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APARE SĂPTĂMÂNAL 

a originaliiătii şi diversitătii t~
nurui ml!şteşugarielui român din 
toale unghiuri/ti fării. 

Organizatia ExpfJziţifi in fer
I nationale a M(ls~rii/or. 

I 
EXpo1iţia va cuprinde. 

/. Partea istrJrit-culturală re-

•• J Votanti: 4.303.064. Pentru: 4.297.581. ,- I t · .... 5 483 . tro,ptlc!ivă. 
mpo rlva: .. al O sală de onoare iri rarit d.. ' 

IriltFeslivilătile 

ea 

dela. pa.latul 
d e. I •. 

e nJl~!1H!lş rlJi. 

regal. Asistenta. Raportul 
Cu"ânlarea SUTeranului 

~ 1 I va li expusd stema notiei tlXPo-
'-..onsi in ui zanftl şi stindardele breslelor şi 

şi voi fi cel dinfâi păzitor al It •. "Sunt cel dinfâi legal de ea, . . . ·u 
el ••• 

organizal;uni/or meşieşugăr~şti 
I precum şi o lucrare dp artă de
osebită. 

b) Spctla istorică-culturală 
I şi Legile Tării, să apăr Const. Argetoianuf Dr. Voi~ retrospectiuă. în care se va .ar~. 
l dl'epturiJe ei ,i să păst, cu Niţescu Gh. Ionescu-Si- !o desuoltarea meşt"fl1gU!UI d,rn 
I I . D C'· . Ilntreaga lume, dţ!/a mceputurl'. 
rez secre~e e ~e ~.tat. seşh, ,r. ?stinescu. V~ctor cele mai indepa,tate, din tinutu. A, a 8 a-DlI a J a te lamandl, MJrcea GanC1cov. ril~ preistorice şi pănă astăzi. 
Dumnezeu! Armand Călinescu, general VOI' fI' <?xpllse aci, in special 

Primul ca'"e a depus ju- de divizie Ion Antonescu, docum~nf~ ,şi .acte, istoriu, stin· 
ă ~ t l f tIP Sf SiC, Angelescu general Paul d~,.de vp~ht ŞI obu?cte. m(.>şt"şu-r man u a os • , . a , garvşfi dm toate "poezie 

I Patriarhul Miron preş~din- Teodorescu. II P I d·· . ar ea ma erna. 
tele consiliului de miniştrii, Oupă depunerea jurămân- 1 ,.v I 

t . d .. 1 tI' 1 P Sf S . hIn aceas u par I?, care ŞI ea au urma ,aP?l nu: genera. U.Ul ' . ~ a. rafnar u Sti va compune din moi multfl 
Artur ValtOlanu, Alex Val- Mlt"on, a rostIt o tnăIţătoare I sectiuni, vor It (1XPUSf! dtl 'recar~ 
da-Voevod. Gh, G. Miro- cuvantare prin care a sub- natiune in primul rând pradu. 
nescu, prof. N Iorga, Dr. liniat importanţa actului B(1le meştl>ş~lgăreş'! având ca· 
I\ngelescu, Gh, Tătărescu, săvârşit. racltlr specific romanesc. 

AII. a) Secliunfa mf!şt"şugăr"ască 
C"~,,,," ... e.. S .. ~e.a ..... I .. ; va cuprinde expozitia ace/nI' o-

_ biecte prin care se va demonstra 
Inalt Prea Sf6n11a Ta, arta fi irH,Jlmfiuitalea meşteşuga-
Domnilor miniştrii, rului. TQtodată se va ilustra. 
Domnilor , prin diograme, dinrame satistici 

I I A W I ~ d Î R grafie(1 etc. euolutia şi d"zvolia-o ac .. st c 'pe .na 'o.loare 411 re nolre. oOlânle', ' ti" f' 
priOlul ... eu gând .e ind-ei1l~Iă cu ad .. ocă eyl6llYie rea me~teşugt1 al In lBcare sat 

, W tii R . i t '1.... 1, eXţ)oza" • . 

l
ea re cre .... oru OOl."oi.... n r-:" I 411, ~cu ... pu tf 0411·1 bJ S ' I 1: 
u,l,. Jul Meu p .. rinte Reg,de Ferd,o .. od c .... 1 Loi .. 1 tf". ectfa a,euerelor demons!ra-
căIl"e to,i ac .. e ... .nIci tf ..... 1 ca· 411 alături de .. 1 au tIVe. 

; paliRll.t şi DIIundl ca să aşeze 'ara În "raoi'e'e ei fir"ŞI'. Această secţie va fi o inovol( 
. O~,e~a ce s'.,. intări: cu alâta enluziasm de po· anf! pentru o expOZitiI', deoare_ 
• porul RlIC'U in ziuillI de ~ .. f< .. L .. u .... ie e~le i~~orâtă din t.e fu!core stat va alonja aci ar 
gandul cUNd ş; adânc ... con. Un ,el ... ele şi • sl-=- tellenl in eare m.seriaşii vo 
;;oic.lol" Dle'. I confectIOna obiecte Spf!CdlCe farii 

: 1\Ioua c.,ns1 i~u,i", ce-aDI P"-OOlU'gB'.O aslă:ri in. lor. R·Jmânia va arallja ale/iere 
acest cadru s .. lenrn şi care a fo' prin.UiI cu .'.10. Ii de cojucunf!, schlltrile şi tesclluri 
pălru .. d re a neyo lor de asIă<l!' ale f..irU. 1 dfl mână· 

M S Rege,e după CI? ÎndiJomnci pe 1011 intru tJ muncii fără e) Sectia presei şi liferofurei 
Bucureşti. h cldrul unEi. a:' tii. S. Regelui, Corpul' preget Denrru bUlele. pa'Jlei odn~g(Î'td Gf)~i ;0: m~~te:;;ugaredi va cuprinde o 

erneos~b!te solemnităţi a. t:Di 1 t' lI" d. . .! "S opul.sel~U~ r.1 1" ,· ... Iul .... Intre care DJă so· expoz1lu! de toate produsele Ilie· 
U " ,~ avu I P o~n lC. ,na 11,1 ~ emnltarJ, co'~s.:.:. pr"lI.ul" .,.Ilie de.ft ~e~L .. a n~con'enil la rare şi de presă în le~ăturci cu 
)c en, In sale.. tron ulm din)' redorll umversltaţllor, de- bunul .... ·r' al treLu ... lor oL~'eşlt. meşteşugul ca: ziare, ,eviste, 

la ,Qla.~ul, rl'gal, .promulgarea callul b,~roului Ilfov, capii I R(lleu~ alJ~i numarul .aşa. de m.~r€ a (}otont~lor . ~riilând ca, profesionale, broşuri, btlbroteci, 
g OUIl l.onstltuţu Regele Ca- autqrităţiJor etc. I de acum, tar~ml, muncrioTtr, ToctOT1l. ~e prodUC/le !' m!e1ectufJl1I elc. 

~ l~I al 1I-1~a. I Fix la orele f 2 întră în; VQr aVPG cllvani121 In par/am"ntul tam sore a~ apara znleresple. d) SerFa .. Demonstratia in/er-
, Solemmtatea a itI 1 tI' M S R l I "4.cel .... are 1D·.nce~te şi produce, ~a pu'ea ulă · natIOnala a model". 

O"U ncepu a 1 sa a ronu U1. ege e Ilul in t_LulUe oL~14I'Ş .... ., 
1 ,rel~ 11 .. 80 in paraclisul SE. insoţit de Marele Voevod. M, S. Regl!/e ml1'tllme~te apoi sfetnicilor core /'au aiulaf ~CI vr expfJ~e ŞI aemOnSf~? 

II Ul,!ltnarhl1 unde 1.1'.Sf.Sa pat [vhh.:li moştenitorul tronului, i imTU a auce la indeplmire acest act maret hotărâtor Întru propă- pro.
t 
use e u'J"JatoQ~ele. ~eseru: 

~OO1lalhul Miron presedintele asistenţa se înclină după,şirea (ării, inch~ând eu cuvintele: croh,?r~a"ma ~e, clSma~,a, ,ma-
.}.., , I T -. ă R ~ i • .It roc maTIa, manuşerza ŞI coa ura 

re tonSI luiul de miniştrii 'şi care se introduce membrii ,."nas.: oOlan a r~n,fl.'~.. , ... de dame. 
embrii guvern 1 . .. ..J 'f' ~ După aceasta M. Sa a prlmlt ft>ItCltăn]e CorpulUI DIplomatiC 

lură ~ UI, ~u a~- I l omlSlel l.:e ven 1 'are In rostite de către Excelenta Sa NUDciul apostolic Andrea Casoulo. fi) Sectia materiilor primII, a-
l pr~ltat Dostologta , cantată J frunte cu dl. Alex. Gane A răspuns M. Sa Rel!ele. nelte şi articole pentru meseriaşi. 

i un sobor de preoţi. I preşedintele consiliului le- La orele 13 10 a avut loc la palat un dineu, prezidat de M. Această secţie I!sle rezervată 
~'tă La ora 11'111 erau adunaţi gislativ. Sa Re~ete ('a rol al 1I·lea. marfii industrii şi c8mertului, 
a ~,sala tronul.u.i din palatul n.sa ceteşte procesul-ver- _ furnizori/or, dp malerii prime, 

I 1 unelte, maşini-unelte şi produu-
te ş {ga casa mlhtără şi civilă bal intocmit cu acest prilej. E 1 lor necesitatea dl! meseriaşi fn 
lşip[ Rap rt 1 -1' t • d .. UU xpozifia interna/iona ă exercitarea profesiunii lor • 
.in si O U con~J tU Ul e mlDlş 11 Participarea României. 

ea IInalt P. Sf. Sa patriarhul Constituţii de către M. S. a meseriilor 1938 dela Berlin Lumea meşteşugului din Ro-
1mbifon pr~ş.edi~tele consiliu-! Recgele, mem.brii g~vernu1ui mânia va participa printr'un pa-

,l de mlnIştrl1 a dat cetire I au depus Jurămantul pe Intre 28 Mai şi 10 Iulie 1938 1 România, prin Unirea Came· vilion organizat de Uniunea Ca-
:;reA'portului din care s'a con-I noua constituţie, va li deschisă la Berlin o expo- merilor dfl muncă, CI losl invita- merilor de muncă. Organizarffl 

Ltat că au votat 4303.064 i A fost un moment dintre zilie internaţională a meseriilor. fă in mod oficial de către s'a atribuit unei comisiun; ,pec;' 
... cetăţeni dintre cari I cele mai impresionante, când Aaeaslă exp9zitie va fi cea "Dt?utsche Arbeitslront" ("Fron- ale, constituită la Uniunea Ca~ 
. ,~97.581 pentru iar 5.483 membrii guvernului rând pe dinfâl incercare. unică in felul tul munci glmeral(11

), de a parti- merilor de muncă şi din co.r~ 
L zia/potrivă. rând rosteau formula sacră: ei, de'G reuni într'un singur loc cipa la această granaiQcsl ma· fac parle reprezentanţii tuturor 

lui rământul guvern r· Jur credinţă Regelui toate maniFestărrle geniului me· mfestare. asociatilor de meşteşugar;, can 
."'0 ~ , U Ul i Ca,"ol al n-Iea~ Jur să I şfeşugciresc, cu specificul tor na- Uniunea a hofărâf să producă I vor aveu contrOlul intregului a-

upa promulgarea nouii 1 respect Constituţiunea' lianal. in faţa lumit o strălucită dovadă! paral de arganizarl? 
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2 TIMPUL PROVINCIEI 
IT' I P , """"",, 

I 1 Bibliografie J măr mai mic de familii dec:at la II 

elementul german. 

I 
Maghiarii, in ordinea numeri. 

că a locuitorilor ocupă al treilea I 
o carte Cehoslovacă 

despre 

loc cu na,terHe la fel. 
Nouii vălcuţi, după sex, ocu

România pâ locul prim, fenomen care se 
! plstrează şi la decese. 

, Praga (CEPS) - In zilele ire- \ menii naturi dornici s'o capflte l' O Au decedat: 1,489 persoan~. 
cute a apărut In editura de stat în limba lor maternă. Svnt dale upă ~ex; bărbaţl: 7~~, fe_me,: 
o carle foarte folosi/oare pf!ntru I În carlea aCflasia diferite bucăti ! 737, dIn care, 224, c_o~tt flra _ ~
propJdanda României in cele, literara in pro'Ză şi în versuri i tate, Pe naţtOoahtaţt: Romani: 
moi ';rgi straturi populare ceho- 'alese din literalara româneaSCă!1 3~8" maghiari: ,371. ge"?ani,496, 
slova ce, mai oles In rândurile i apoi câteva cânteC'e cu melodiile 1 sarbl : ,62, evr~l: 117, ,~tgaDl : 14 
tinerdu/ui şcolar, al înuătători- i lor, câteva articole scurle asupra bulgart: 6, ruşI: 3, alţu 21. 
lor şi profesorilor secundari PP istoriei poporului nQstru, câteva Statiltica ne mai arată că, du· 
mâna cărora va intra de indatd nole de amintire din Ron ânia pă starea civilă, dintre cele 1409 
prin mijlocirea organelor oficia- şi 17 ilustra fii bine alpse. Carlea decese recordul il deţin cei cl
le. Cartea este scrisă de .:ătre i oftlră de asemenea un conspecl sătoriţi, urmându·le imediat vă
invăldlorul superior J. Jurek, pe: oI sărbătorilor nationale româ- duvii. 
baz(l câton'o cQnferinte asupra! nl?l1li greaum şi câteva note a.. Mortalitatea infantill e destul 
României tinute la radio şi în I supra pronuntării româneşti, Ar I de evidentă. La 1304 nouă năs
diferite localită(i din CehoBlova- fi lost foarte bine dacă aceaslă cuti, avem 163 copii morţi sub 

1 Cronica muncii i 
o delegatie 

f , - -. - I Il a une: lonar. or parll«':u al 

I - - I I .. ~ a ln.nlS eru ... UO«:I. . 
Zilele trecute O dcleaaţie a In memoriul prezentat se \ 

Uniunii g~ncrale a fun( ţ,onariJor o reglementare care să cupriO! 

particulari din Romania, în frunt.- 1) Dldiniretl şi delimitarea: 
cu dl N, K, Constantinescu s'n I meniu7ui in care activează ~ 
prezenlat d-Iui secretar generali tionarii particulari. L 
Georgian, spre a i expune dole-! 2) CalifiC'area profesionalăt, 
anţele acestei importante catego- h 3) Stabilirea concJifitmilm. 
rii de salRriaţi. . pXI!"cifaTP {] acestei ucu.oal1. 

Q "'WiItC; 

o nouă comisie iDJ.erimol: 
la camera de agricul1urlJj 

eia. Cartea aceasla corespunde, cdrticică a fi fost eomplectaiă etatea de un an. 
in Cehoslovacia mai ales bunei cu un tablou al lucrărilor litera- In ce privE:~te copii nelegitimi Pe ziua de eri a fOlt numită 
obi~nuin{e de a se sărbători in re româneşti traduse în limba din trei născnţi, unul e sortit comisia interimară la camera de 
loate şcolil, cu cel mai potrivit c~hă sau fi al acelora din care morţii. agricultură din localitate după 
fast sărbăforil~ nationalfl ale Cehoslovacii pot invâta mull mai La maghiari raportul este in- cum urmează: 

(Chişineu·Criş). Răsăldu I~ 
(Tauti)t dr. Cofoman KtJIai 
(Odvo~), Babata Ioan (Gurahct. 

statelor aliate, adică ole slate multe lucruri despre România şi versat. Au fost 386 miri şi 340 Preşedinte: A.nn/e Secula (Şi
ria), vice-preşcdiilte: dr. Iuliu 
Vica" Arad, membrii: Axente 
No.ac (Pecica), Ioan Mtlmet€'u 

Noul conducător al Servia 
agricol a fost numit dl Ion S
un cunoscător apreciat, calll 

fuocţionat până acum in j~ 
tul Olt ~ 

lelor din Mica Antanfa şi al lot cea fn legătură cu Românii, mirese, 
Frantei, ea este menită să ofere fiindca mai ales traducerile din La germani de asemeni. Nu· 
organizatDrilo, acestor serbări in limba română in limba cehă mărul mireselor • de 321, faţa. 
deosebi şcolare în mod succint sunf cIe,'a numeroase .tafa- Jp s,'- de 297. Idem la sarbi, Pe când II rtC"ft f'RitP'fM&:g;=r'WifiiI ..... "f"W5I5'5 *'Î 
materialul necesar pentru a-şi luatia traducerilor române din la evrei au fost 69 miri şi 69 ~ 

pulea a/dăfui un potrivit diSCUr5, limba cehoslovacă, Cartea uft mir Dese. Cele tret" Crl'şurl· U : 
ocazional, dar in acelaş timp inaă şi cu acute lipsuri bună şi ivorţuri au fost 115. p", na- " .. 
colecţiune ac~asta de articole şi· este evident scrisă cu multă dra· ţionalităţi: Români 24 bărbaţi I 

clinlece poate servi ca un ele- goste şi inţelegere pentru tara -18 (emei: maghiari 32 bărbaţi Ultimul numă pe lauuaric-Fe-)lescu şi Elisabeta Dolenga a 
menlar mijloc de orientatie a. noastră şi pentru amicitia care -37 femei; germani 44 bărbaţi bruarie 1938 închinat familie din I adâncesc această problemă,~ 
supra tării noastre şi pentru 00- I ne leagă d. Cehoslovacia, -38 femei; sârbi 4 bărbaţi-6 trecut faţă de cea de azi, în le-I' pezind in articole o stanll 

_ feme~; evrei: 10 bărbaţi-15 : gătură cu educaţia şi îndruma. lucruri. car~ ar trebui cerC\l 
femeJ. I rea tiner~tului, aduce preţioase,' cu mal mal multă luare alDe 

Mişcarea populaţiei 
la Timişoara în 1937 

Naşteri, decese, cdsd/oril, divorturi, 
pe nalionalltătl 

Se constată 'de aici că divor- colaborări menite se limpeze- spiritul vremii impunând 0"1 , I • 

ţ~ril~. sunt, mai frecvente la că- ască nna dintre cele mai impor-I toasă î,ndruma:c ~ tin~retu~' 
satorn~e ,mnde. tante chestiuni la ordinea zileLI a~roprter~a, l,Ul cat mal m~ 

Stabsbcele sunt cât se poate D.nii C, BaDu, prof. G Canta-! sanul famtlun " ~ 

TIMIŞOARA, - După cum I Legitimi 1061. Nelegitimi 199, 
se ştie, de câţiva ani Încoace, din care s'au recunoscut ulteri· 
Banatul prezintă o situaţie de-lor 44, 

de interesante şi ele pot servi cuzino, Gr, Gr. Tăuşan, prof. M. Rc~tu~. n,umăr~lul e Ul~ 
la găsirea mijloacelor de îndrep- Găisseanu, C. D. Forlllnescu ALI' pelerm"JulUl roman la rom~4 
tare a răului, mai ales în c~iace Iacobescu şi d·nele Maria Baiu- ~~. 
priveşte denatalitate In special 
naşterile şi mortalitatea infan-

= .' I 

! tărâre, datorită unui proc?f
il 

daune intentat de către uni 
de afaceri, proprietaruivi 
hotel din GuildFord, El se' 
după ceasrnlcul depe fronl 
ciai hotelului ,5i pierduse 1.1 
care urma să-I ducă ia o' 
portanfă conferinfă de (J{(I 

Tribunalul i a acordat !fI 
importante iar municipiul al] 

decizia mai sus pomenită: ata 
darea celor răspunzătod dt 
nul mers mers al ceasorm ~ 
publice, când ele nu core$' 

t.ilă •. ______ iExactitatea 

ceasornicelor 
mografică îngrijorătoare, fapt ca- Iată naşterile pe naţionalităţi: 
re a făcut că ia cursul anului Români: 403, maghiari: 361, 
trecut. cu prilejul adunării gene- germani 362, sârbi: 32, evrei: 
rale a "Astrei" o seamă de in- 115, ţigani 19, bulgari: 5, ruşi: 
telectuali ai ţării să se adune în 1 fi alţi 6. e~c: două In parlamentul englez se dis-
oraşul nostru. Problema a fost Dl'n 1 de' 't • ee cută problema exactităţii cea-

d 
ce e mal sus se .poa e !5...... O ••• 

discutată e toale punctele de dea că t '1 1 ' 1 somicelor publice, cari trebue 
ve naş en e ce e mal mu I P 

vedere, luându-se hotărârea ca te le a e elem tiA CII .-d-~ I sl fie fn concordanţă cU ceasul 
, ... " l' en u romanesc. ~ ~-

pnn cercelăn ştnnţtflce să se dela Grenwich, Parlamentul se 
stabilească cari sunt adevăratele Deşi numeric elementul româ- D-nU g.ral I. Antonescu, ocupă de această chestiune în 
cauze ale depopulârii provinciei n.esc din T,imişoara~ ~re o maio- mjnistrul apărării naţionale; i urma sugestiei oraşului Guilford. 
noastre. ntate r~~ahvă, depaşlDd cu peste: dr. 1, Costinescu, ministrul Acest oraş, capitala Conte-ului 

In cele Ce urme-ază. servindu~ 
ne de tablourile oficiale. vom a
răta care a fost mişcarea popu
laţiei in oraşul nostru pe anul 
1937, 

Astfel, s'au născut 1304, din 
care 666 bărbaţi şi 638 femei. 

orei dela Greenwich. ti 

două mu suflete elementul ger- sănătăţii şi col. Grigoriu, pri- Surrey. se bucură de reputaţia -ma~ .plasat in loc~ ~1 doilea, t~- marul oraşului Predeal au de a f\ cel mai punctual oraş Au sosit 
t~Şl 10 ac~astă ~alontate relatl- cercetat terenurile din impre- din mare li Britanie. Proprietarii Ci 
va e cu l' să t 'tăr'" noutăţi in albituri dE! I 

, P ID, ŞI arma a uni 1- lurlnu, spre a găsi terenul de c~asomice publice, sau cei şi de bărbaţi la firma Il 

1~ dm ga~lzoană, ast~el încât, favorabil pentru construirea răspunzători de bunul lor m~rs [ 
CIfra num~nc~ a n~ştenJor, tre- a două sanatorii: unul pentru sunt amendaţi cu cca. 5.000 lei Rut t k a y & B o [.lt

t
, 

bue socotită In ceIace prIveşte armată şi altul pentru minis-! dacă ceasornicele sunt în urmă • 
elementul românesc, la un nu- terul sănătăţii. 'sau inainte. S'a luat aCE-asta ho.- A RAD, Bul. Regina M~ 

............................... <_i 

AI~ ~; .... eg._ eumplrat. in locul celuilalt pe I spre Veta, o nepoată de-a lui rat lingura de lemn deoare~ 
care ~'au, dus Ungurii î~ timpul Tudor şi îi povesti cu rarul lui amele fierle fiind o mânca~l 

TIJCA 
răzbOlulw că să faci dsn el glo- tIt d 1 b ' nă, Veta se itrăhea să se Si, 
anţe. a en. espre poame e une ŞI 1 iar cu o lingură de tablă ~~.' 

Cu mare greutate reuşi Tuca ~ulci ce a cump~rat dela un moţ putea tăia la gură, cum adil 
să treacă uliţa. Cum Întră în ca- ŞI pe care le'a bert. - Aşa sunt se întâmplau lucrurile la pOi 

Intr'o Sâmbătă seara. Tuca, I Clopotarui începuse incă dela a- să, deie bunăs aH Ră de bune, incât îţi omori pruncii, Veta îosă de abea pulu s.iît4 
vecinul II:J' prl'clenul meu dra'" I "f 1 " enr, spunse- I ~ , ăt t ]' bl'd Y 5[ mlaz să acă o eaci de plrtie ă '" 1 b' ţ II M dela ele, incheie Tuca. oatlce Jum ace 10 I '. 
dîn copiIări~. se duse ca de 0- 1 t t dl v' Ş' r PU.IDI a " lOe e. asa era incuie uşa şi o ameninţă ~ 
biceiu, la Todom CalulUI', AI'CI' c~ op~ a, pen ru . parJnte. I inconjnrată de tineri şi băîrâni, Atâta aşteaptă Veta, care e taia ca să le mânânce f'C U~ 

t cand ajunse cam pe la orele' ~ , ' t • d ~ " l' Iă ,1" " era locul potrivit pentru intilni- 'd "v ., Juc-au carţl in şase, .. de-a felcă- 1D r a evar "un prunc ,1 sa A fost un adevărat chin .~ 
trei ~pă, a,m_ la,za" cu p,artia la uI" fi' fumau "'avit uscat, Tuca gura apă după o poamă fiartl ata Veta. care după vre-\1.l 

rea tuluror vecinilor, mai ales b -d· 1 u!a lsenCll, ,ŞI ~ pr.Jvi răsu- vlzând el acum a întlr~'at dela şi îl ru, gă pe Tuca să-i aducă şi ceasuri .de, ronţăit exC ama,cl 
în serile lungi de iarnă, când oa- fI- d uiţ t - - t 1 .an m urni ca totUŞI a, reu- •• dietă" se all:eau pe vatra cup- ei intr-un blid. El însă o invită re acnml: ,iri 
meni de pe la ţară nu mai ,tiu t ă fa.. x _li: '1' Las d ŞI S S .... "eaSCa, se s'-4rpml in torului şi incepu Il ruu i acasă pentru a doua zi. - ă-mă să uc aceste 
ca să-şi omoare vremea. Zăpa- ceafă. Ii era necaz. Târţăliii de vâ fI" .., ceasc L T unchiul Todor, şi-i arătă 'if 
d • ă d d r u COZlt, unUl pISOI netfm ce a uca acasă, pe un colţ de T • d 1 . ~l' 

a crescuse pan aproape e zăpa ă cădeau mari şi deşi, Clo- d . "_ 5 uca văzan C nu-' !le 
ferestre; într'atâta ninse"e m- t t· ~. , '.. ormea ltmşbt langă Un ghem masă, un blid m~re de pământ. dete drumul i.bucnind ~ 

'" po am mtra In turnul blSenCl1, d ' P' '1 -' 1 ' ,e ziua aceia. Nici popa Tudor nu StI' e canun. lSOlU răbda Iluorlă- P iln cu poame fierle îşi aştepta râs puternic. 
a u lOtreg ascultă cu mirare' d d ' , . ' , , ' lc1 

mai putea trece uliţ.a spre bise- f d _ 1D e necaz Iar apOl ne-mat tnvitata care sosi în cele din ur- Pe fundul bhdulUl mal li 

rici, pentru, slujba vecerniei. u; s e~ . e ~ra frumosul glas al putân~ răbda, sări pe vârful cup' mă ţinând in mână o lingură seseră doui. s'au trei po~e 
c opotu Ul ce mare, nu demult torulUl, - Tuca se întoarse iute mare de lemn. Era de prefe. V. fiE 
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l VJ[ATA ARADULUI[ 
" . .$ 

d . ea generală Raportul serviciului 
lai ~~~rv.., "" pentru combaterea 

, bancu tDvaţalorllor din ora,ul cerşetorie; 
1 şi judetul Arad I Serviciul pentru comba-
se î 1 t alaCasaînvăţă.. mutual~ infiinţată în 1934, cu' lerea cerşetoriei "OasteQ 

, e e aces e D 1" C '1 ., d I 

SPORTIJL 
.... ... P - -.o~ ... -=.e 

AMEF A - JIUL 4:2 (2:2) AreDa Gloria Timp 
frumos, 2000 speel. 

A.rbitru DI. Chicla Aurel (Timi,oara) LPfln: din 1 . alitate s'a ţinut a. scopul de a acorda ajutoare omrm Ul ŞI an as a a 
)r oc , bl' 'rt" t I d a,ea "" eralăa bănciHnvă. familiilor de invăţători în caz pu ICI a Il rapor u espre Eri s'a disputat primul match I za s'a terminat in careul ".IDfe 
lrea.en t' '1 I d l- r" 

:ă f~lor din oraşul şi judeţul' de moarte, numără 12~ mem: ac w'la ea I ~s atşur~ a D',n de campionat intre echipele A.- fei. In repriza a a doua Amefa 
L brio Preşedintele a aratat ca cursu anu UI recu. In mefa şi Jiul(Petrişani), La orele a jucat mereu in careul Jiului 

'lală'lunarea a fost deschisă s'au acordat ajtdoare în valo. raporl se conslată că 300 15 şi 30 prima echipă ese pe te- care au jucat mai mult în apă
"ilo1. DiOlitrie Boariu, învăţă. are de 62.412 lei pentru 9 ca. săraci, incapabili de lucru ren Jiul in tricouri negre cu rare ceea ce le-a adus şi pier· 
rpul._ensionar ,i fost revizor :z.urÎ de moarte. au primit toată întreţinerea. alb salutând publicul, apoi A- derea matchului când in ultime
-'r. O-sa a făcut istoricul Cuvânlarea d·lui Dim. Boa., Acestora I~, s'au" acordat: mefa în roşu cu negitL Imediat le 10 minute au primit 2 goluri. 

ii în cursul celor cinci ria, tinând şi locul de rapor~i24.95q!,or'1lIapra.n~,12.975 după incepereamatchului, Amefa primul dela 30 metri o bombă 
Olie funcţionare, creşterea general de activitate, dupa; kg, pame, 1645 btTl lapte, deja conduce şi in minutul 3,1 alui Szabo şi al doilea transtor
rr(ăru1ui membrUor asociaţi incheerea ei, au luat cuvântul I 30.000 kg: l~mne de ~o~, obtine primul corner pe care mat da Cuculă dela 3 metri din-

70 la 447 la fillea an?l",! ~-nii Ion P. Cri~ăţ, ~. SăndU-II ~~OOO IeI al.utor de ch~rle Cucul a il trage peste bazl. tr'o pasă ~lui Băt~ân, 4-2 La 
1 l~ Acest număr reprezmta ţiu, Ion Lascu ŞI alţu, •. Ş1v .. 05:00~ Iei c~ ~Juf?ar~ După aceste urmează câteva învingătorl cel mal bUD a fo9t 

KOIape 50% din numărul in. După ce chestiunile ndicale! b~neşll. v S au mal d,lstrzbUlI bombe alui; Pemecky şi Bătrân Szaniszl6 care a muncit foarte 
lr~rilor din ora, şi judeţ, au fost.. clarificate, ~dunarea !' ur~~to~relf artrcole de peste bază, până în minutul 20 mult. Din inaintare Bătrân şi Cu-
• ," mA ceput capitalul sub~ generala a dat cuvemta apro_llmbracamznte: 13 paltoane cind O lovitură liberă este trasă cuIi foarle slab Leb şi Szadov-
,nleJ, , b v b -t t' 54 t b v 
Cln SJ a fost de 901000 lei, ca bare raportului şi a dat ~con. ~r a ,eş 1, cos ,ume ar· dela 16 metri de Szaniszlo pe szky care nu este inca în formă 
, carllea anului 1937. capitalul ducerii descărcarea legala_ . b~teşilt 11 ['er!c,hr pan~alo- sub portar in plasă, l-u pentru iar dela învinşi Scovran, Koyăcs 
· ',';;~ să se cUteze la 846.500 D. Florea Locusteanu, a Cl~ ni, 104 camaşr de Z', 88 Amefa. Iar minutul 35 la o'in- Bulea, şi port.arul Emerich care 
lD ,..,... d 'd' b '1' 4 v/v,. 9 

[n ce priveşte depunerile tit raportul comitetului e zn ,spensa r r, , '!a aru, vălmăsală'n în fala porţii Jiului a apărat cu mult noroC', Rapor-
fructificare la această cenzori, iar d. Ion Lascu, con- paltoane femeleşt" 58 cos· Bătrân deschide lung pe Cuculă tu] cornere 6-0 pentru A· 

.. ~ _ depuneri cari marc· tabUul băncii a citit b~lauţul tume,. femee~ti. v 0. bluză, ~ care transformă dela 3 metri mefa. 
:ă soliditatea institutiei fi. incheiat la, finele anulw, care rOCh!,.y ~~ camaşl femeeşt~~ al doilea gol 2-0 pentru Amefa, Echipere au avut următo:Hele 
:iare şi încrederea ce o s'a soldat cu un beneficiu net 3 palaru, .2 paltoane COPf~ După aceasta a luat Jiul condY- formaţii, 
eaptă in rândurile clienţi- de 80.704 lei. . .. 8! per~chl ghe!e, 25 perec~l cerea jucând mai mult în careul Amefa: SzadoV$zky, Kovăcs, 

~a 8_ a fost in primul an, In locul celor treI membni CIOrapI, 14 bliete de bare, Amefei care a adus în prima re- Buibas, ~zurdi, Szab6, Szaniszl6, 
~mâ,~ de 10350 lei pentru ca e,iţi prin sorţi din consiliu, 152 bucăţi să"un. etc, De priză şi in egalarea în minutul 40 Cucula, leb, Pemecky, Praszler, 
itartlnea anului 1937 ele să au fost aleşi d-nii: Eugen Spi- Paşti şi de Crăciun au fost Mcd.,e 1II. dintr'o greşală alui Bătrân. 
cerCU-ce la suma de ';63_950 lei. nanţiu, Dimitrie Boariu şi distribuite alte alimente şi Szadovszkv, şi în minutul 44 Jiul: Emerich, Medn 1. Păvi-

Ill1ulaţia anului trecut se Gheorghe ,Popa, iar în comisia prăjituri. Raportul serviclu- Bulea dintr'o· centrare alui Sco- ciei, Radu, Sziile, Kovacs, Vija
::l o;ază la 1.673.821 lei, din de cenzori au fost aleşi d·nii lui pentru combaterea cer- vran care a fost cel mai bun om lea, Medve III" Medve II. Bule a, 
retu~ soldul este d~ ~0.70~ lei. Florea Locusteanu, Ion Blăgă- şetorÎei se incheip c~ un din 22, păcat că după ce au e- Arbitrajul O-lui Chicm Timi
mu::u,rsul celor C1DCl am de Uă, Ion Crivăţ, Al. Subescu şi apel către marele publIC. c~ galat s'a retras in apărare. Repri.: şoara bun, 

~ţionare,. ~anca a acordat Mihail Sănduţiu. să d~a ofrandl' pentru săTa~" 
. rnmutun 1D valoare de ~ 
1I1ct;,439 lei. Dupa acestea, adunarea ge· 

,om~ecând la secţia de ajutor nera1ă a fost încheiată. 
Selecţionata tinerimii Aradului participă 

la matchurile pentru cupa "Unirea" Marele succes al _ "li_ i& 

... maestrului 
roc?iiJrele industriaş CeLsJo"'Vac: Jan G E O R G E seu 

Se ştie că pentru Selecţiona te- I tuturor, VOI şti să ne reprezinte 
Ile tinerimii există cupa "Unirea" I cât mai demn pentru a putea 

· ,ZJn1a1a dO«1lor Honoris Causa al la Brdapesta 
Il~~.IJllel:l.njl:ei »lrr_ Ed",ard Beneş« B J , L T trulM 

I 
pentru care au concurat până a- astfel să ajungă in finale, care 
cum numai iuniorii Bucureştiului, va avea loc in ziua de 8 l\Lli 
Timişorii şi Orăzii. înaintea matchului dintre Jugo-

f ltuapes a, - a ea u-
s;o~ftoraşul Brno,CapilalaMorayiei nicipal din Budapesta a avut 

o loc concertul fUarmonic diri. 
~ alrO<fQ (CEPS'j - Consiliul pro· pildă: uzine de eleclricitate, fab-

E'. b' jat de maestrul Georgescu. 
it d'al al c:coalei Politehnice din rici textile, fa riei pentru artlco-

Y le de cauciuc. de mătase artifi- Teatrul are 3000 locuri. 
iui aui Brno, capitala Moraviei, cială, fabrici de avioane etc" La pian a cântat ca solist 
~: alaiul preşedinte al Republi- cari pot fi luate individual şi in Corlot, 
Il cltehoslovace i-a îngăduit să-i total ca exemple de organizare Concertul a fost onorat cu 
~~:~te numelt>, a luat hotărârea şi pr?speritate industrială şi ca- prezenta. s'!ţiei, Regent~ui 

una din ultimelt> sale şedinţe merclală, , . Horthy ~l a inaIţilor demmla-
_ d 1" d t' Dar achvtlatea sa este cu mult ri unnurL 
-- acor a mare Ul lD us naş '1' l' 't 6 , _ mal argă ŞI peste a~este lm! e: Maestrul român a fost viu 

Bata htlul de doctor hono Munca sa în domemul teholcel ' -ld ţi t d b . .. I h' ŞI ca uros ova ona e pn 
d causa tn ştllnţe e te Dtce, se intinde şi in sensul de a ser' li ul Iihiar 

e" - 1 'd' . " 1 d' c mal; . 
'ma upă cum se ştie Jan Baia VI a n Icarea provrh('t~1 saSe ',n Intreaga presă ungară aci.u-

J 1. 
nu numai un minunat orga- P~."ctl ,det .. ve~f~re te mc. etr~'t ce elogii căld. uroase maestru. 

O 
,. CUle UI Ş 11nţl u:e au CODS TUt 1 • Ge li bl' .. d . 

~tor al munCii titamce desfă- I ., o t d căI' ferate W or6 escu, su lnnn "In' , p anun ŞI pr ec ee, t li i.. • al- ţ' 
.te în uzinele sale cu ramifi- " - ]' t planuri a- e gent- mUZ1C a excep tona-

M. , ". _ ' ,can s au JI "rea Iza, , Iă şi predilecţia pentru efecte
li ŞI fthak 10 toate ţanle ŞI supra legaru Oderulul cu Dună- l 1" l tr l' ~" , " ] - t ă e lrlce a emaes U ulroman . 

_mE:ntele nu numai un mare rea pnntr un cana. care 10 r I P f NI'" t v 

~' r t • ' h t 1 'd ţi în r~a1izare şi planul unei auto- j "es 1 ap o accen ueaza 
.. la 18 10 C es luni e comer t d ă t ~b t ehI că producţia maestrului Geor-

Lllca;rna tona. CI ş~. u~ lshns vacia dela punctul ei cel mai gescu înseamnă totodată şi o 
)art. ţ' I ., d' , I s ra e, care s s ra a e e os o-

se ~tructor de maşini ŞI aparate indepărtat in apus. Cheb, până adâncire îmbucurătoare a le. 
Ilă ll'i in ~omeniul industriei sale: 'la ~e! mai ,depărtat punct dela găturllor culturale ,i muziea
o all&lţămmtea. In motivarea hotă· răsant~ ~aslDa,. care .nu este. ex- le inb'e Ungaria şi România. 
la pOi sale consiliul profesional al dus sa mtre Şl el 10 reahzare C tut f t . 
u si' • 1. ., • etc.. etc. oncer a os retransnns 
Ud,ltehmcel dm Br?o l~Slstă ~a, Din cauzele acestea multiple şi de postul de radio, unde 
ţă ': asupr~ fap~ulUl c~ mtre~nn. hotărâ;ea ,cor;siliului. profesoral crainicul a rostit o frumoasă 
t:c I.le tehmce, mdustrlale Şi co- al Pohtehmcel crhe dm Brno va cuvântare de introducere pent

in rciaie ale lui Bala au contri-I fi primi~ă de către toate, lUlI!ea ru publicul un~aresc. 
're~l şi contribuesc neincetat la cu se~bme~te de cea mal anan- • 
aroa t 'Iă ' , ~ că satlsfacţte, (:area ma erza ŞI econom,ca ____________ _ 

Irovincifli Moraviei şi Sileziei. 
lceste lângă imensa sa industrie 
.~ig!;încăIţăminte, care este aetu. 
,d tente cea mai mare întreprin-

e de acest gen din lumea in· 

o privelişte este NOU A 
PRAV ĂLlE a opticianului 

1 Ga.d .... .,,; 
nai tgă, Jan Bata are sub con- ARAD, vis' a-vis de cafeneua 
po.cerea sa şi numeroase alte in· DACIA, Optică. F O T O. 
v. ptrii şi intreprinderi, ca de' RAD I Q. S POR T, 

o inovaţie a introdus zilele 
acesta firma "Magazinul de ghe
te" din Str. Me/ianu 9, sol dând 
o cantităte de 1500 perechi de 
ghete din cunoscuta marcă ,f Star" 
sub preţul de fabricii, pentru a 
da ocazie tuturor să Se aprovi
zio:1eze cu astfel de ghete. Ulti
mele perechi se vând la adresa 
sus menţionată. 

lată că anul acesta se inlănţue slavia-România, 
in lupta pentru frumosul trofeu ' Dealtfel dl. Gh. F erdinand a 
atât Aradul cât şi Clujul. fost incredinţat cu urmărirea ju

Prima etapă va avea loc în' cătorilor din tinerime. 
ziua de 25 Martie la Arad înl~e Ziarul nostru care dintru bun 
Se1ecţionatele Aradului şi Timi· inceput a pus numeroase coloane 

şorii. matchurilor tioerimi instHue cu 
Sperăm că aceea cari vor fi acest prilej un concurs pentru 

"aieşi" să reprezinte faima spor· formula cea mai potrivită a Se
tului, acestui scump oraş nouă lecţionaţiei tinerimii, 

Selectionata Tinerimii 

Portar _._-_.--_ ... --------------_._-----------------~-_ ... _------------------

F undaşi __________________ . ______ "' .--.-.. -.--.-.- '1""1" .-.. -.-...... -----------~----
Mijlocaşi ,. _______ . _ .. 1' _____ "1" ___ • ____ ._. - .... - .---. ---.-.------.----------.- •••• - ••• - ••• -

Numele __ .• _._. ___ . __ . ____ ... _______ . ___ ._._1. ___ . _____ ._ adresa exactă 

La concurs pot participa toţi Î Bonurile com~lectate v?r,~: 
aceia cari se interesează de pro·l depuse la magazlI1ul "PrOVinCIa 

gresul iuniorilor. ! vis-a-vis cu gara elE'ctrică. 

Lângă numele jucă+orului pro-! Concursul va fi dolat cu pre
pus se va indica şi echipa din mii. cari vor fi anunţate în DU-

care face parte I mărul viitor, 

Fratii Klu g 
aalrepriză de pompe funebre 

ARAD, Bdul Regele Ferdinand 37. 
acceptă tot felul de inmorm.ântări la p~eţ~rile cele ,mai eftine_. 

B08at asortiment de Slcne, fabncaţle propne, cunun 1 

etc, Rog sprijinul onor public. 
Telefon: Arad 14-30, Aradul-Nou 20·22, 
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TIMPUL PROVINCIE.! .... • 
Pavel THOMAY uzină pentru poleite. automobilelor şi ttit 

tapiţerie. A R A n, Str. Mără,eşti N, 

./Inul 1938 an jubilar 
in Jugoslavia 

• 
Ilngrijorările pro.ot::ale de refor-I' DU~ă situaţ~e del~ 1 , 

&. C. 10 Poloma revine 11 

.ua eleC:loraIă. Regi.nul eleC:forall ~obil la 778 )o,cui~ori, h 

c:oIOplic::al IDi«:şoreaxă Du.nărul de· 'VIa la 134 Jocudon, in S 
Se. ' .. e: ...... ii .e.b~.ii i 278. rn Pomerania la 28i 

alegători. Tinla ~a fi atinsă pe c:a-igiunea Poznan la 331,. 
B ~ 1 t l' a d - Anul a I Serbarea cea ma; mare va fi I d ,. ,.. lE' I •. .-.' dela Tarnopol la 4,689 \:'11 

ceata va ii şi pentru JugoslaviajlinSă aceia a jubileului de 20 de ea e.no ... ra le. ;:,ftU a re~o U.,.I". 'lin Volonia la 3169, iar.:\ 
ca şi pentru Cehoslovacia un an ani dela unirea poporului ju~o- Dreptul de yol maglJiar - Tragedia maghiară Iesia la 4.148 locuitori, ~ 
jubilar. Jubileul de douAzeci de Ilav, care este in ziua de 1 No- a ani deJa eliberarea şi unirea Ju- emvrie. După un plan special in I Budapesta (CllpS) - Parlamen. tn Ungaria dinainte dtl războiu" 

fi tul UDnar se ocupă de proectul,i in cea postbelică actuală, di 
~slavilor va fi sărbătorit cu o ziua aceia vor ' organizate pe lei, , , Creşterea traficuL. 
deosebită pompA. intreg teritoriul jugoslav foarte I asupra reformeI re~lmulul elec- atunci de cand există al~gl!rilqJ r.. 

Serbările jubilare vor fi înau- numeroase serbări, cari prin mi- toral. Baza refOJmel este urmă. ideia lor fundamentală a făst a- matfuri în Cehslo~ 
~urate In ziua de Vidovdan la r('ţia şi strălucirea lor 'Vor pune toarea: 260 deputaţi, al~~eri in- elia de a înlătura dela vot stTa-

in umbră toate sărbătorile de dividuale In 135 plăsi, alegeri turile lo,ti a/Il poporului unga- Praga (CEPS) - In, 
28 Iunie prin desvelirea statutei La b '1 t 

pâni acum. ser ăn e aces ea după listele de candidati in bloc nsc însăşi sub cele mat rafina- cestea a fost publicată 
monumentale dela Avala, care vor lua p<l.rle organizaţiile de , , +" (124 d) 
prin proporţiile sale fi prin va- luptători din timpul războiului, pe Clrc~mscrlPtll ~a~ a~e. le, prdf!xt~". Reprezentantul ~u- numărului de vagoane ie 
Joarea sa artistici va fi o cinsti- care şi-au văr' at parte din sân- hotlrln pe baza maJorltăţdor bhc a gblt fraza acaesta ca m in cursul Junii lanu1lrie t 
re demni de eroismul anonim ge pentrru eliberarea patriei, a' relatin. Dreptului de alegeri ac- lultătoare pentru atotul maJ!hiar, intreaga Republică ceh~ 
al J I '1 P xt' '1 poi toate lIIocietăţile !fi asodl'ţiile tiv ti pasiv i le pun acum con- Dar acuzarea se mai referă şi la Aceasta este prima statil', 

u~os avt or. regd In e pen- l' It 1 1. 

tr b 'J t f ia 1 cu caract~r naţlona Ş. c~ u.~a diţiuni mult mai grele, astfel el acele părţi din bro,url, unde se hoslovacă, care ne poate '1' 
u aer in e aces ea se ac c toate

t
, ,coh,le, toata te orJ!aD1zaţule numirul de alegAtori Ya fi cu vorb~şte despre mizeria, in care 'b'1't t . , 

de pe acum. Monumentul, care spor lVe '1 arma • , " SI J 1 a ea ue a ne of1en~, 
este In intregime din marmorl Serbirile acestea vor avea loc: mu~t mal mic" fără In~ola]l cel tr!leşte ~oporul unguresc. 01. Dr. ra acHvită.ţii economice, , 
şi este opera celui mai celebru fireşte în toati Ju~oslavia, dar put~ ~u o treIme, de'l ln Un- Denes sa apt.rat In faţa judeci' desfăşoare in statul Veti 
sculptor jugoslav Inn Meştrovici, cele mai strllucite din ele vor ~aTla '1, pân~ ac.um in compar a· ţii, s~unând că Ungari~ se po~le I euuul lunii Ianuarie <ii 
eete aproape~g1lta. La aceastlnr. avea ioc la Belgrad, Zagreb, ţ~e, CU Sltua!ta ?1D alt~ ltate par- menţine In concertul l~ternaţio: I an au fost incArcete in ~ 
bare iniţiali va participa intreg Luhljana, Scopiet Saraievo ,i Ce ticlpau la aJpger~ numlll un foa,rte nal al pnpoarelor numai prin n- Cehoslovacia 402959 va~ 

1 'g It' • t' g C 't I '1 1 ăt 't redu. numAr din totalul locuJto· dicarea materială şi 1D0rală a ţă de cele 378.834 vagoli.' poporu JU 05 av, care va nml- tn e. oml e e specIa e aCUl e t, 

te din toate pArţile ţării delega- in vederea organizării lor vor a. rilor. Reforma proectatl consti- mas~lor poporului,~ acordare,a, circate In, aceiaş fU.Oă ~i 
tii numeroase, pentru a se in-I vea grija ca serbările din fiecare tue de fapt o inrăutăţire a situ- ~Ut drept de vot C,lOst,t, In prl- tr~cut, ceIace reprezintă:. 
china in faţa memoriei Eroului localitate si aibe un caracter aţiei actuale. Chiar şi la dreapta VlDţa aceasta el ,a citat dtn abo-[ tere de 24.125 va~oanel 
necunoscut. cât se poate mai cert'monio! şi It: exprimi teamA luficienti ci ~enţă pireri~e slm,i1~rc. a o ~lUl:, 65%. S", constată ,in ge~ 

O .ltl b 
' , xto In 'nte +;a o ga o astfel de reformă nu va contri. tlme de man polIhclenl maghIari, crt'şterl nu numal a It 

a mare ler are, care va mal Impuna. r. I nt' r - b I _, .. ,'.. l~ 
. nizatorHor este ca serbările le ui la In aturarea prăp~ stiei din- Pană la data Ştll11 noastre pro· mtero, CI '1 acelUI de trl 

ana loc In intreaga Jugoslavle tre straturile cociale, ci DU va cesul nu s'a incheiat inel t maţ'onal 'VIare este rrl 
DU capete un caracter searbăd e ,. , 11 

va fi aceia dela 15 septembrie, constitui o fortificare • celor sta- te a t aficului dm C de serbări oficiale ci se devină creş re r' 
caAnd - Implines,c 20 de ani dela f ' blli din pun el de vedere social, vacI'a in străinătate' ... - un fel de mani esta+:· spontane C t d i ... 

~ _x 't I ti ri reş erea epune- ' , 'd 30°/ il sflrâmârea frontului dela Salo- naţionale pentru ca si lase i" ar \,;itlror veni anua nu a D6 e 1 trece aiCI e ,. 

n;ci suma de 10.000 de lei, că rJlor la cassele ...le nic. In toate ,colile ,i garnizoa. sufletele şi inim" le supuşilor ju- ... 
nele jugoslave vor fi organizate goslavi o impresje fi o amintire nu va ~icşora, ci că, di? ~ontr~ economii germane . 
conferinte a.upra importanţei: cât mai adâncă şi mai trainică, va intirl puterea capltahşttlor ŞI Mărfurile salvate din inel' 

I a posesorilor de moşii. I După cum rezultti din slatisti d f ,. fi 
istorice a acelei zile, care Iose-I Pentru ca aDintirea acestui im diu, cu e eete miCI se, 

Un reprezentant al partidului ci1e publicate pâ~ă acum, depu· ,1 
unnă inceputul eliberării popo- portant eveniment in faţa statu- cumpăra sub Jumătate 1. 

maghiar agrar. CaTe este in com- nerile dela casstle de economii r 
rolUl jugoslav. In perioda dintre l' lui jugoslav postaelic să se inti- preţ lel filma 

paraţ!e CU atitudinea partidelor germane in cursul anului trecut .. 
15 Septembrie ti 15 Noembrie, părească pe cât mai durabil in I 

adicl numai in timp de două inimele cetăţ~nilor, guvernul a Similare din alte ţări dÎl:J cale 5U?,t cu mult ~ai ma~ decât ~D 'B REN t~ t' 
afari de conservativ, anume anu pre('edenţl. In timp ce 10 . 

luni armata jugoslav! a .tribi- hotărât să ia o serie de măsuri Alexander Petho se intrea bă în period:t dinlre 1935 1936 cr~ş-, 
luI in cursul kbătă1iilor date mai, pe cale de legi favorabile p.n- Magyarscig" d -că ungaria va terea depunerilor s'a redus dela' Specialităţi in articole I 
mult de 800 m. 'tru marile staturi ale populaţiei ", . . 1 '1' d ' , .. , R 

, aJunge la soluţiOnarea probleme.: 503 a 304 mi Ioane e mărCI, , Baby ŞI 1 ncotage A A 
b 

I lor sale internE: pe calea demo- t 10 cursul anului 1937 creşterea, v1s-a vis cu teatrul. I 

craţiei sau a r~voluţiei Scriitorul' acestora :,'a ridicat deodată la I,,~ 
Mişc:::area deIlflogra Pc:::ă I ob~ervă că democraţia este pen-: 861 milioan~. Şi in_~ă cifra acea- I fi!fJf~ 

CI I l itru Uncarie cea mai potrivită ca I sta nu este mtn>aga,. {Hndei ~e ". • I 
a uju ui in anu 193~ ,le şi atrage atenţie a asupra anul trecut ~e face 10 GHmaOla GemalUl CompOZitor Ge~~; 

In '7 ani" popUlatia CluJului a crescut faptului c~ aS~ă~i r,u ,se mai poa- ,uz, de o ,altă m~rorlă d~ conta- Smetana i se va ridica ~I 
cu peste 10.(1019 de suîJete te sta la mdoldJa că 10 anul fa-, bJl!z"re, In căreia nu e:;,e exl s • 

, . '. ,_' t"l 1918, orice amânare pOate să ~e mai iveas< ă unele coree-I' la Kârio~y Vmy (Karl~ 
,~l.şca~ea d~m?gr~f!Că ,8 mu I r..t ,au f<lst următ~arele. 17 ~a deveni fatală pentru Ungaria. i tun Creşterea depullen]or a "res- ( 

D1cJplUlw ClUJ sa lOchelat anu~ ZUT1 de ~ebră bfOl~dă. 4 ~oJar Petho îşi termină articolul astfel: i cut nu nnm i prin depunerile I 010 Praga (CE.PS) . ~. 
tre~u~ cu, un ex~edent nemai! 7 ~caT l~tmă, 10 gnpă, 4 d,zen: "Timpul in ca.Je Ungui il puteau I mai mari făcutf', ci şi prin mic-: mai mare centru climalioi 
inlalmt dm 1930 ŞI care a plasat 1 tene ŞI 130 tub('reuloză, dE'şI sa se socotească moşieri se în- şorarea ridicărilor de sume dela balnear din Boemia, cun( 
cnpilala Ardealului ca al treilea acea1>Iă ultirr ă boală ule în con- . dl!păTteoză mI/reu ~i dacă nu cassele de economii. In cursul lumea întreagă prin a~ 
oraş din ţară ţară, in Ce priveş- tinuă descreştere. ! var sia de strcjă, !1~că nu VOT anului 1937 s'au ridic .. t din su- tămăJuitoare a apelor 1 
te sporul populaţiei. In urma ~cestor date, Clujul aJe "c!lua cu grabă acelaş timp va mele depuse o:u 41 milioane de' nerale calde şi reci,) 

la cursul anului 1937, numă- o populaţ,c de 103.958 de su j veni in ajutorul acelora cari mărci mai puţin decât în anul tat anual de zeci de miii 
rul naşterilor a crescut la 1758. Hete, ceeace inse.mne~ză ~n spor simt, gândesc şi activează în precedent. oavi din toate colţurile t 
iar mortalitatea a scăzut la t 127, d"! 3000 de noUl nascuţl dela spirlf revolufiouar. Democratia ac nume Karlovy Vary (KI 
ceeace Însemnează un apor de 1930 în~oace ,ş~ ~~ aproape 10000, creştină constitu(ională ar putea va fi ridicati cât de curâe 
320 de suflete faţă de anul 1936. de noUl stabllJţt tn această me- să mai aibe succes dacă va fo- Polonia are moment creatorului muzi( 
Repartizati la o mie de locui- tropolă, [osi cu intdepciun: timp ce îi 44000 t bOl d naţionale cehe, Bedrich S{ 
tori, natalitatea a fost in Cluj a- Creşterea mare a românilor mai rămâne. Dacă în~ă va mai •• ~u OnI? 1 e e din ale cărui opere de[ 
nul trecut de 11, iar mortalita.. na~t~ ,atât din ca~za ~arei na· sia la îndoială, "S(/ va prăbu'; turism ŞI camIoane "Mireasa vdndută" a fo" 
litatea de 10,9. 1 tal~taţl ca~e se l~reglstre~ză la fără întârziere", Cuvintele aceş' Numarul total al automobile- numerate ori jucati şi pt'I 

Pe naţionalităţi numlirul celor nOI, cât ,1 năvalet ţărantlor ro· tia sunt scrise de către unul din- lor ia Polonia a atins la cata de le operelor româneşti, ee. 
nlscuţi iu fost astfel 360 români, mâni spre or8ş. tre cei mai buni publicişti ma- 1 Ianuarie 1938 cifra de 44.200. alcătuit pentru ridicarea ~ 
175 unguri, 81 tvrei, 15 germani, ~hiari Intre acestea sunt 19,548 auto- monument, şi-a terminat d_ 
iar restul alte naţionalităţi. Din Fostul deputat ma~hiar dr. Ste- mobile de turism, 4.946 taxi- lucrările de pregătire. In 

Deja numai câteva perechi • .tI 
pacate însă suntem .mţi să spu- fan Danu a venit in zilele a- metre, 1.754 autobuze, 6,843 cestui vor incepe luct~ 
nem că şi cea mai mare morta- de ghete marca "S T A R" cestea înfaţa unui tribunal din Bu- camioane şi 1.223 automoLile amenajare ale terenulll~' 
litate o glsim tot la români. sub preţul de fabrici, dapesta, fiind acuzat de insulte felurite (de pompierie, automo- cursul lui Iulie va fi puti 

Cât priveşte mortalitafea in- aduse statului unguresc. In bro. bile cisteme, etc,) şi 9.876 010- fundamentală a moment1lÎ! 
fantill, deşi ea este in,tr'o mare se mQi pot cumpăra la şura sa intitulată "Dteptul de vot tociclete. numentul va fi inalt de ~ 
descre,tere fată de c:eilalţ ani, o Magazl"nul de ghete maghiar - tragedia mathiară" In comparaţia cu situaţia de metri şi va fi aşezat în fi' 
J!:ăsim mai mare la maghiari de drul Deaes scrilese intre altele: la 1 Iulie numirul de automo- rei caienele Posthof. ~ 
cât la români. In general cei U In nici un stat din lume şi nici bile a crescut cu 5 la sută. Creş- monumentului ('ste opefll 
mai mulţi copii au murit ina ARAD, Str. Meţianu No. 9 in colorrii nu este eliminat dela terea numărului de automobile torului JoseF Wagner. ~ 
doua jumătate a primuhli an de, faţă in fată cu c o f e t ă r i a vot I/lementuf. pe care Se bana- nu este egală pentru toate re- rea momentului va aveaL 
viaţă, iar boalele cari i-au se~e-I ORB Â N. l zii propriu zis sfalul", "Ori şi i giunite din Polonia. cursul anului viitor. ~ 

Tipoj(rafia G, (ENeIU Arad., 
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