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,~~ i, - cAt. J. ~eg.elal 
J~; CtI, prilejul zHei M. S. Rege
n, j Mihai [ 5'0 oficiat eri în bi
lr, ri-c(I gr, ort. romdnă din loca-

ate_ u.a......I.f:.peu OI in prezenta 
toritătilor civile şi militare. 

e, Printre cei prezenţi em re-
)~ 't d·'· () S ~ D . al CQ pe -nil. . . ~.,. r. 
e,ndrd Magier, Episcopul f\ra
e-!ulyi, general loaoovi.ci,! Ilie 
~ot~tul judetului, "Dt', 

, ~mil Montia priiuarul .oraştllui 

'P,'rad, Ing. Ion Constantlne,cu 
~eful Mişciirii Legonare Jude-

-Jene, Dr. Cornel Preda, chesto
);\" I f'I.li ... ~i H ... ""'li-. ...t... nc.otnOI1_ 1 .. , . 
ul' 'e cu drapel şi mtlzică a dat 

vremurile bune şi el a voit 
doar să mă speculeze«. 

La allzul acestor cuvinte: 
.. el ore lemnele din vrem ..... 
riie bune", Comisarul a sărit 
ca muşcat. 

.Şi ce înţelegi dota prin 
""remuri'e bune"? O întrebă 
răstit pe femeie! 

"Vremurile când erau Ro
mânii aici", răspunde femeia 
candidă. 

A, astea au fost vremuri 
bune pentru tine? Iţi voiu a
răta eu fie ce vremuri au fost! 
Şi apoi cu un gest brusc, către 
ovreul speriat: D-ta poţi pleca! 
Femeia Însă rămâne aici. 

Femeia a şi rămas, i s'au 
dresat acte de dare în jude~ 
cată şi în urma unei proceduri 
sumare şi rapizi, a fost con
damnată la 3 luni de închi
soare«. Fără comen'ar ... 

'" 
Şezătoare literară 

Sibitl. Dtlminică a avut loc 
pe scena Teotrului Municipal 
din SI biu, şed i n ţ a literară el 

I1sockţiei scriitorilor român din 
l1rdeaJ. 

D. Victor Pelpilian a rostit un 
cllv.înt inlrodudiv. arătând rea-
lizările' spirittllui românesc-ro 
f\rdeolu\ robit şi anunţând apra
piattl reapariţie a re vistei • Lu
ceafărul" . 
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In comisia interimară a CLlSei 

1'1sifJurărilor Sociale din lirad 
au fost numiţi d,nii: Ing. Con
stalltin Popovici, ca reprezen
tant al pdronilorJ Vasile Vârdol, 
reprezentant al salariaţilor şi 

Hermann Schuller ca reprezen
tant _al comercianţilor, 

Preşedinte 01 acestei comisii 
a fost ales dl. ing. Constantin 
Popovici. 

Un mare meeling aviatic va 
avea loc În oraşul nostru, Dumi
neca 10 Nov, orţJanizat de "Asa~ 
ciaţiunea ziariştilor şi publi
cişti/oI' Români«, Sti b patrona. 
jtll autorităţilor locale. 

La acest meding, vor parti
cipa şi aşii aviaţiei române: 
Bdzu Cuntacuzino şi că~itan 
Pufi Popescu. 

Venitu I net va fi pus la dis
poziţia "l1jutortllui Legionar". 

* 
D. d ·rector 1. f'Jeşeriu, învăţător 

de gra dul 1 şi CCI pitan în rezervă, 
a fost numit inspector şcolar al 
l1radului În locul d-Iui Lazar 
Igrişanu, tre: cut la pensie'. 

dispensarul din str, Numa Pom
piliu a societăţii »Principele 
Mircea-. 

Inaugurarea a Început prin
tr'un serviciu religios oficiat de 
părintele Caius Turicu şi la ca
re au participat reprezentantii 
autorităţilor locale şi d-nele dr. 
Hălmăgean, dr. Olariu, [ia dr. 
Păşcuţiu, dr. Mager, etc., din 
a căror stră duin[ă a luat fiintă 
căminul, În care vor putea fi 
adăpostiti, zilnic, in mod gra~ 
tuit, 25 30 copii. 

In spitalul central din "rad 
a Încetat din viaţă colonistul 
Petre On{ ţ, de 62 ani, originor 
din Carei. 

Numitul fusese internat acolo, 
împreună cu alţi froţi de·ai no
ştri, acum câteva zile, În urma 
schingiuirilor şi maltratărilor su
ferite dela unguri, care până la 
urme! i-au cauzat moartea. 

Direcţiunea spitalului a anun
ţat Parchetul care a ordonat au
topsia ca davrtllui. 

* 
Numărul refugiaţilor în ora

şu) nostru creşte mereu, d utorită 
faptulul că in ultimele zile au 
sosit, alţi refugiaţi daţi ofară 

.. din slujbele lor şj lăsaţi pe dru-
Luni, înainte de amiază, a muri de unguri, in numele unui 

fost inaugurat căminul de zi principiu care n'are nimic co
p~ntru copii saratnze pe lang;r---nnHrci...i obllgt1ţ1ik aC/il Vtena. 

IOra 12: Şedinta a II-a (în 
: sala cea mare a Prefecturii ;u-

D. I~emt]5 Moldovan, ajuto 
de primar al municipiulul, pri
meşte publicul in zilele de Marţi 
şi Vineri, dela orele 12 - 131/2 

* 
f\socioţia ziariştilor şi publi-

ciştilor r~omâni, a învitat o sea
mă de ziarişti germani la f\rad, 
spre a vizita aceasW regiune. 

Ziariştii germani, vor sosi în 
curând în 10 :alitate, unde vor 
fi oaspeţii Asociatiei. 

• 
Sâmbătă după amiazi a avut 

loc în sala palatului cultural, a 
dO;Ja şezătoare artistico-literaril, 
organizate de ~ServLciul Mişcă

rii Legionare H din localitate. 
l1u cetit din lucrările lor, scrii

torii: George l1. Petre, Petre 
Pascut Dimitrie Danciu, Lucian 
Emandi şi Silvitl Hotăran, 

Programul a fost compledat 
prin ariile cântate, cu acompa
nioment de pian de d·şoorele: 

Taţiana Văţiat1u şi f\stra Orze~ 
scu, precem şi de corul liceului 
de fete "Elena Gh. Birta", de 
sub conducerea jd-şoarei Euge
nia Po p, protesoară la muzi,- '7 

Şczătoarea care s'a buw' 
de un succes moral şi male ," 
deosebit, a fost urmărită , 
asistenţa foarte'! nunrcToasă~-

j 

·ti \\"t-(ul, alături de un detaşa
t{,,,.!~1t al Corpului muncitoresc 
!~ •• î'ad, de sub comanda d·lui V. 
lI,1',lrdol, şi delegaţii grupului et
/ :nic german. " 

D. Ion f'igdrblceolltl a citit o 
simţită schiţă. 

Se aduce la cunoştinfa mem- ; deţului) cu următoarea ordine 
brilor şi tuturor pretenilor ~A- de zi. 
sociatiunii pentru literatura ro- I 1. Rapoartele comisiuni/or aw 

mână şi cultura poporului ro- iese în şedinţa [-a şi a comite-

. zi de dreptate pentru nea 
românesc. din întregul cup 
a1 hotarelor pe cari întâia (, 
în istorie i le-a tras sabia 
Mihai Viteazul. ' 

,. 
j 

). 

'r După masă la orde 17 a avut 
loc în palatul cultural un festi
val artistic. 

Poetul Negord.f\rad el recitat 

poezii. mân-Astra«. că adunarea ge- tului de cenzori despre verifi-
D. George Popa-Mediaş a dat nerală, ce era să se ţină in zi- carea socotelilor -Asocia/iunii", 

expresie avânturilor tinereţii lele de 8 şi 9 Septembrie a. c. pe anul 1939 şi ale internatului 
i. noastre birtlitoare. in Sibiu şi a fost amânată din de fete pe anul şcolar 1939/40, 
a, P.CI.v.~ I.&II.OJ&.I D. Olimpiu Boitoş a citit o cauza evenimentelor rezultate precum şi asupra proiectului de 

Gheorghe ZĂRr " 
Magazin de radiouri 

Arad, Bul. Re,. Ferdinand 44 

·f 

.. .a--....a(! ... 

~ I t
'tl I SI ., . It de pe urma arbitra;ului dela buget pe anul 1941 al ·Asocia~ ~. ~.- ."-'*"". ;-:q;;:~~'!'"'."~ In atelierYL 

~a' ,,'I.t..,.,.. .. "'J,,1I ucran:, cu I u :.. aVlcl ŞI a~ V,'ena, se va ţi'nn l'n zl'ua de 24 ţ,'uni'l·' I!'''' ~r".,., •• .,,-~-.. 
•. _._- • Iia". Noembrie a, c. Ia Sibiu. cu a· 2. F:~area locului penlruadu· ~~~' ": ;:;iuk~~,'~I: " i 

• Refugiafii din Oradea, ne-au D. Grigore Popa-Cluj citeşte celaş program publicat la tim- narea generală din anul 1941.. ~'~~ --,ţ; ~'?r~~~\;:;;;~ .-; 
adus la cunoştinţă următoarea poezii din ultimul d-sale volum. pul său, comprimat însă la o 3. Inchiderea adunării gene~ ~ .. t\"~.{' .... ..,..!(.,-J~m?i" ,tlC\~:' 
întâmplare, pe care o găsim D. f'ilex, Dima citeşte trei ca- singură zi din cauza greutăţi- rale. . .. ~,",'~ ,- '''1 mni"l "' '. 1 

1 
reprodusă admirabil şi într'un S· lor, ce s'ar ivi cu incartuirea Dup v s ~ I 5 r ~. '·,1 bater,:, ".i:!- 1 pilole dintr'o, monogrofie a 1- în timpur/'le da faţa", caAnd S,'- a ma a, ii ora ,vor , . .'-, ...... ~ '~cuti ~l~\ trl- 1 
articol al d·luz· Dr. Vasile Co~ , '" conferenţia: d. dr. Ioan Lupaş .. 4":~;";" . ,.';<t: ce, etc,':,- 1.'- ~ 

bIUlut". biul adăposteşte un număr foar- ~~\,.["'" ", il truş, publicat în ziarul »RomaA- d. esp.re "Problem. a, transilv. ana_" .",-,'.1>1.; ~~,·t~.;,.·;~",. ;'i xfCe.l'?',~l(t!:~ r\~~ v 
I . N • D. Mircea 1'1lexiu cit eş t e o te mare de refugiaţi şi evacu- m tlmp~1 domm~l R~geiUl .Ci! 1 ,,:. li." . . Fa;~ltii-ele"c-

e,l ma oua·: . schiţă din viaţa de şcolar, plină aţi din teritoriile cedate. rol le, laI' d. OlunplU BOltoş ~ trice ~i ra-
p I "O femeie săracă, unguroai~ de humor şi de bună, voie. In urma acestei comprimări despre.' ,Progresur cultural al (lioîvl1i~:e. preC'Um ~i ascuţi rea tutu-

- 1 că, se prezintă în prăvălia u~ -', .O.,Cllipţră CopLlu recită versuri programa adunării va fi urmă- Transilvaniei· după Unire,.. "II -ror obirrldor H\i{)a~e, cu preţuri 
~'--' ... _ toarea: * convenabile. Nichelal ~i şleluire. Vi-

~nui ovreu, spl'ea cumpăra zece Înviforate aC l~~e tllră şi. D m' . "24No . 9 zitaţi lllarele asortiment de cancle-
t~~ " . '~ U lmca emvrre ora : 
J"f\g. de lemne. Ovreul îi cere ahnate de credmţă. - ,. Sert?,c,'ul d,'v/'n I'n bl'serl'cl'{e ro' DI. prof. Gh, BrMianu a ros- \ labre: de .Cristal şi porţelan, iR dife-

! 
'. . . '. rite culori. Clienţilor mei instalez 

pe ele 16 Lei. Femeii i se~pare D. Gherghinescu Vania citeşte mâneşti din Sibiu,' ora 11: Şe- ht VInen seara la postUrIle 1 electriC! in casă acoreUlndu-le o re-
scump. prote. stează şi apoi se versurÎ naţionaliste. dinţa i-a (în sala cea mare a noastre de radio o impresio- ducere de 2"10. 

se P f t ... d ţi')' . . ' Rog deCi onoratul public să-mi 
~ duce la politie, spre a reclama _ D. Paul Constant citeşte· cu re ee um.Tu e u Ul cu urma- nantă confermţă despre: Intra- acorde SI: rijiulIl binevoitor exploa-

.oI negustorţtl pentru delictul de haz o schiţă din volumul "oa- toalreaDeosrdhl~dee de zid: _.. e rea lui Mihai Viteazul în AI~a tflnd aceasta ocazie avautajousă. 
)Ă~ fă '/' . - P 1 - .. , . C 1 rea a unaru g - I ~Aj specu 1 iCI ta. o flia mce pe meni cu CIOC '. nerale. Iulia. 
j: cercetările, ascultând pe rec!a~ Doi tineri poeti, Valea şi Hen- 2- Dispoziţii pentru verifica~ 
..:1 mantă şi citJ.nd şi pe ovreu[ ţiu recită cu avânt versuri sim- rea procesului verbal al adu-
lr! învinuit- Acesta se apără spu- tîle. nării gene,rale,' . 

na'nd ca~ nu este vI'novat n'a T ţ' I t ţ" f t ă' Iăt'ţ' 3. Inscrierea delegaţtlor pre-n.: - , o I er~ 11 au . os r:sp I I zen(i ai despărţămintelor: 
.oi cerut un preţ exa.qerat pe lem~ prJn dese ŞI entuzl~ste aplauze. 4. Prezentarea raportului ge-
1 ne, de oarece de abia acum le~a * neral al comitetului central; 

2: cumpărat şi a fost silit să dea D. Vasile Stoica, ministru 5. Alegerea comisiuni/or pen-
~... şi el un preţ ma.re pentru ele, plenipotenţiar, a vorbit Sâm~ tru:" 
1 acest articol scumpindu-se mult bătă la radio despre .Gheorghe a) examinarea raportului ge-l ' neral; 

1! în ultimul timp. . Şincai şi unitatea naţională. b) inscrierea membrilor noi; 
"'1. La auzul acestor afirmaţiuni. * c) alegerea preşedintelui şi a 
i ,care o nelinişteau. femeia. re- Din cercurile autorizate se dă comitetului central pe timp de 
.1 clamantă, a tăiat vorba ovreiu-' cea mai categorică desminţire 5 ani; 
j 'lui şi indignată a spus: ştirei răspânditd de unele pos- d) alegerea comitetului de 

cenzori pe anul 1940/41; 
~ »Nu este ade/Jărăt, domnule turi de radio străine cu privire e) alegerea membrilor secţiilor 
• Comisar, lemnele nu le-a cum- ·Ia o pretinsă urcare a cursului ştiinţifice literare pe timp de 

părat acum, le are încă diu I mărcii garmane fată de leu. 5 ani~ 

Dăm mai ios sfârşitul acestei 
conferinţe: 

"Fie că in~aceste:Zile tulburi, 
in care se frământă in uriaşe 

prefaceri ursita Europei şi a lu~ 
mei, in zilele în care un alt Mi
hai domneşte peste ţara româ
nească şi ce ne-a rămas din 
Ardeal şi Moldova. învăţămintele 
aspre ale trecutului să ,nu tie 
date uitării, nici de :moştenitorii 
lui Mihai Vodă, nici de acei ai 
Sfântului imperiu Germanie. Şi 
fie ca ziua în care Regele ro~ 
mâni10r va întra ct'ilare în Alba 
Iulia să-şi aşeze pe frunte co~ 
roana Regelui Ferdinand, să fie 

Oâte voturi a obţinut Roosevelt? 

Dupa ultimele informaţii din 
New-York rezultatele alegerilor 
sunt urmatoarele: 

Sunt aleşi În Camera Repre
zentanţilor 254 democraţi şi 14 
republicani. Democraţii au câş
tigat 2~ mandate. 

In Senat au Iost alesi 21 de
mocrati, 10 republicani şi 1 pro
gresist. 

Sunt aleşi guvernatori de sta~ 
te: 16 democraţi şi 10 republi
cani. Democraţii au caştigat 
două locuri. 

Votul popular pentru alege
rea preşedintelui a dat urmă
torul rezultat: d. Roosevelt: 
24.363.798 voturi, iar d. WiIlkie: 
20.282.094 voturi. 
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Observatorul sa-şi închidă atelierul să nu se 
distruga cu totul, Ba ştiu ca-
zuri cari sau distrus compleet 
cu toa ta averea ce-o avea pri
mită din partea părinţilor. 

Călre citito,i şi priefeni 
In dorinţa vie, de-a înlesni citito

rilor şi prietmilor acestui z~a~ să·' 

ab.meu iti cOfldtliuni mai avafl!hjoa
se, am IlOtării ca toţi aceia, care fU 

prescriu până la J Ianuarie 194/ ll!l 

abonament, perIlru llfl an, să-[ obţi

nă pentru suma de lei: 

INDUS!RIA TEXTI~ 

1 
(no!mnl de Vopsi!orH.-; 

meseriaşilor şi comercianţilor români 
~ O. 

SOROMIN F. P. B. ,,' Pc: 

Este un nou product ChiJ .4 r 
scos de curând de: J. G ~' 
benindLlstrie A. G. Acest p QI~. 

Din partea d·tui Toma Iacob, un 
apreciat meseriaş român, premiat la mai 
multe expoziţii, primim În le!fătură cu 
inttebăril. puse de ziarul nostru pentru 
oromuvarea. meseriaşi/or şi comercianţi

lor români, următorul articol: 

D·'e Directo,,! 
Urmarind cele două articole 

din ziarul Dv. in ziua de 20-
X şi 3 XI 1940, va rog sa fa
ceti loc rânduri/or de mai jos 
privitoare la: "A.c'ualifatea 
meseria,a'a; ş; comercian
'a'a; român". 

Din ar tic o [ u / D-/ui Aurel 
Tripon am inteles frumoasa 
menire ce-I aşteapta pe mese
riaşul român. care trebuie să 
strânga astăzi :rândurile mai 
hotărâti ca niciodata. 

Din putinele mele experiente 
am constatat un lucru: In anii 
trecuţi conducatorii Camerelor 
de Munca la fel ca cei din pre
zent. au aprobat diferite aju
toare. atât pentru o coopera
tivă Înfiinţată aici În oraşul 
nostru, de unii buni şi ambi
ţioşi meseriaşi români, cât şi 
altor mici patroni, meseriaş; 
români. tot din localitate, ca: 
maşini, unelte şi bani. Prin a
ceasta conducatorii Camerei de 
Muncă le-au şi impus anumite 
obligaţii în legatura cu obiec
tele date de Camera de Muncă. 
Cu aceasta conducatorii Came
rii de Munca şi-au împlinit o 
plăcută datorie natural în limi
la disponibilitaţi/or bugetare. 

Din păcate la controa/e/e fa-
cute de conducătorii Camerei 
de Muncă.·ra-m 
riaşi nu s'au găsit obiectele 
primite sau care trebuiau cum
parate din ajutoarele primite. 

Dar cum s'a 1procedat În tre
cut. sa rămâna! Nu ne ocupăm 
aici cu reproşuri! 

Pe viitor însă me'seriaşul 
care este propus spre a primi 
ajutor. ori maşini, unelte, pen
tru exercitarea meseriei lui sa 
fie bine ales şi nu la propu
nerea cutărui conducător din-

_ fr'un offriu.., oarecare, prieten 
./ . ~ sau rudenie. Trebl11e Încurajat 

meseria~uJ $i comerciantul ro
mân, care a aratat în trecut ca 
este demn, sau că a realizat 
ceva 7 Sa se decida la propu
nerea şi controlul unei comisii. 

AceStzt.~ă nu aibe consoţi 
straini, ci ersmg~n 
alt meseriaş român, să pir;." 
mească ajutoarele ce li se va da. 

Meseriaşul român trebuie să 
ştie un lucru, pe care atâtia 
altii îl ştiu din experienlă, că 
În trecut pentru ca sa poli de
veni un specialist în branşa ta 
a trebuit sa suferi! De multe 
ori trebuia să cutreeri Europa 
de-a lungul şi latul ei, şi ori 
unde a-i ajuns, Românul, tot 
străin era. Dacă apoi 4 putut 
fura ceva dela specialişti stra
ini bine şi dacă nu, s'a multu
m;t cu cele văzute, până cea 
putut el realiza ce a văzut şi 
furat 1 Aşa a devenit cu Înce, 
tul şi din el apoi specialist! 

Noi din oraşul nostru sun
tem putini specialişti la mese
rii. dar totuşi cât de putini 
am fost am arătat străinilor 

ca meseriaşul român ştie, do
vedindu-Ie cu diplomele câşfi
gate la expozitiile din Paris, 
Berlin, New-Vork ce putem şi 

ce ştim 1 
Deci noi meseriaşii români, 

trebuie sa ne dăm sârguintă 

aşa ca în trecut şi în viitor să 
ne ocupăm de elementul pur 
românesc, de tinerii de azi, 
pentru a i specializa în toate 
branşele de meserii şi comert 
dG!oarece generatia tânăra va 
fi viitorul Ţării noastre. 

Din meseriaşul şi comercian
tul român In trecut şi prezent, 
sunt putini patroni. Sunt pu
fini deoarece nu au avut mij
loace de a deveni patroni fiindcă 
dacă şi au fost, n'au putut re
zista, sabotajului ce i se făcea 
din partea comercianţilor sau 
meseriaşi/or jidani cu pungile 
pline şi sprijinit de ai lui. 

Pe când bietii meseriaşi şi 

comercianti români au sânge· 
rat lângă ei pe lânga că erau 
specialişti şi buni meseriaşi, 

au trebuit sa falimenteze ori 

Infiintarea cooperatista este 1 

bine venită pe cum ne arata 
D-I Tripon dar fără întârziere 
ar fi bine sa se realizeze, caci 
cu;înfiintarea cooperativelor vor 
scădea şoma;ul, mizeria şi se 
ajuta uşurarea bugetelor ora
şului nostru şi a Statului. 

Meseriaşul român de azi şi 
cel de mâine trebuie să ştie 
un lucra, fiecare trebuie să 

aduca iertfa mare de a munci 
şi specializa tineretul de azi 
şi meseriaşu/ şi comerciantul 
de mâine, pentru a putea sa 
ocupe locurile unde au stat 
străinii şi ne-au sabotat ca sa. 

UO.-
Această sumă ne 110 fi Iri '. i~ă 

Înaillte, prin mandat poştal, sau prifl 
corrt la C Ee. sub No. 87219. 

Cititom şi pridt'lli; ziartllui nostru, 
care l~alJ Îf/ţeli's"!2sllll, sunt rugaţi 

a ne procura, cd pfIfi4,-~ UII aborwt 
nou, spre a putea face as{ftfj"aţil ma; 
cu uşurinţă imprt'jurăriior gre" et' 
străbatem cu toţii. 

Dacă tnsă vreunul, cu ajutorlll 
bunului Dumnezeu, lIe va face zece 
abonaţi, administra/ia Îi V,l trimite 
gratuit un exemplar din • 7 implll 
Transilvaniei., timp de IIIl alt de zil~. 

pu tem deveni aşa conducători A TENTIU N EI 
la meseriile noastre. Schimb de casă şi pământ. 

in comuna Tlleag jud. Bihor, 
18 l~m. de Oradea, 41/2 jtlq. păp 
mdnt, d. 1., 2 ca5e, grădina lu· 
crntă de de Bulgari, în valoare 
de lei 5-600.000. lldresa la zÎ<1r. 

La Lăcătuşeria 

Şi fiindcă acum, Ţara a de
venit a noastră. ti romanilor 
arătati-vă fratilor meseriaşi ro
mâni că sunteti demni pentru 
a desvolta ştiinţa noastra pe 
terenul muncii şi în fIor i rea 
Ţarii noastre româneşti. Ş te fan Bul b o a că 

Toma Iacob I m~şini de gătit 
meseriaş romiill premif!t ARAD Str. CRIŞAN No. 1 
la mal multe eĂpOZlţU. I 

duct este o massă de rulo . :..n~ 
galbenă, care cu 5 Ofo de 
se disolvsă foarte uşor in al l' 
fiartă. Pe de altitparte es 
foarte putin alcalic şi to>ij 
rezistenl in apă după, care 
materialului un .. Oriff" moa. 
În urma căreia se face o mal C 
economie la timp, ehemical dur 
apă, aburi etc. , d(,ll 

Procedura de tntrebuinlal'l t"l 
I Soromin Ff B se di~olvă Q rel'! 
. 10 pArti H O fierhinte- cca 50.j.""~ 

60" C ci1-'·,,5 '1~ Nli:1 amesteci 
mere I şi 11 I rn' 1 în floltă. q snn 
acest produei se poale luc~ II~.V; 
În bazin, În Jiger, În apa'" '.'~" 

~, vor 
de stofe X sp, etc, adăUţ1~ Ll 

?u-se 0;-5-2 gr. Soromin F..("' ~! .. Jllr 
In t litru de apă. ~.) I ă 

Soromin F.F B. mal li' .~l.<':r_ 
at1antdj intrucâl a e nevoI,\' !C~ .. 
introduce numai În ultimaJ8\'. ~l 1 

de limpezit după vopsii. ~ ~ ~~ ~ 
poate fnlroduce chiar lnI81\' Iri 
de vopsit, men\ionându-şljrif\ ,rat 
fuI moale, chiar d~că se ~im-' ;""fCG 
pezeşte materialul In dou. sau; lem 
Irei ape reci - '1 ~~llli 

Soromin F.F.B. esle u/l)ro-· tn u' 
duct de Grift moale pntru w'-::, 
mat-eTfalele: MMa slî ltN.i~jaIăI !111tu ____________________ ... (Kunstseide) }âlla.·.~ pisma'. i .... ·\1 

W' ,~:;.\ (lellwolle) ca şi arlic/JL' le-l trull 
~ -;\; O ~ ; A\\~ }\~ ~lr . -I'\. 1"1 lr lr sute, Ir c?late: Kr~pp-!~~~?k,l stirb 
U :.rl J;~ ~~J/ ~l Il;.r.l. . J. <l Krepp·Satln, CIOrapI, ŞI dlfelte~ iern 

TIMPUL TRANSILVANIEI 
ziarul Româllilor transilvăneni 

de pretutilldmi 

materiale din materjalele a-I - CI 
Vizilati magazinul DAN TEODOR mesfecale_ . . ----: : num 

I 1
· Frn.il1ldia .. intel 

Redacţia şi Administraţia: 

ARAD, Strada Vasile Goldiş No. 6 
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Un an • Lei 160 
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I~sldlato.r de apaducte " "npstfor f'hirrl~. tntci 
ŞI canallzare· ,i 'i" 

Arad,BuLReg.FerdinandSO Călăuza noastri:! 111 -=-___________ r !dur~ 

Bodega Popa; }'l~~i' 
I .u.la 

P. T. 

Şase luni • • 85 
l!~ ... f.i,f~' ==-=" ... ,Q --+----

~ 
II 

P!!!I 
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II 
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Am onoare a aduce la cunoştinţa 
Dv., că in urma retragerei D·lui 
!{IJ-H,P·ljf...l ,-uu .lllU1U:- ce·' ~ 

stentă de 43 ani. subsemnata am 
prcl uat ca singura proprietară nu· 
mita firmă Cu Intreg inventarul. 

MâlZCd~i leei şi. belftu;.i sr>ir;trf'e ~ 
_ -- N ,:"",1 

Autorităţi şi intreprinderi. "600 
Satenii şi lucrătorii • o'' .' 120 
Abonamenlele se pllitesc Inalnfe 

Cont la C. E. C. 87219_ 

D. Dr, Traian Murgu, a fost 
numit subprefect al judetului 
Timiş-Torontal. Ins ta 1 are a 
d-sale. în noua funcţie, a avut 
100c în prezenţa d-Iui prefect 
prof. Ilie Ohenadie. 

• 
La turnătoria uzine/or »Le

maitre« din Bucureşti. au fost 
intoxicati Vineri cu gazele dela 
un cuptor de topit metale, pa
tru lucratori. Din fericire aju
torul care li s'a dat la timp 
i~a pus în afara de orice peri-

. aJl. ~~ .. • 
D. von Papen, ambasadorul 

eichuJui la flncara, a sosit Joi 
seara În Bucureşti, unde a rCi
mas peste noapte. fi doua zi 
D-sa şi-a continuat călătoria, 

plecând de dimineaţă cu avio
nul la Berlin. 

Textile şi tricotage 

ARA D, 
Bul. R, Ferdinand 63-65 

Propr.: PETRU rICA 

Lazar Tatu Croitor pentru 
domnişi uniforme 

ARADI Bul. Voevodul Mihc..i (lângă gară) 

Gheorghe 
SZILVAY 

Intreprinderea de librărie va fiinţa 
sub denumirea 

"Lll3RO· P AULA MERA 
Cu acest prilej rog să·m-i acordaţi 

acelaş sprijin şi in viitor. 

-.cu toată stima: 
PAULA MERA' 

s'a mu'a' vis-a-vis (Pa· 
latul Minoritilor Arad) 
Coroane de flori natu-

rale şi artiftciale 

Cel ma; ef,in 
... 

Pistrllr, neeii. toşurile, bobiţele, sbâ,... 
Ccala dispar prin intre/m;nţarta cremei 
.OEN/US" catifdând fala. Un borr:an 
de cremă .OEN/US. de zi ori de rlOapte 

. costă 50 le', pudra ,OENJUS. 45 lei 
şi săpunul OENJUS 25 lei la jarmacia 

F ·'ld ARAD. Se exped. 
O es ŢI(lşf.:i!curamburs 

Văd. lui Coloman 
Hartmann 

Ştefan Coroban Gr(f f'(~, 
Str. V Goldiş Nr. I Pal. Băncii ~''''\ ~ 
Gheorghe Budean ~ şi tl~ 

~ \ nezel 
Crollor Piaţa Avram Iancu ~ l aiun~ 

Gh. Mocuţa Cro~o; !;~I~I~ 
B dul Regelele Ferdinand 63. dune 

.... . cu UI 

Sfat Vlchenhe iască 
Tâmplar Sfr. Dr. Raţiu 46· Pil 
--...:---------...:...- ,frate: 
loachhn Tulbure .1n fa 

de.,pc. 
B-dul Regele Ferdinand u,tuL 

TeofiI Zbârcea '(',1 at 
in, 

Tâmplar Str. A. Murăşanu 1)u;, g 
l,:on(r 

Terschanskv Iuliu~"rel~ 
'. HOl 

BLĂNAR - Arad, Str Cloşr:a .2 . fi rec 
tiilor 

MILAŞ GAVRIL CRO!:rORl~1aceI0i DepOZIt per, ă' 
manent de costume pentru bărbaţi ~'ap. ra 
Şi copii, precum şi paltoane de piele.,chlar 
Execută la comanda cu preţuri l~, ...... ROl! 

Arad, Bul. Reg. Ferdlnand 491 ~ r __ .... ________ ... ·.1IIi \vre~ 

Toţi Legionarii îşi re· 
pară pantofii la· 

R Croitor pentru dame. 
estaurant "Bucureşti~' Confecţionează parde- GIUVAERGIU. Ceasuri mo- ! PANTO~ SI'ml'On Ba'-'tra"na 

(Propr. TRAIAN CRISTEA) siuri şi tail!euri derne pt. perete Arad,· FĂRIA 

'. tru li 
lasat 
,cenii, 

Evc 
\toate 
eu gl 
1rul ce 
i tt.a fi 
.!Tu na 
:pJt~ se 
P: L~ 
'Yrăm<t! 
şti ut-(] 
tre n 
CălcâiE 
cură d 
şi şcol 
'miesc 

Grătar special. Muzică de prlmlll rallg. I 
ARAD, Piaţa Avram Iancu 10 ARAD, SIr. 11. Goldiş 5. Bul. Reg. Maria 26. ARAD, Strada Mellanu 7. 

~--------------------------------i----------------------~.IRESTAURANTUL 

CU .BRAUN-KOFFER. ascultaţi toa
te posturile din I urne fără pamânt Şi 
fara antenă - chiar şi por tit tiV, 

Au sosit nouile modele de radio 
Toale mărci e mondiale In depozit 

GRAETZ, 
Schaub, 

Blaupunkt, ' 
Standard 

Minerva, 
Braun, I RATE I 

AV~NTAJOA8E Radione, 
Saba, 

dola lei 

3000 
începând 

Baronette, 

Sighismund HAM M ER şi Fiul F:r~~~'7 ~u:i.~;!7 HornYj'h~n -

! PavelPecican 
! (Fost TAVERNA) 

In fiecare seară muzică exce
lenta. Mâncar; reci şi calde 
cu sertlire promptă. arătar. 

CITITI 

. "Timpul Transilvaniei" .• -
"~rop 

, nlrol 
I • tata 

l fI 

VizitaţiMAGAZINUL DE HAINE al lui IOSIF MUZSAY (vis-a-vis cu teatrul) Cel ma; eftin izvor de 

campă~are in hoinebărbă'eş';, paffon, etC. 

Girant responsabil; EMIL ODIA ŢIU 
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~.-: _.;: 

: . ·i j 
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