-Nou 20-22. 

• •••••••••• ~ ........ 0~~~.: .. C!tJ;C-SiRt~W_~~_ 
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Col, .. 1 AtI;;g ... ~.iilo~ Sociialel SPORT 
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-Unde sunt trasportati 
asiguratii, la băi? După DII .. tc::hul 

~ru 

ICfU~'Se ~lif1 cs 'scopul Institulieij .Nu Yreau ~ă fâuinlelesgre- zile dus şi Inlors, cu ttlmul Inl In xiua de 18 Aprilie s'a deS-jminat şi Zabb, aşa că echipa a 

,So'higurătiJor Sociu/e - carti, ~: Şlt, - ~ ~lU' IA. to.t Ardeal DU el. III. unemic sau neurasleniC', II făşurat partida Oradea-Arad, fost descomp}.'clatli, in Orideni 
I Si'iocJrt. ideal de alt fel - ar fi Şl sa u gaSIt staţiUDJ. corespUD- să nu dormi, să nu te odihneşti, I juniori, I ajutaţi de arbitru au trebuit ii 
sa',e_Ia de Q p'Intdn ,igurantă să- zătaare - cari să fie m.ai ia să nu fehrăneşli suficient, apoi Jn urma acestui joc juniorii câş!ige. 
es~ătG/e" a$ifuratului, atât in ca· apropiere bolnavilor dia IDtre- mă inl~eb:, în CI!. hal va ojan~e Aradului au trebuit să ce~,.,ze I Aradul 'a jucat făr' Mărirouţ 
oaltgl când acesta ar fi căzui int,.'o aga ţară? D. aici şi pâna'n la df!strnal.e - /le la plecare fIe cu un re7ultat de 4:l, pruna· şi Adoc d1!spre ~.are putem spu
C!\oală - acordându·i·se COIJ.şWn inima Ardealului n'a l10sil ....:.... la intoar(,l!re -, acel biet b61nau repr~z.ă a fo~t la discreţia Ara-, ne că ambii au Ioa eroi con
dabto.l trG/amentu/, medicament,le, onora(~ conduc,re a cosei - ('are e trimis să facă o cură de dUJUl conducand cu 1 :0. tra juniori)or d~D Timişoara, pe 
ratl.cc1!8orii/e, efe.. ntcesare, până staliani cUmal."ic. cor.spunză- lngrăşore? Sănătos să fii şi până Alt rezultat nici nu puteau 1 deoparte este mai bine n'au luat 
[)i~ complecfa lui vindecar", râl şi toar". ci hăp: la Solca in nOf- la Solca le in ba fnăve,tt ! Şi apoi' scoate Arădenii pentrucă au j LI- j parb, peatrucă MârJenuţ este U:l 

p~ cazul necu/tătii de prevllnire duJ Moldovei? Tocmai acolo s'au vindecat să fii ca tol tratameniul cat nu contra selectioniltei de: tribler bun ,i deja Oradea poate 
1. 1. hale/o, cari ar periclita sănă· d .. pJasat? Asta nu credem! Ce dela Salca, acasă tot cum ai juniori Orădeoi, ci mai multcou- • că se iAtorcea cu UD picior fra-

Oradea-Arad juniori 

1 ~fa şi deci capacitalea de mun- i-o li d"t~,mi~al ,.'0 stQbill!as~~ plecat vei sosi. tra arbitrului Soran şi aarbilrilor I chtrat in urma ;ocu1t1i dur de-
m, a aC'8Iuia, acord6ndu-i-1HI acolo, zau ca "n am pui,a mcr D ~ t t f Y • de tuşă. Şidonn a fost elimina.t sfă~urat de o" ădenÎ 
IltO(, I ~t h" ă apa oa e acea ea sa apreCl' I ~ '. 

afam,nfu corupunza or, g ICI m car. eze toată lumea să-şi formuleze din joc iar mai târziu a fost eli-
râot Astf,l Casa Asigurdrilor Soci- Şi acum îşi poate inchipui 0,1. 

fiecare singur pdrerilfl, despre 1 rt!o~ ,st, obligată. că in fiecare cine cu ce pldcere lUI duc, acolo 
,l~. at~nliunea core li·u dă biefilor l"""'zon d, băi, pe aetştI asiguratl un bolnau - să luam ca f!xem- , t' - d b d I 
Vât'rri nec,sită un tratameml speei- plu - din Arar!. La o statiune aSlgur~ l ~an etăvor~ a~t e Q' f! 
ua!;' •• d /' . ~ . fi pune In slguran sana afea . 
• 1" pentru prevemre sau vm eCQ- c ,malerlca se trimite e anemici ~ v 

'ICart, a buol,lor - fn caz că me- fi. nfturasl,nici sau cu alte boal. Sp,ram ca noua conducere 
:ei~cgl curanl găsflşle necesar - de natură nervoasă, Ca să ajungă c.nlr~/ă a Casei ~sigu,~ărilor. va 
, ŞI joi trimită la statiuni balneare la des/inatie f-i necesar minimum 1'fvem asupra anrmall/for sem-

&! climaterice după caz, unde două zile incontinuu dacă nu trei. natate mai sus, inmulţind n·rul 
~~a~mează Să-şi !acei cura şi să i-se I căci n'are dreptul de călătorie statiuni/ar baln(lo-climaferice rf

~l ~a tratamenlul necesar., Nu-i decât la trlm personal, bine in- parfizându-le mai rational , .. pre 
l cOlzul ca să ne ocupăm de acesti lefes in clasa III-a. folosul asigurafilor. 
I ,al/amerIt, şi de felul cum şi cine: Apoi ca să călătoreşti afâtea 
P01~ ~.I'" •• v' d mlesc sa ne trimIşI, eacr e 
mu~ • 

~stea ne" vom ocupa mal pe 

P. F. 

ca:t g cu altă ocazie, ci dorinta Un hit f di P 
Iln d ' .:.:. r ee n r.=a..g.:::::... a. A._d-T ....... ___ ._ .~ ..... 1_.1. G __ I .. I d_t: ..1_ uslră este să fivi enţlem uni..... ..... ..... .-
l pn 1 ~ ..:=:.t c: .... ~ Sz_sedl ţ' "It care ne·a pus pe griji. I Cc:llpc:ll at Pre~lul intAin U>::A 
~~n Iară sunl suie # suie de pentru proectul pa ItI 1 Sâmbătă arena Gloriei găzdu- C: A 19 7 4 8 
aJ de asigurati. - cari, nafural, r alIl.en U U ieşte cel ml\i interesant match" 19 7 3 9 
.iziază milwane şi milioane de Turc prezentat la Ankara din sewn, SGA 18 6 1 li 

44f 36 18 
34 45 17 
32 57 13 
36 93 13 
32 55 12 
36 71 11 
28 121 9 

lSUI" d b 1 In campionatul diviziei A Tricolor 18 6 1 ] 1 'arilQ- şi intre cari pro abi că D P ( I 
~ula~ fi şi mulli bolnavi. in raga C,EPS) In zi. obtinut premiul Întâi. Glori~ se va r~~~oi. cu ~iitoarea Tr~nsll,ania 18 4 4 11 
:az.un'oIă de acest mare număr de lele trecute arh!tectura ce- Scopul concursului ace.! campIoană a ţăru Rlpe,nsla: Tltanus 18 5 1 i3 
a Jurali, onorata cOnducere a hoslovacă a căpăht la An- stuia a fost acela de a Ob-)' 10 acest match G.lona dlspuoe I HaGllah~b 18 4 1 13 
eoJ"ei Asigurărilor sociale, a gii- kara u a d' t ] ·1 t· .... de o apărare buna, cunoscută jllltelegerea 18 3 3 12 34 72 9 

Udr n 10 re ce e mal Ifle ca,eva prot>de pentru t '1 A ~d . nu mai]a [ t . 
u atie bine să desfineze - (cititi) ~ Un ,,' . P t· 1 l' , supor aş1 or ra COl ~ ca eporta II a Aradului si. 

, ~, . mag 1 oare apredefl. ro- cons rUlrea pa atu Ul adu-: inaiotare sunt deocamdată lacune. mpatica echipă Pâmeveană (ri-odăn - dQUO sta (wnr, una la tII' J' • I 

h ' t . - , It T h' ee u ar ufectu Ul Alois Me- nării llationaJe turceşti. a I Singurii Igna şi Mercea coru- ş.ana a dispus de BAC din Ro-~a ~a c Ima enea ŞI a a ee Irg-. ~ 1. •• din 
oţepa balnwră. apai ce e mai rl!-I zerva dm Pr~ga, .făcu~ UIl.pre- mini~t.erul.ui de externe al pund. restul sunt tOţ1. e~lţl ., vine C':u severul scor de 7:0 
ului,~/or e regiunea În care s'au una cu alţi dOI arhltectl, a- conSIliulUI de mil1Îştri, a formă care ar tr~b_U1 .tntocUlt~1 ForlnCl,li: 
păra'ilil. nume F. Şramek şi R. Vichr reşedinţei preşedintiale, a cu speranţel~ G1one'f .. tlDdcreb' Şl H b 

. ". c1ovan, Mănenuţ ne un lOe Kiss, Pintea, a oş, Raicu. lţin: pentru constrUirea unUt C2r- cazarmelor gardel şi a po· stabilîţî Codrean şi Henegar. I Roşu. Barna, Grigorescu, Arde-
lte C'tz f tier intrt>g pentru clădiri ale pulaţiei precum şi a case- Aceasta pE'ntru a se obişnui cu Illean, Peteu, Morar, Vesa. 
ţat t Cu onoare aducem la guvernului Împreun~ cu un lor de locuit pentru oamenii matchuri tati nu introduşi ou- Au marcat Petcu 3, Ardelean 
e m cunoştinţa onoratului public mare palat pentru Adunarea de serviciu din parlament, mai câte unul pentru veteranii I 2, Morar 1, Vesa 1. 

~la i că. am î n f î i n ţ a t o na1ionall turceaască şi cJă- arhive etc. bătrâni pe acel unui exemplu de I A. Măruşter 
DUIJII I dirile câtorva ministere a Arhitectul M d' dumi eca. trecută cazul Henegar i;~uw.~)Wo~~IC;X~;acxx.~ 'Da" pf a .... ca"'tuşer,·e ezera In ~ . . ed d a 'uca *uc .. "tk~~~:ftc~_NIc 1tX k~!~;' I :raga l"ste ?ine cunoscut ~:~ăt:~~i;n~inc~c~i'e e fnc:si --~-----::~._----:~-. --- ~ ,--

instalaU, cu cele ma'i Croitorie de primul ranI! pt Domni In Ankua, f!Rdt:'ă În anul oui scoată din echipă pe vulpeleiP~~, u1ti~a moda,. 

1929 a prezentat acolo pr/')- bAtrine. Triplata de iuniori se! creaţii dupa cele. ~ JlOtI.i 
• ,~ I modele cele m.1lI eftme la 

mod e r n ema Ş i o i in - Arad, Calea Şaguna 110. ectul peIltrtt construcţra ie- inţelege de mmune inpreuDa, ne-I 

gatiunii cehos'ovacf din ca- glii~ndu:i g~rantat băetii vor pă~ p,lncze' s Ob.er RultăIl1 Iprijinul on publ'c: 

Jakabffy Ştefan 
ARAD, Str. Brătiana 13 Henrik Bogat .sorti_eat În 

stofa de caUtate. 

't IT-' I~d' r~sl echipa Iar la urmă nu va fI, pt "a urclel, (' a fre care d -t t 
• • v eea regre e. 

a ŞI fost tenmnata anul In campionatul juniorilor in 
trecut. ziua de 17 Aprilie a. c. sau în- ARAD, Str. Eminesc\l 2. 

:~~:-w.~s:,:(~~~KH!~~:;;C)f.X~~~~~~:;.r.~~ :: ~~**~~~ ,..a 1, --= regAissttrraat_lulrnmir'eatoar2f!:1Ie rezultate: I ~ __ ··~o ~_.~_~_._~:.;r..' :~_" __ R:iR_·_·_·_x;t: __ a ._ lo:K_ t;H:X'«=acX1c*,,~X'$C~mc:ncmc:InC*C~X":<~~ ~~m:~* I P .... D' 
Pre,1Iri, lfte~lI"':'re de' ~i~":':.:·· I i p ... 1ru I .. odaf;ri dela! 30.250 cm g~~PU.T d;:I:~U~': 0:2 I 
,tole pentru mobile, furaituri ~ Lei 8-20 Fortuna - Transilvania 4:2 I! I O .. ·~ ...... t; I 

d,: tap!terie, chingi pentru mori ~ Scaune pentru grădină Lei 60 USA-Hacohah 9:4 noatăţile de pdmăvaQ.. 
.. IranD'hii de iransmisiuae ~.' Bancă pentru grădină Lei 120 I store exclusive la firma 

.. xx t:lasalDentul: j ~ I Masă pentru grădină Lei 120 CSONT. 
~ I ~ tot felul de lucrări din I Glori.... 18 t 6 O 2 124 26 32 i . 
~ I lemn in serie la Olimpia 18 14 2 3 74 -7 31 ! , 
~.~." i S .'~ -- L e r ger Z~:~ 18 13 3 3 10 j 28 29 II croitor pt domni I 
~ ~. ••• 18 13 O 5 74 338°. 2226 

ji Palatul Băncii RomâAef&i,. 

;;Schonl?erger & 
Griinstein S.A. Unirea 19 9 4 6 65 il ARAD, Telefoa: 1417 F t 19 7 5 6 47 43 19 

~ Edificiul "MIELUL NEGRU.. or una 

~ ---------------------=cx Tapiterie lD.odernă,. 
rad, Bul. Regina Maria Nr. 9. ~ Fabrica de Tricotage ornamentatii. transformări. in modal cel mai convenabil la 

l37, 

~le 

(Casa Neumann) g dă lucru de casut cu Oscar Fettik 
~i!!!lI!I!!I=iII!iI.Ii!1itl!!!l!lIi!lilg!!îitl!i!l:lI!I!iI!lI!Illiill!l= =~şo~~ c'i~!~~ ER" A RAD, Str. Goldi., fală In fală cu cinema "Se!ecY"./ 
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!:!l ~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~ ....... _!",!!,g'!!!l_Q!'!I!"'!!I!!32~!lC'!I!!I'!'!'I'!I!'!k2!1!!J111!!lLSt&!!!II!L"!_III!!'_oo.IJ!I!S&!!I!'!' __ !!!IIJIA""_"'J!!III!III!_ ~1E 1 a fost calomniat amintiru ap ari- r d d n b 11 
C .. le mai frumoaBe flori natutale ti preluetate artbtie la 1'.: . tI'..··' ~re U e un .,..., e tiei ace6 or ca omun ŞI In ziare 

: SCHA.RM MA.RIJ\ strline cari trebuiau sj rlm~ie, .' 
I departe de fricţiunile şi meschînl-l Avem pe ~itoU la reda~e, După cum scriu ziateJe 

Palatul B~8'U c..... rHle politice interne. ! ultimul numar al revlStei capitală organizatia "F~ 

1 

P t 
X! X x 1,,Freude UIld ArbeW' ce apare UAd. Arbeit" .... a orgllh 

resa s reun .. care vrea Sa se. • A' 

O 1 ~ " d t I - 1 la Berlin sub conducerea d·lut expoziţie Ul c:apatali, ia 1 

greşa. ~' ocupe eţaranoasr,gaseşe Kihl . 

" 

...... d t I J . fi' • '" W alter e, ca oficI08 al bi- aceasta, care va avea CI 
eS U e ucrurl rumoase n V13v- lui' t • al al' b' ct' 1......!_ t . - ă f' r01l m em.aţion orga le mtreLJU.lD.ţarea tbtap 

.. -\. vlzut prea multe In des. anumite momonte aceştia O pot popo.ru UI roman ea ,S. D~. le o.izaţiei cu acela, nume. liber de către lucrăto~n 
, - . ţ" l't· si • I't' v ,- I V nevOItă să se faci ecoul wtrJgllor A vadi . ch si il' aşur.rea VIe u po J tce ca ne avea In pO I I~a tam or. "mu. _ ", . parut Ul con ţftuli te _ ace pr eJ va veni ia 
mIIi mirlm de răutatea unora sau rUe trec, evenimentele se succed ŞI cal.onnllior car~, d~C~ se mat nice excepţionale ca de altfel dl. cir. Robert Ley iniţia 
d '1' 1 It A' I '1' L' b N" practică sunt mal PUţlDI regreta~ t rit t' D e Sf'rV' lsmu a Ora. Junge O .. iSI aatra se scmm d. rmu~ nu e _, b'l oale nume e pe care ne-a acea eLL easemeni Il, 

, t" f fi I "'1 • I bIle ŞI condamna I e. f st dat W l d d mu. 6Cep IC ŞI pre e 8 'ŞI lDSU p~rmanent, rar va orzle reale nu. " O sa e ve em. a uce aceasta se 't'a organiza.: 
Ş'!3scl filosofia populari, care in sunt nici odată ucluse fhlinitiv D~s~gur. catomm,a nu atln~ pre- in numărul acesta portretele congres moadial "Frea..',;.· 
formullln edinii latră, caravana din viata publică a unfl; tări. sltglul pe ~a,.. '! 1.0 câştlgat d'

l 

M. S. Regelui Carol al n-lea, Artbeit" la Roma. i 
'uel". Iasă timpului "stabilir.a DUpă cum sunt imperative in Tdul~scu In slrainătat,. Dar nu a M. S. M. Voevod Mihai, o Emil O 
ordinei morale in acţiunile ome- ordinea morală, dupl Cum SUDt este ill intere~'ll ~imălIui şi ~~i I fotografie a arcului de triumf 
nctti. Cu acest sentiment a privit, legi fatale in ordinea fizică ,i ales nu esle III mler,sal polItIC! din Buc:ure,ti, apoi o alta ÎIl- ~Bnsgm~mgmfi:iiggll 
rle~i::.>U.r opinia publiCi insinuările I după cum sunt axiome In do- al nici an,i tări. ca să amăra-/ fă1iŞâDd frumosul post romi-
calollnioase aplrute zilele trecute I me~dul logicei. tot Işa ,i la or. sed sufl.tal unui om. care t,m· nesc. ha SALONUL DE PĂL! 
înh~J un z~r din Cap~t~lă, la adre- dinea pol~tidl sunt, În IDumite porar est, fn imposibili~ate .de ,a r . A figurat ~ aceaală revistă Margareta B, 
S8 .ostUJUI nostru mlDlatru da tx- mom~nte Imperative ror, schimbă rflacliona, dar car" n âmt rntr o, '1 Aradul, mtr'UJI alt număr _ , d ' • ze 
!err.e, d, N. Titulescu. Şi n'am fi situatii şi aduc restabiliri CTlzute zi mai apropiată. sau moi ,păr-1 c:i.nd a fost infăţi,at M. S. M.! dia str. Hona , 
lOttrVenit li relevllm aceastl tn- imposibile fn ajun. t~tă, ~!fl face .,"că mult~ sf'r-, I Voevod .Mihai la viDătoare in: se pot primi totdeau.na.rJ. 
cen:are dedefaimarea unui om po· Şi cind asemenea schimbări Vicii t~nr sal~ şt raporluTl{or fOr 1 iudeţul nostru. i le speciale cu preţuri (1 
Jitic romAn, a clrui activitate a fost politice se petrec, ce sentiment cu tărrle străme. .... __ ~ ~ ~ -_ _ ___ _ ~ . r: 
d" repetateorireeulloscuti ca din poate naşte. În suflduluj celui c(' .,UNIVERSUL"! - ~--sw.-~~:u 
(:t::I' mai meritorii de absolut toate \ --d -!.. ] 
forurile răspunzătoare ale Inter- ____ L±2:s~ __ ., R& ....... e.. 8eUe ... t 
es' hr şi statului şi neamului aOI- Parlumeria CORSO '1: 1

1
- ,..~ope! ••• i~e; ._d_I •• ; ... ~ A..iIâ: 

tru, daci DU vedeam ecou) actstor 
i""l:Juări ,icalomllii ~i In unele aoul local la B-dul Recele Fe .. diaaad 9. I Ouminisl 17 1. c. orele 11 in ţine cu ocazia deschidetii t' 

ziare striiDe. Obţineţi parfumuri d.llrbltorl. ciorap!, D&sturl, ari de cosmetiel I ! loralul Liceului Industrial de b la rului societătii. D.sa anunlia 
E desigur regretabil că sunt zi. Bogat asorlimentl - P r e ţur i e f tin eli ! ie(i din localitate, a avut loc adu- narea generală că Ceoperate 

are !trline- care DU şi controlează ' ; nana generală ordinară a nCOO~ În perspectivă de a fj tmpn 
totdeauna ,tirile Cn toali obiec 1 perativei Industriale Arad", socie- făriti de Primăria Muni~O 
cTivitatea şi se fac ecoul rllutlti- Cel mai mare sanaloriu : tllte ÎofiioţaU de absolvenţii şco "rad cu 1600 de 8t!njeni~ 
lor şi intrigilor interne. contri- .Jilur de tnvăţătnănt industrial în schimbul unei sume li 
buind astfel la rălipâodirea unor penina boII nervoase ,i interne In Cehoslovacia '1 secondar. modeste. a' 

I 

mes~bine raJomnii. Dacl s'a putut ! După ce S'il trecut peste Or· In acest scop dl Romull101 
Uăsi un ziar românesc care să I?in Praga (CEPS) Toc. mării. Construcţiile impreu-; din ea de zi a adunării generale. zt>aou primarul oraşului, 81 
Încerce !Il strecoare iOliÎDuarea ci mal acum se termini con~ nă cu parcul ocupă 421 dI. iog. Şerbltnescu Dumitru pre. 1 

fostul nostru ministru. de externe strucţia celui mai mare in- ha. de tr:rcn. Institutul \ şed,intele c6nsil ului de, administ·l ~~;@.i~Im~~~lm~: 
ar a,vea ,un amestec In afa.ceJea I stitut de tămăduire a boli- acesta este propricfatea ca-! raţH', ad. uce la cunoştmt' cdor 

f I d ţ li d Costume fi pardi.sÎuri pte~ 
tra t,CU ~I e aur, persoDahtatea lor nervoase şi interne. Corn. selor centra're de asi urări I prnen t c I eo.ar~ce sumele in- domni, croi modem, 
d-Iul Tltulescu este prea cunoscu. . • • . g cas:.te dela. aSOCiaţi n'au fost su- la firma B 
tă ia străinătate pentruca aceastl plexul de clădIrI a acestuI ŞI va purta numele preşe· I fidente pentru a deschide UD a raDU 
jndr!îzaeaţl colomnie si fi putut mare institut ~edical se dintelui Liberator T. G·l atelier propriu cooperativei, tiU Z 
fi erezuU. glseşte In BoemIa pe coasta Masasyrk. Costul construc-j s'a pntut face un proeet de bu. ARAD, Str. Brătianu 11.11] 

10 viaţa po~iticl a uoei t~ri ~ c~dri1or dda Brdo, într'? re- tij)~, de aici s'a ridicat la I get p~ care d~1 supună adunării I ~~~~~~~~miil. 
petrec deseOri trafl8fOJmlrl cari glune cu aer excelent, la lnăI~ 9 mlhoane coroane tehoslo- generale. RlimaJle ca acest buget I . 
nu sunt .totdeauna bine ieţeles pe: ţime de 420 m. dela nivelul vace. să proecteze pe,ntru adunarea ge- la Bucureşti pentru ca}l 
ste gramţ!. Este o preşală ca ZI. I I nerala extraordmarl, care se V8 noastră să fie aprobati 
arele strline să-şi insuşeastă sau ................................................. 1 Ministerul de Interne şi -
al dea crezare cu uşurinţă. dife- , Vopseşte şi curăţă frumos H d ' , cl d-sa va face toteposibj\i 
ritelor manifestlei ale patimiler Prlmeec al ?Op •• ec htdaathreJlI O SZpO ar M' d Păt w.. • la tntoarcere d 61 proce~ 
politice din alte tlh·j. dupA cum _ Str. Stroie.cu 13. Arad. Str, Eminescu 3. _ agazm~ e.. _ am,~ {ormele de tmproprieUrire, 
este o greşall ca, In judecata zi. II .................. " ............................ i de moda barbateasca D pă t fi ' u ' ce aces ea se vor 
ariştilor strAini, importanta şi ya. • • • •• ! SOLID" pe acest tet~n ne vom clir 
loa!ca morală a oamenilor politici TIneretul SI' Pacea 11 zaţla va pleri •. El bine, si spu- r . 11-' d : , 1 •• ~ "liz ţ' . Jer proprau, un e vom, 
din alte ţări să fie judecate după • nem UIDll ca CIVl a ta nu va; 11 ' , 

T I I 'd I I .. A . alt . I actIVltat{a. 
gradul de iDf1uienţl pe care la enu ce UI ea şaptesprezec8- p~en. Cllm mal m . ca on-I Arad B~dul Reg. Ferdinand 21 i .. 

. . cand, lumea are nevoie de cee- j , Dupa ace;rsta adunarea gt 
-_............ ............................ lea mesagiu anual care Y8 fi dl· ace numai noi îi putelIl da -11. Colţ cu Strada Crişan "duce hoUrâ~ea. si. se ,1 

Parclfsiuri pL c:opli, rechi'e
l 

fuzat la Radl'o În ziua Buna·l· încrederea şi prietnia tinere. • . a li a a. I tuturor me~mbT1lo~ sOcleti~ l 
» tului. . ., au rămas In urma cu rlllti r;!:: ~::o~tiJDeDt Vointec 18 Mai 1938' Să reiDoim -aşa dar ÎIl ziua I Pietre funerare ţilor sociale subscrise, o scUt 

i Bunei Voinţe, făgăduiala de ai. t prin care sli li.se pună'n!C 
Model Salon!. ~Uo! Aici ~arR G~lilor ! Bă- j ne pune în slujba aproapelui! _ ş~ monumen e cl În timp de trei luni d/:)j 

OiiiiiOiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiooiiiiiiiiiiiiiiiiiiio ; l~ţii şi fet~le ~n GaI.i~ vorbesc! nostru în cercuri cât mai la~gi, m asorbment ~oart~ bo- • i să ne, pună la curent cu U'l 

Arad. lângă biserica Minoriţi1or. tineretulUi din toata lumea II ale casei noastre, alecelordlm- gat, la preţ~ scazute, I caCI In caz contrar se vaF.I~ 
, Ne bucură gândul că în această' prejurul nostru, ale ţării noa- se pot obţlDe la la incasarea lor conform r" 

_ ............ , ................... -- zi a anului inălţândune dea~ stre, astfel ca ţara noastră să FR~ TII ROSA lor societăţii. ( 

Cel mal framo. 3 Le ,1 i supra neînţelegerilo dintre oa.. poată servi şi ea mai bine lu. AR~D, Bul. Rea. Ferdlnand, 35. Tel. - 20·11. lb 
~ali ,1 cald ; meni, ne putem salutacam~m mea, căreia îi aparţinemcu to- ~.1 
gulere, cămit! __ o 

pt. dollUlJ firma * bri a.i unei singure familii, fa.. ţii. Astfel noi, milioanele de:ti- &1 

'mUia naţiunilor viitoare. neri, vom ajunge să fim prie· Apă de colonie de Paşti! [a 
Buttinger T erezÎa I Lumea esle plină de suferinţă, tem cu toţi şi cu nimeni duş- d 
Cea mai ncbe .păli.ode din ,de cruzime şi de luptă. mani Cadourile cele mai potrivite, mai preferate ~ 
.ARAD, str. COD.i.toru!ai 35. I Şi ni se mal spune că civili. cele mai ~ftine la Droghuria , 

1 O cumpărare de probă vă va convin~. el 

ouă de paşti şi epuraşi 
caJU6J1 .uperloare .e aflA la 

Bonboneria SE l' E C T 
P.Jatul Blncli Romlne,ti. L ' 

Pardesiuri, haine 
vopseşte şi curăt' cel mai lrumol 

Alex. Knapp 
! ARAD. Str, Episcopul D. Radu 10, 

Sucursala: St, BriUiaou 1 t . 

Vojlek & Weis: 
Proprietar I L .. ORDEL T 

ARA-D. Bulev. Regina Maria 24, Telefon: ~! 
.................. I ................................ i88§~ .................... .. 
~_~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c 

recomaadă mobilele de fier ,i alamă, pr~cum- şi paturile ;eutl'u copii "M~i 
la preţurile cele mai reduse. A II A D. 5 •• 4 1.-.... lI .. s~" t Fraţii Fleischer 

Tipografia G. lENClU, Arad. 
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