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PeDtru lDltltupuai şi fabricf Lei 1000.
Pentru Itreinătate Lei 1000,-

Comisia interimară 
calcă Constituţia 

"Pentru aşa 

DE ŞTiRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
1 

cap.' aşa căciulă"; 
I 

C:.Il'le1 cu ll1l110t itari;, c.ari ar dori 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIM1ŞOA~A Cetate: P. Sf, Gcorghe 2 
;,RAD: STR, M01SE NICOARĂ 1, et 1, 
LUGOJ. STRADA BOCŞEl No, 8. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 1$4 

o cleciziane ilegală semnată, 
de omul Latai şi d. Olaria 

T;'m7şolara .. - Cndc .gazelc mino

rHart' din localitate, aduc şlinxl~ 

C:I fo:;;t!i candidati 1)e ti:;la . Blocului 
rOln,lne~.c la alegerj it' com llllale c{' 

au anit loc l:.t 11 :\lartil" nu ftlcut 

cDntesb(.:i cont l'a ll'C('S!Ol- ;1 k~,eri .. 
Stirea l' c[)ml~ leI falsă, de ,)~Il't'Cl' 

lrid uuul dintre calld~d3\ii rOlll;ld 

,S{l se fac.! o sillgura CUlllcsta'(Îc }J(,Jl-
I ' 

i lnl ca aleger: le :,<1 tie an ula le, c,lci 
: Hici dlor nu li: :''':l\'jlle .,ii !;o;';jloda· 

Vorbe adevara.te: Cine ştie 
să sufere totul, poate În
clrăsni totaL (Vauvenargues) 

In Ul·l1NI. asigurar.ilor dlui [li'efed 
al judetului :\rad, am inaintat o ce
rere Comi:-;jej inLeriman~ pentru ob
Ilinen'''l autoriza\:iuuii de eolportnj, 

Si ca o 

t'a[ali tale. p[1I13 la rezohîreaa"l'slci 
Ct'J'eri S-<,.'l iyil înll'c d, prefed şi 

sUbsel111N11 ul Ull m:e di t'el'cnd d\' 
11.al ură JlO li tiC'-l, in urma etil'cia s,a 
dus şi! .asigurările dlui Jll·erect. 

Balwinteles, ca dcl>3 această daHi 
şi-G rduat rolul răzhunător onul 
Lut'<lJi. Cu răutatea carC'-] cal'acte)".ţ 

z{ ... lză, a ;nflucntai coni'isia jntcd

mară şi' prin ... pu(erile lui didalo

nio;,lie a aj uns la rpzull'f\l: Comisia 
:nh'rinWlră a <"Urat nons(iiuţia! ~i, 

C'um S"<11 LlCU: a['~',l;,ta? Dccîziullca 
de sh'l,'ll1gulm'c a cotidianului romă
nesc,:Voln\.a Poporului: iscăli! de 

omul LU\'tlti şi d, 01ariu, Jloal'iă ;\0, 

,f7jl. 

deciziulll' este bazală .!H' par, 
«1 art. de lege XIV. din HI1-1 ŞI 

11 
al 

Hegul~)l11Pn [ului de exenllar{' a legii 
de presă ~o 2,-)()O-Uil·1. 

O vro:~tie{ strigătOiu'C la cer, ull 

lucru l~idjcol. Toată lmlleh Juridică 

{'lHlO,aş'Le arlkolul 2;') din Constitutie, : 
0111'(' garanlează tuturor l,jt)('rtat{'~ I 
dt'presiL ş~tH·ale clIc Lutai, nu-ţi 

r'l'nn~ le nki un umeslec. 1 al' ,iacă 

m;'ai riîspul\de cu paragrafele ma,
gh.;~1r{, în"edlhte, tc-aş lămuri, arih: 
UilHlu-(i d, '<'lrli-colul 1.17 din Conslt" 
{ldiie;~lJlu}. H123' spune eall'gr)ric: 
d:ltin ziu,a promulgării Constiiunu
ni i, ,:lln~ !lesriin !~llt' ac('lc disl'uziţj-

1~ din legi. decrcll" rc'g'u!mnenle ş'! 
01-;;('(' 'alte acte, cari sunt ('onll'(ll"i\i. i 
('dor îns('r'jse~ in Constitu(.iull('(1 fu' , 
nii~, 

01' nu YC'z:i tile LU\~Ii. d ,pnragnl' 
kle dkl.!e priifuitc se loypsc lIlut du 
p,î ,alta in cap ClI arlicolul 2.) din 

Constitutie, prin urmm'c H{'gula- !i 

nwnlul Dt'.1le la care te rere!'i - s-a 
wllllat şi him,înc În \'Îgoarc Con 'iti- : 
{ 1.' t v '~ ~ , I 
lI!,l'" an>; romanc~tJ. I 
D10 Lubai! De oarC'Cf! ('n ocazia a- I 

lcgp]'.! lOI'. rnllnicipj~ll(' am Ti~1l1rat pc 

Hslo. Blocului ccU1ţenesc şj . n-am 
voltll pc .... Dta, ai permis In acest 

or.aş :;,"1 fie purtate faimoasck table: 
IrădMord de o(~!lIn! Dar {'U, ca ce 
!'iă le numesc-pe 1)1..1, că în nfară ~l'i 

n..((l \'otnl cu noi (ferikl snlnful) a-i 
slnlPglllal sin~:furtll {'olirlian rcmân 

ne~(', 'aii comis o grozfn'l'\ ilegalitate' şi 
O' cftleat in~;ieioarc Com;!ituti~l H'Îr-i[ 

RC\1i7.ucşl{'·\i C'Ol1ştiinl,a şi ,"ino l:l 
r{'t!nct,ie să-ti arătăm,., Com;mtlti~. 

)lihHlii Russu 

, 0 

'reu.-c<'i ora~ul '1 Jluj:-,;oara, col kl cot 

cu 12 :do'spn.'z" (',1 "uJlllmi::;li, (',u'j 
cll!lJpl"omii aUU l>t~, ('xee1entck alt'
se JA~ L;sla gUYd'nanH'nlahi, cât ~i 

dt> re };:.;(a Blocului romi'uwsc, n-a :" ,IA1IHlhll<tai('a, dhr :;.i a gu\'t'rmll' 
făcuI nici UII fel tip eonll'"latie, de- ,iu;, care a an:lrhiz:!l massell' de 
şi sunt multe ilegaliUl(i1e ce S-:Hl jos, 

hlelll la acc:.;!l" alt'gl'l"l, C<lI'i, (\0('(\ 

S-a!' c:mlesta, ar' alr~lgl' după sine 
I Fo,Il'tc Vnl' fat: r 0 ll1:l11ii, C[l nn 
c·;nleshl aceste alt·ger.!, Sil·i lasl' să 

anularea alegerllor !li 11 I1ki ~),:(lle, ~t:

rea falşii puhl.icatil de gazelele ini· 

1 g(),~pod:ln.'aseiî. 

: l~ IreLue, 
nor:ilan~ esle si~lIr sug('r8.I:~i de 
k::;.:i dl~ pc lbta gUH'rnanH'Jllah\ 

1 
a· I ! '('tll,·u aşa 
j~l 2Il<..'": o zicală 

C'l! (',)!1l 1IIr'::;\ i i, aşa 

('.Ip. a:)(l (';tC'lul::i 

rOl11 .. hwască. 

Şomerii clau în judecată pe primari 
" T" regIm rs .'.;-:1 

),OnLinC(I': (,u\'c!'uul a dai ordin j sic vm'Jx.1 
, prcfecl·:Jol" şi primarilor, s:'t rit' adw 

: n.;111 şomcri~ dL' pretutindeni şi s,l 
! i~le trimişi kl. vot in ale61'('rilc corn. cu 

dC'u,rl.rcce sunt, in cauză sute 'ii mii 

de şomer.i, trpblll' hinc Vr!'ciwl : în 
Qaz c:Înd .Iwnlru a Sl' C'\":[:1 s:':tl1da-

străinătate 
i Pmg:J, CeV;)' ~- Pr'l'){'lPlltia con
~dilllui de, lllilli~tri ~ 'JlOt.tnll ~il a

corde jll'l1lru \'~lcanta de vară) 15 
;;ur:,,' [Il' tl t "II zd!"i:;.ll.l '<:dlOS1o\'Ctd, 

în \'1<\loa1'4.': de Z')UJ COl'. cchoslova<..'C 

l,:eearui în parte. "1 ~. 
, ',' lI.:i 

. Scopul ~lcC::...;lol' Durse esle ue a se 
Înlesni ziaI~blilul~ cl'hoslo\'aci, sLuw 
en'(1 ! ui uror' I"eg i llllilo:' t:cho,':oracc 
d;1l jlllIllli (le. \'\'dl'IT t'lllogmfic, js

lOli:C, (Igdcol, filo!dgic ~i polilic. A
('e~lc hursfJ se n,"'I' .. i IlUHNl.i la că

HtLol1ii in im·ă. 

Hga. - Din cauza lerocilălji 

holş.t'\'iidlor, cari :o.lriug ş.i lllLimck 
SeTl}lill!c dela larani, a pornit În 
Lcra.tina () ,puternica cOl1lnu"c\'olutie 
din parlea t~\rilllimii. 

.cărt'i de alegiitol' fal::;l',promi\jn
du-h-sc, în schimh, mlUmill' :~llmc 

luI CK1J11C'Ii:i' l'l'gimu1n: HJ'(':ld:'a' 
t:ll1HllH'illo\,.j aec:,td re\'ohtl.iisiIlJlt 

tO'C1lla:i doi inalt i 1 Ulll·t «muri ai co
misariai ultli agl"iciUllurii. , 

dehan.ipenLl'u fiece \'ota!'ţ~ fnm-
<lul(l~lsă, 1 ntru rM unii dj n .lJl·~

maJ~ii şi prefl'C'(:;'j l'l'gimului nu au 

pl;.W nic, nn h:Ul :;.omcrlilor, 11lul(i 

(lin .aceştia, a![t! din Cal~j[ală, (':'I! 

şi din j)l'o\'inrjp S~:lU dl'cis sd dea 
pr,imăl'iitc in! 'judl'oaEi. F;in{\e~l. ('-

I~l înVOiahl. eu !:'ol1lcdi iU:;t'la\i, l1i6 
o t(,ll.l:m~ nu '\1 lreLui siÎ fi,' r!a· 
t;lă din lXlI1iî ~Iallllui, ei !HlIllai 
elin hl1z11n,u'du proprii :lle l'd'il;lor 
frmldalOl"i;, PUP'! dt ni·se a["inll;'l 

IHll1Kl: prim,lria sectorului de al-

IWill'l1 al' fi 

Lor I 111: i h'i' 
anga.iaUî. 

.,/. 

cu lil'SIe 

Statlll păgllhit în foloslll străinilor 

La S<lmlJăta. în Arde~l1, ('x:i~l:l o 
lll'rghl'!ie !"ÎlJ1.:lsa dt'la lIlJguri ~l (' \'01'11:1 du <1'0','1'('<1 statului, ~i J11ai a-

trecuti! in .TwtxirmJUiul sl:ltuilli. :\'i- k:~ de;' l'."l)r~lL:ie aCl'sl uia, In ' al 
s,' ,~1ll~'['j la ('uIHlşi:nIă, c<t d, mini- 1 dCJ;iloa 1'<lnd jll'l'l'lzi'tnl, dl. minislerul 
slru al donwniilol' e pc punctul să i Q inclw':ll ('u u-ed strl'Îni Ull con-

1 "\' 1.),. '1 I '. 1 (csf5in~('7.c acea lcrglH'he, ce fire Ilr<lcl III C nI :(llliH (,l'OSl' JlI (C o-
tot {'cea. c("-Î lrel)llc Veninl o IHlt1.l, 1 l'crC\l~;t', (t' r:~{'l' ca intn'ag~~ :tbccl:e 
.»i rodnicii fUl1c!iotl,lrC, SP1'{> a jnslnla i să .apar:l mal mlllt o dan!,,- (kt'at 
in hH'ul c; o ferrni1. I () .arenda"(', ~: :dar,i d~' el:;:1 ,~:I ce 

Aceasla, pentrue8. d. m'nistru nl JI f(] ci" iD1 tiu r':11'I' li :'lih:lJa<·hl'·?~ 
domeniilor si-a dat cU\':ÎnluJ unor 1. lJesr:il~t(',lZ~l () iwr;.;lldil' "OIJl:1nl:l-

e1\'t'VCJ1i. <'11 Vu :r::\U,,!'ol'lna în fermă s'ert, Ţ('l1lnl. (l. facl' (1 f{'l'm~i, unde 
herglwlin. în thesli line. 'OI' t\ shH:lmi si !'c:i ni i, .\cl'sh l' un 

TrehllC să ]H'('c;zum, jlll<ÎÎ de :.:,istem ()llio~ ~;l c:ll se' 1'00:11(' {\" cri-

!c,a~c, dî l1;ri un mi::is(rll I,t! m'(' 

C mti 

Ungaria ÎHlpolriva. unei 
apropieri cu statele vecine 

, BlId~lpl's[a ..... Ziw'ul r:,ragy:!rsag 
!'lll;licii ll11 aL'(jl'q[ de funu, în CUT 

aq'r[.;'iCaz:l polii le-o rxlt:l'n:i a I'n

g:u':ei lllllHJlri\",l, 1I111'i oricnUlri ';11 1'(' 
:\lica şi :\1;11'('>1 ,\nian!it in s!H'l'i:ll 
e:lnd Hali:\. cu (ljU[1jl'lIJ (;enn,'ulid, 

Turc:l'i şi Hnsiri S(widicc, a ch's-

eli,::..; ()' l\lll1:'<lllie împolei\'a ordinei 
!!.c!u::il' elill Eurlli q . Z!~ll':!1 spl'nl'. di 
~,; ['l1..1:]!'Î;l: '~l" '7IThlli :',:1 se slr<: .. lu

las{~[l. (':1 sii se l'l'.alis(·zl' a,'cst front 

Cll'e \"a lil':<'lllILl o !1011[L {'r:'t ~i ])l'I1-i Iru Fl1gar.ia, 

-x-

, " 
~Iosco\'a. 

l_{,Il.\ngmd 

'd~'-~~('!!i Hal 

(C(',liS" - Se <lllun\ă din 
ei'i ş.omaj ui de acolo s·a 
in mod ,considerabil. In 

Z;lKl tlli l;,) :\fartil' nUlll<tl'ul )UllH'U' 

li;[()l' S"L< I'i(li{ al la I~LUdJ dintre ca~ 

Iii 1;:).000 L,Îrb:lli ~: ~'i).(}U,) rl·l11ni. 

:.\losec\',a. :ll1jlTUil:'i eli sindicatele ~i 

llr,:';'lIl:Z:l\ii!p l/~ll'ljd"lllj ('omunist, il 

i \'b';;oral un \'a~t ! lan 1n vrdereu 
; si'll'hi'il'jlor de '1 JLli, c<lri \'01' lua 
I.m-ani r l'()por1,ii, 1 Il nUI1H'roase :;1 răzl 

se VOl' l':,di(,a m:ll-i lllUllUl1Wnle ale-
I go('r~'C{', 'rejlrt'ZCIl (tmd i lld uslr'j.:L liza

rt'~l. eolt'c~viza:'(".l. ::rlllatn ro~i(', .1\'1-

~l'dl, ele. Se \"H or;';:ll1iz:l lin rila're' 
earn('Y:l.L la ('are \'n:' rJ.I'Fdpa loale 

, ol'g':ll;.:zaÎiile nrli:~Iit'I', înire cnri ŞI 

[coti'a!c din .\!n<;('o\":l, in dit'l'[1i-te 
p 'ete P\1 bli('.(., :.c V~)J' orgmliza llH.'{'· 

t, I~glll'i. b cu': :;crl! le'rii soyi,.lcî \'01' 

gillnL Cl'F~ \ .\I arde COIlsili tl 
:'(\~\. 'si a de,'!s, c',Î lncuitorii Tjro

lulll· !.lI' Sad, 11,,-:;;,\1111 W'I'l11oni. 

rid r nr'::l:!; 'in r'l':li~!IlI,j'ascL~t. 

• \ ~T' 1",1 a h()! ~l r:ll'l' i il "e:nllll:t o ,i 111-

.. ! ,11'['<1:11:\ CU1H'l,,'lIl1l' H partidului ras
{1: ~l. k! f, ii dl' al i, IUlll':! s:l inlr'::Hl~ 

"'!~\'!ll;l dt' -,i:Î1W (lClIl]] in această 

dH",LUI1C', 

-'1-
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Paltoane de dame, Pardesii de bftrbaţi, copii şi fetiţe 
Timişoara- Josefin, Str. Frobl Nr. 44. - Sucursale: Fabric, Str. 

Principală 25. - Se execută comenzi ,1 după măsură, -

D t cl~r!''' II J 1.. .. cărămidă, ţigle, var, ţiment precum şi maferiaJ de lemne se transportă şi ]a ren ru e 1~lcarl1 ae prImavara, domiciliu in condiţ·iuni Tr-'IISil'fTl.llill depozit de 'e~ne 
fiii" li _ aa g _ avantajoase ]a : firma' (( ~ raAd,e. Radnel 10 

-----~~-~--~~- ~--~-~~-------

lTi ;'. • 

ji1 le.Zerle 
A bon a 111 e n t l11 
absolut . avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

A. Sielo,~all 

1 x Banca de Eseomiil S. A, in !;il'-

Doamna mea d.~nla dire<,!iullii din :, .\!adk a. C 

Faceţi o incercare şi venifi~ î~ I a sluh:lib hikl!l(ul anului 1!1:!!), ('un.' 
SalolJulmeude lucruri de mana '". o: ". It·[ 1 .. 1'; ~,()~-s,', 
A Ţ" J f' S B N 13 ,1IXl,,1 lUI IlZU ,t (, C. n" II .• • Jt),~., 
In lmlşoara, ose In, tr, em r.. '1" 1 .• ' ,"" " " . , 
unde am im deposit storuri, coverturi lH., 1l,~Il(,U-:i( .m eOllSldllUI{ hUIl ..... pOl. 

de paturi, miJieuri, PIPuşi artistice şi i tu L ..:'a~:, gu t Il L III !):!za 'aeL'uMa IJ .re{'
covoare persiane dela cele mai simple i : llL'l \<1 i'<lCI' J,rup,Hll'~T adUlliîdi ge 

până la cele mai preţioase. i lH'rale ordinare 2hl ce se va {,in" In 
Primesc executarea de lucruri de mână. : 10 AJH~iLic a. C" pca s.l se plâtl-asc:î 

Ezportul de produse româlJeşti i dllP~1 :!e!,iile socidă\iL ca În;tnlll prr 
A S d' I IlJ ae la i ('I'(~t'Ill. o dh'idend~, de lei 1:20 Hl'lo 

Homtmia 
Tr.ilJullalul .\l'ad Sec!i,.1 111. Com. 

,:\u C. P. :'20l:l--1!l;jO 

I ncht'('F{' 

1 a caUza dt' con~:()rtktl UrL'\'l'1l [.i \' : •. I 

:\ firmei l\l'aUll şi Zeissler, propi'ic· i 
1 - '1) '1 I laica llor IgnaL'L' ,raiUl ŞJ ,oan ! 

Zcisskr, COmt'ITlall(i ia comuna Ho- \ 
,Cil1c, ,iud, :\.rad. 

TdLunalu! 

Camera. de COlllert şi de Indus' l r 1 [I(~(.'(·ă:">O a sută. .\dmdt' in llrinc;pill cel'e!'l"a C CUll . 
.1ILie din .\rad, aduce la CUllDştin\a 1 1)') l I 1'" bl' l d I I l >\ an u )anC'IJl c ,pu leu e~,!a l- . prc\'('lltjy a l;irmci Braun şi Zdsskr 
celor ce in!entiollC'<lză să exportC' 1 f'c.l in ~lltă Ilarte a Z'[<'ll'ulu'l no.,"lrIJ, . l' 1) . 1 - - . prupr. )tor tgnal ~c ,l'a un ŞI o'Ul 

!.rmiuse rOI11~!n('şU in 'Sucdia, că d'lll 'C,'lJ'''. r''''''sc des\'oll,"I'C",1 !),Ct'nt'.t: .S'l' l' . i ~ ....... . .' .". Zl:isskl' din COllllUl<i i.o\'J:Ilt', .lUt, ' 
la Cam"I'ă se a~i.s{'SC adresde agcn- " 

'" U ~> I mOuilital"a (>1' '''''-,',10I'(ll'rl''11-,;-'1, C."!'{' Ţ"'." '/ \ .1 ,. ~ t' ['f' t "rl .', , ..... 'Ll' .""'.... ,~. rau, Iacu ,11 cu ,[){' j \ 1 \lnl'~ I regl" 1 
l dor de lucrL'cb'c sUL'ue7i, ~ari l' v • I " ' 

I 
anga un'Ut'('[1 (le p utH' 1-1 or, :'eesc ŞI [rată sub N o 2DI'I--\l30. I 

sunt dispuşi de a se ?oupa cu ]JIu- I din faplul că banoa S-;t folosLt nLIrJlll; Deleagii cu conducerea pl'o('('durC'i I 
sarea de fructe şi. }e(luminoase proa- .1_. • ă t 1'1 1 . d l' I 

~ ut.: o l111C' ,par (' a CI'('( 1 U U4 e,~c lIS l,UaJl d.C'parll' 11l1<!cesl concorda! IXC,'. d. I 
S,I)('I<,' ~icunseryatc in 1):11'1!k de l' }J ,. . . .. 

t (,'Il ["<lI'lea ,fll1C'ii .,aionalp. ]uucc:Hol' de şcttlll1fi, Con:"lanhn lup. 
!lC'ni. Banca oa d{'cÎs de altfel, ca să în- oin dela Trihullalui Anad. I 
-------------~ , fiinlezc lin fond depcnsiuni pentru Ordonă COllYOCarac,a crcdilonlol' i" i 

Specialităţi de ftwc!ionm-ii şăi, asupra c.1ruÎa \~3. llainll'<l dlUl; jlllkcător ddt'g~al !l'pn·l 

Coloniale delicatese, ciocolate şi 
Bonbonărie 

face propuneri cu ocazia adunării tru ziua dl' ~IO AprlLll' ImO ora U 1.1. 

ţ;{('llcrale. 111. In Palalul jusLll,iej Tr'ib .. \11Jd el. 

Marsul Trenurilor de vară al Calei 1. camcra, ,")1-,i8, Jn H'dl'l'l'a ddibc 

sumd de lei 2.:n:wm5 dc earc bendi 
ciaZlt dchi tOl'uL 

Dispulle ca aceste t .. 1:o.:.e in valoarn 
lol.dă de ki ti\l,:~!l;l să tie Y{lrsatc în' 
contul I'lalultti la ,\.d1l1,inis[I~al.ia Fi 
nanc~ară din loc~llîtalc sub ['cc('pi-
5a C(I se depline spre păstrare' In 
cassa de w110flÎ a Trihunalullti. 

In cuyinl0aZ~1 cu plala ~lceslor ''la
Xc să se facă In rate egale pân:'i h.l 
termenul de :10 .\pl'ilic HlJU 

h\ acl., că de hllorilj oferaă in yedc " 
I'NI as.igurărci· --oo~tmitOf''"""'t:'OIl' 

cordatare gm'anl.ia ciini Adolf Velsz, 
bcrg dill comuna (;urahollt jUlI. ;\
rad până la concurent.J. SUlwyi de Ici 
ion,OOO )şaple sute mii). 

Grcl'a se Ya '{'onfomHl ar!. nI din 
lege, ÎI\ ce 'p~iY{'şle formalilillile de 
afişan' şi pllhlicil~llc cerută de u
cesl articol. 

Dosarul şl r('~istrde depuse S\' 

\'01' Înainta de urgent:, dlul judL" 
GÎt()l' (kkgat, spre a proc('{h ma.: 
(lep1l' le. 

IJal:t şi citila în CamPI~a de COilSI

l:iu a Tl'ib. Arad • .azi 13 ~rarlie Hl30 Zilnic unt proaspăt. Cea mai 
fină cafea crudă şi prăjită la 

Bozsejovszky • 
ŞI 

Ferate Electrice Arad - Podgoria. rârci aCt's(ora, ,asupra ecrerel de 
, Urenurile Ca!ei Ferate Electrice cvncorda!. II Pr{'~('dint(' ss, D1'. Tămăşdan ju-

1 

Arad - Podgona, cu începere dela 1 ."., . ,'0 _ ,. • ' J Xl \d" S' a l' (··rel ..... r· ss r." '.. d· J ~(),O()() (lre!lt { ('C,t OI' SS.,. T lan • CI" C <, ' . t" 
1 Aprilie a. c, vor circula În modul: ,IXe.lZd "uma: ( el.:.t 
următor: Pleacă din Arad: 5. o. 20, chellu('li de .!ll'oceuură şi obligă pdi- V()~Pn,lr, 
I m, 8. o.) 11. o. 30. m." 14. ~ o. 40: I ~joll;u:'l la d depLIne ,în ~ n~~lini~(' dlui 
1 m., 18. o. 20. m. Pleacă dm Pancota, Judecator delL'gal pana m zma dc 
i 5 o. 10. m., 7. 0_, 56 m., 11 o. 25 15 ~Iar['i(' Hl:~O ora 1:-) sub sanel:iun('a 
I m" 14 o. 35 m., ŞI 18 o, 11 m. Ple- t de a nu s(' da curs proC'l'!Iurei Ioel caz 

Szilassy 
B-dul Regina Maria 16. 

Iacă din Radna: 5 o. 30 'm., 8 o, 15 f I m., ] 1 o. 46 m" 14 '0. 56 m., şi 18 1 contrm' conL urL 11 din lege .. 
,\r~,c1,-- Politia lomlă a ~l!'estal l' o_ 30 m. In afară de aceste trenuri f.POII:Îyil m't. 8 din kge lH'f'CC!><C 

pe lllul1c:lorii Palll Bakos, Slefan va mai circula În fiecare Duminecă şi 1 in folosul sl<l!ului~ o taxă dell [,;1 sută 
lIclhig şi .\h'xandru Schram. des- 1 sărbătorile: 9 Iunie, 15 August şi 8 i In SUlll:l de ll,i 2:U:n Galcukdtl aSL!

"Septembrie câte un~, tren special cu .i !O)!,C' .nll'; SG afirmă. Cil au furat 1h . )"ra eol{'Î ('.fH1C'ordal(' oTel'Îlc de Id 
mul {'un:-;ecuti,· di!'el'Île oJ;;t'rt{> (t:Il i plecarea din Pânc(.rta la orele 21, din I ') 31" ()lIi-;' I ~ 1 2 1 1"' I Radna la orele 21. 20 m., şi va sosi i - d" ( Şi o ax[ (e a Sll a Jll 

la Arad la orele 22. 58 m. .1 suma de k.i Hi.252 calculol{t aSllpl'a 

Stimată Doarnnă! 1 
Am onoare a Vă aduce la cunoştinţa 
că am deschis un 
Salon de }Iode pt. dalne 
la Rrad Bul. Reg. Maria No. 24. 
Cunostintele pe cari le-am obţinut 
prin studii în străinitate vă asigură de 
o lucru de prima calitate cu un preţ 
soHd. 

Rog sprijinul cu toat!L ştimă: 

Clara Roth 

L ' 
'
60 este preţul de 6 bac. St ~l 't ' B'l ' ARAD Piaţa el 1. 1 fotografie În ~~c~ţie O'irOVI S SI eiCeS A· ~ l 

:: artIstIca la;" ~ V ram ancu_ 

I Git CRISTA Ia 3 fflartie 1930 a de.schis o croitorie lllodernă în TiInişoara Str. Lonovici 
.. __ • _'" "... "... .,.._ ..lângă Bancă Agrară vis-a-vis de DireDtorat. Cere sprijinUl tuturor Românilor. 

Pa ulinaDein Magazin ele păIărÎi de dame ŞÎ ele pălării efe doliuAracl, str~BrătiaDU 9~ ... ..... ....... • • III ~ • , .. ...... -QIIII -. • ..... • •• ...... .... .. ... I .....,. ... .. ~ .. . ~ -- C)J n"'mH-t.):'r~;:'i!'\I,., dtn "'. ",;"oa?-3 -
CINEMA ... t\.POLLO CIYEJ}IA OETArl1E CINEM.A. OONCORDIA I CINEMA MEHAL.A 

30 Martie 30 Martie 30 Martie 
A vans pe fericire Dr. Gift (Scamatorul) 30,31 Martie 

Păcatul Părintilor 
Aprilie 1, 2. Martie 31. Aprilie 1, 2. Şoarecele albastru , Aprilie 1 

DT. Gift (Samatorul Bicinl femeilor ~oareceIe albastru 



Se falsifică I pret mai!' urcat decât eel de sld, Il!-. Flala mp. Jud. - Pentru {'on-I 
j • n~uC! a, :!J Uel'. lH4<J 

materialul pt. ! garc. esle oator să întregoasdi imc· fOf'111 i lale gl'l'fier: illdt'sC'ifr. \ f' "f 1JII ..... alla ______________ _ 
cu"a~tl't metale I diat gar1lllllia - lxalh cun orm pro'j 

" . Hom(lllia :: .Iudl'calona HlW.t!:l CU renume mondial; c.cnLlIilli prt'!u!Lli, de sll'igarac - Ia. 

I C11i~iI1Cll-Criş sl'ctia cf SIDOL' ae{'l·:t~ part{' pnt{'Clll.llaHi. ,'1 pre\ullll 
1 Xo J~U!J-l!J2'J d. • I ce a o1'C'I-it (arL 2.") dlll !egon l!lOR) . 
1 EXh·atl din Ueilatie dt'publh::ilţic »SlDOL" e veritabil numai în sticle 1 .'nadul·11011. Ia 1:1 Sppl. 1!129. lu el'l'el"{'a dl' (,xl'culare I':kul;\ de 

lnchise· Eticbeta verde are în! D. S;'iriilld:m mp. dir. eL - Fo-
mlHoc un disc roşu ~u inscr.iJ?ţia 1 garasy mp, .i ude. 
neagră "SIDOL... OrIce falSIfIcat Pelllru ('ont'.: ,indescifrahil, 
al SJDOL'ului mânâncă pielea, 

urm,u'i lorul Ei ben:-;h llii Ludo\'ic 
COL, ll'a llf'miilori i', (,anz Amalia ll1:'lr, 

G ullm:ulIl ,\doH şi (;ulmallll 13el,a strică. şi atacă obiectele, !le.fii!'d 
nici economic, - RefuzaţI falslfi. 
eatele în interesul Dos. propriu. 

,Judecatoria {'rbanii Timişoara s. eL Judecătoria,. 

1\' 11-(' ",:><)C ci .\ on!ol1aL licilaH:t execulional:t în \~o l,tK-~,_. . ( 

Edr3('t dm .... ublkaţip de Ii('Haţ;e f u: priwste ,imohilele si LlI'![l' in 
v' !. . '" 

In cauza dp execu!m'(' POlî1; Lă de i l~um una (; riln:icel'i drCUI1lSCTl pllui 

F ==7 -
Veţi putea cum- 6 luni c~ căr~cica 
păra pe rate de , ~b~~rata d.e 
sectia mărfurilor .. Cooperaţie! ,tndustn
aşiJor din Arad, in pril.- .1 () L IlS Str, 
vălia de modă a lui Ou. 1 , Me
ţianu No. 1. Preţuri eoneurabile de vi
trină: Pălării bărbăteşti 185, 198, 220, 
250 lei, Cămqi lei 220, ~50, 280. Cra' 
vate lei 35, 50, 85. Ciorapi lei 15, 18, 

35, 45. Chipiuri leÎ 8~, 95, 120, 130. 
_, Pţ4g..........-smn 

i 13anla .\1-ana. la c,cnTl'a jj nnei ur
I 
! mâriioan' 
1 .1 udce<l [ol'i a, 

I A ordonat Lidlatkl (,xl'cunonal;'t in 
i c{' IH~iV('.)t{' imohih'je "ihal" ia 
! • 

com una ,\1'ad CÎl'cumscl'i pti,a 1 rllL Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
lIrm~ldloarea Hanca Populm'ă din: judedloria runda Chi!;>incu-Criş cu- ( 
Timişoara sp.a .. conlra li l'lnru'itei : prinse In el'. a cOlUunei (lr;lnÎ'Ccrl 

Arad, ~uprinse În ef. a 'comuncJ A
rad Xo pml. eL ti101 din Arad sub 
No dt~ onLirlP A 1 ~el'it' şi ;~L):i a) 

Vucosara Ogllyano\" la Icen'rNl lIr" I :\1'. prol. el'. lc(i:J .\, 1 :~, ?'\o lop. 
mă'nitri .Tno('etitorin: ordollă licitatiu 17:iD~-2:~O casa- cu Xo 71·1>; porljw .. 
ne nouă înl>aza par. l1L lUi ~j 117 I nea lu:, (~a,anzs .\malia mar. (~lll-Arad, În f(jţă cu biserica lutherană '(' ! li I.~ 

) . din l('!!PfI din lRRl aSlll}T'fI imobilultti j lllHlln Aool1' !;tiJu mann elH cu {reparaţii garantate. ,. 
I-----""'""!'---~--:~~--~~ jl ÎnsrJ'lÎs În ef. a comunei Timişoaro ' l)re~ul de sll'igare de ~OOOO lei, pcn. 
Juocc<l.lo1',la de !)ut:e "\nldul-noll rul'. -,," f" lnl 'illc>a~ar('a de 1:11-100 leI call1l:aL ENsabe1i~ din l;I, :tnCl~m~cnp~la ]Ţu-

sec~ia cI. 1 d('C'iitnr:ipl O('Olnlm. TI.m.l. şoara No. inlerese de 11 la sulă dupti 1OCkl0 
No 3192-1P~~ ef. ('(jalei d. 7H1 No de ord, A 1 1 No lei, din ;')lkcP!llvl'ie lH2,J, după ;~OOO 
Exlrad d:l~ lLdl<tfic dC' lH}illh.1:l~ie lop. HiR hl {'u casa ~o ,ilO ('11 pretul lei llln 21 Dec, 1H2i, după 800 lei 

1n ('lTHen de ex('culare f:lculll de de stT,ignnl 2~1i)OO Ici, ŢWntru inca- din U DecelTIvriC' 1!}2.) şi ilfî21 lei 
ul'l1l<ll',i[oarl'a l;,lIlCi:l' Banatene C' s:'Il'cn (~r0an{C'~ dC' ,1OfI(JO lei capitnl. SjWSl" ~qHri pentru incasarea creau, 
ni Il' .\rad clJulra lll'1ll (lJ'i lui ni sotia in!<>r('se do 12 Ia sntă dpJa 1 "r.U!i ki de l:mO;) .~~)OO 1 H.JOO kL capi-
lui Nedesd TIIlJ'(' 11. Sloinesc ~Iika Hl2R chcllueH de -rroc{'s şi de ('X('. lai ~r <l(>n'sori. 

topografic care! este oasăin strada 
ConsL Brfmconanan :-':o;}(j, fixâri 

du-se ,pretul exclaman unei in su 
ma deiK.OOO lei, fllră alingeroa 
1dreptului de uzufrucl \-iager a yUd, 
lui Fm'kas ;\klllu.iltt n~Îsc . .\laria Urc· 
cin d(' sub C 1, pC'nlru incasarea cre 
an\l'i de 2;-),O{]() lei capit.al şi aşcC{'s. 

interese de 12 la sută dela 20 .\kl.rtio 
1 H21, IUX;'l (~amb:~lIă de unu a treia 
la sutit şi sf}('se de proc('s de ('X{" 

cutare de 2Ii13 lei fixatel p:întt ·acum 

.Iuu('c:"tlo!::a, cutare' dpl300 10i 'fixate pAnă Iflcum I Ucilaliullea ,~e y·a line in ziua ddc 
A. ordonat Llcilali'a execulionaLl in C'hf'1!u{'}i (fe 1000 Iri fixate' acum ţ)('n I ~K ;\pl'ilie w:m ora Li la casa comll I 

el' prJvcştc ,imobilele silllaie 1;1 Iru CC"n'rpa de Edta{ÎmH' precum şi I HaUl (~răn.;('('ri, 

s.p<,sP de 7;)0 lei fixate lwutru cererea 
tit· licilalie, precum şi tnCn-;';ll"ea cre 
anle.] dp ll~l'f) lei capil.al .';ii accl..~. 

.comuna ~Llnllruloc cir'culllscriptia pentru 'În0'ls:lr0a c,'eatrI de 4:l.100 11l1obilul ee' va fi licilat nu v.a fi 
jud. dt; "pace ·,\.radul nou, cupl~inso lei capital şi <i1(x>0sorÎi alni Emam](" pe un pr('\ ma.i mic dl'c~U ,lunuUale 
in eL a COmllll(~i ~I;lndrujoc ~o el' ~!!ntcrnitz 20(1(){) leI ::IluI ~far'cu 1 Vil- (/,in vreţul de sldgara{', 
W2, ~l!) 11~)2, l:6H Xu de ol'dille .\ 1 I dC"rkr'r 1:l7,i lei aluÎ C:h:11l00a.ll Pari- Cei oari doresc să lidtez{' sunt 

1. A 1 1 A 1 2 A 1 1:2 :-';0 top. s.ieu Aranc[1, lIochmullC'r Timişoara dalori să dovedească celăll'uÎ.a ro-
\3i(j-~ili~ 2G02 2,")9il 3011 3317 3,314/ ;1(JOO alui Pa\'cl Bel':J, iflOO lei a t"imlt'j m:lnă Şi! să dC'pozitcze la delega[u] 
,cu pretul de slI'igare şi anume: Lukacs si comp. şi 10000 a B(mcii, Judecătoresc 10 h sulă 

hnobilnl iI~ cf. ~o Hi2 Xo lo.p. • Cenlrala Bănăţoona din pretul de strigare drept gm',an-
'316-:317 CUi !~I'l'tlll de sll'igan' de Ueilatimwa se Wl tine în ziua de t:(' tn numerar sau în erecte de oau 

loi 20.000. 2! .\pl'ilip ln:lO OI'a 9 la palatul di.. tlie socotite după cursul fixat în par' . 
Imat~ilul din eL !\i\o 219, No 10p caslep; a] pal'!f'l' uşa X (J 11 ·-12. ,12 <1111 'le~wa anului 1881, SlaU sl'i 

2()o2 el~ I}j'C(ul de str, lei 2000. 11l1Oh;llll ('.(, va 'ri licital nu V,,1 fi prf'de:1 ac('lui,aş drle~at chitanta 
lmobiltd dil! d', "\'0 1 Hl2 ~Xo lop. \'ilmlul jJCI un p.'eţ.mai mic decât I constalând depunerea" jt~d:'că:n~e-

2593 Cl( pl'c. de stJiigare ,)(XlD. două treimi; din prcful de strigare j şte, pl'ealabilă .a garant:iE'i1 ŞL să 
lmubilul dit~ ef. 1\'0 1192 No top. Cl';i cari 'auresc să licileze nut I S('mnC'ze conditiuni1c de licitatie, 

dnlori să '(]epoziteze judccătoreşle 10 1 (par, U7, 130, 170 din legea din 181H 
fa suli't. d~ll prelul de stl'igaro,drept : ::;.i 21 din HlOI{), 

3011 îr~ p;·C'tlll de slrigal'e 1000 lei. 
lmobilul din el'. No 1201 :\\'0 top 

2317 -:J.J lj cu ,lJl'C'tul de slrigarae de 
Iei ·H.f]()O, .lwlllru inc':lsarea cre .. 
anlel de WOOOO lei capiMI şi aoces .. 

LJdtntiullea se va line in ziua ,'de 
a Mari 19:XI ora 3 l-a casa cOl11unală 

'~J eomullPi :\Itmdruloc. 
lnwhillii Cl1 \'3 fi licitat nu Y~l fi 

pe un pret ma.l III ie de dou:1 tJ'('imi 
,din p-relul de slrigarae. 

C('1 c:lri doresc să liJcileze sunt 

gnra11ţie În numemr sau În d.ccte! Da'că }1I!men; ,nu oferă ~ai ~111t, 
de cau\i(' socotite după cursul fixat,' cel caro .. a orer:ll pf'.l1lru imobil ~n 
în par: '412 le.g{'a din 18R1 s·au să pn't m~n, urcat dpcat cel de' strJ-
predea aCE'lllJi.aş 'delegat chitanta con I gare, ('sle dator să Înlreg0ască ~mc. 
s[atâmt dC'puncrea, ,iudecătoreşle pre (~iat gat~an(ia - Ihală conformpro-

, 'alabilă '" garalliiei şi să semneze et'lllului pn'lultli dt' sll'ig.are - la 
• cnndiliunile (le licitatie acceaş partf' procentuală a pre!ultlii 

Dadi nimcni nu oferă mai mult, ce a oferit (art. 2i) din ]egC1a HJ(8) 
cel care. a oferit penlm imobil un ChişÎnl'u-Cl'iş, la 7 :\OY. lD2D 
pret m:1~ urcat decât 'cel de slri.. Dr. {~rcll{'zpr ss. juded'itor, Tisu 
g.~1·(,. este dator s:~ înlrcg(,~1Sc.ă 5me- ss. aj. d; 1', d, 

diat ~arml(ia -- fixală conform pro- P('nlru aul('nUdta!(': grel'ier 'in-
ernlului pretulUI de sll'igarac - la desc-:fl'ahiL 
Ht'ecaş pnrtp pr(){,l'ntuală a prl'!ulni ______________ _ 

te a orel'it (art. 2;) din lege'a Hl(8) Judec:'!Iori:l .\rad spclkl eL 

datoni să don'dească cctă(enia ro .. 
m~înli ş; s;l depoziieze la de]C'gatul 
r.l deh'gallll jurlt'c:Hol'l'sC 10 kt sulă 
din pr{,\lI~ ue slrig'are dl'l'pt gar'an- I 
tic In numerar snu 'in ereele de oau 
~ic soC'otite după cursul fixat în par. 
42 din IcgC'a anului 1881, sau . să 
prC'r!ea UCl' J U,iollŞ delegal ehitun{a 
conslal:înrl de]lllncrra. judecălorc-

!_-------------; Dacă voiţi săaveţi un viptieftin, g-u-
N'o M71-1!l29 cf. 

Edrad (rll licitati(' (lI.' public'iUe 

ş[f'.prcalabmi .a gUl'C1I1tj('i şi să 

'semneze eondi{iunill' de licitaţie, I 
(par. 1 i7, liO. 170 d;n lI'gC'a din 1RH1 
şi 21 din 1008\ 

Daeii llimen~ 'nu ofl'ră mai mult, 
cel carn ~a of{'rit !wl1frll imobil un 

d 

Ernest Ronumovsky confectionează . . 
ROLETURl ESSLlNOEN 

Timişoara B, ul. Carol 1 fi ..... --.. ----.. --------~ 
Lichidare Auforizată ! 
Acum veţi putea procura 
necesităţile Dv. de lino- " 
leum, p â n 7. ă musamale. 
covoare, articole de cau- •• 
duc etc. excluziv până la 
data de 1 Maiu, În prăvălia lui 

Bela Kramer 
Str. Mefianu (1. Forray-u.) 

......................... 

stuos, veniţi in Restaurantul $otil lui 
EllIll HATI}~GEA~U 

Timisoara-Fabri~a, Str. Trei-Crai 2, unde 
se primesc şi abonenţi, afară decasă 

1 Il (,l'n'rpa de ('xpcularc făcută dC' 
t1rlll:îcilo:lI'pa firmtl C'ussa cip Păs

lr:lrl' S .. \, din .\raflul ?\Oll contm' 
1I1'miiri '. ilnr I{oetz Stera n şi <::oli a 

faR;~c~ei a sosit 
brânză de Brăila 

6 O L • Xl A ConzeTve GTivi~a ,~i ŞtiTbey ~ el t!'r. ~:; ... f În preţul fabricei se vinde. ;-...;r = .ff • z:=:tte'2e= .~;";' ______ I!I!!II ____ -: 

Cămăşi bărbiteşti, pălării, cravate, cioragi, mănuşi, articole de tricouri, 
. . t.. • fI a Bul Reg Ferdinand clOrap~ p. COPl!,. cu SZU·· CS In ra' 6365 ;is-a-vis cu preţurile cele mal lef- , tramvafului 

tine se pot procura ta .ga~a. 
electric. - Pentru funcţionari, studenţi ~i .munctton se fac reducerI 

separate la preţun. 

Semi~lţe proaspăIă îUlprospătarea grădinelor de 
de Iarbă pentru ,. ă It' 1 

seminţe de flori, sveclA, baltacill-mnhol', lucerna, cear u OI, s e.-lux, arin, parafin, cleiul de morun, praf d~ s~lfur, I:1nelte pt. burez 'pt.l'0~I, 
mai departe săpun uscat de treia ni, făcut dm JumAn s~ gdăsesC Ima,1 le tAlflada 

I E I !l prăvălIe e co on aer ) P a 'V e ~ r ( u S Piaţa Avram Iancu No. 3. 

al ui ,\dal beri K ucksilll:r dom, în A~ 
rad d{~ suh C n, precum Şti pentru 
incasarea creun\ei de 2(,000 IpÎ capi .. 
taI şi a(':('csol"ii 'a firmei ,Banca In
dnstrinşilnr românj s a din AJ'I.'ld 

Licila!ilUWU se ya tine in ziua dele 
2!1 Apr::]ip Ul30 oral ;) p, m. Ia casa co 
mUllaW a Sl'C\,:l'i c[tI-Iii fundlurepa

lai ul J llsUţici parler uş.a U, 

hnobilul ~c va fi licilal nu ya fi 
. pc uu pre~ mai mic de(':ît jumMatc 
; .din ,prel ul de slrigarae. 
: Cei oal'Î dot'est' sii liJCÎleze sunt 

dalol'l să don'dească Cl'tă~ellia ro
mână şi să depoziteze la delegat ni 
judeC'ălo)'C'sc 10 kl sută 

din J)l'etlll de sh'igare drept gar.aJl· 
I.ie in numerar sau în efecte de oa11 
~i() socotite după cursul fixat in par. 
t! dil~ legea anului 1881, sau sfi 
predea acellllklş delegat chitanta 
constal<înd depullerea. judcclUore
şlc, prealahilă .a garanliei şi să 

semneze conditilltlile de licilat.Î{·, 
(par. U7, 1;){J, 170 din legea din 1&11 
ş-i 21 din 19(8). 

Dacă l~imen~ nu oferă mai mult, 
Cel carq a oreI'il pentru imohil un 
.pret maJ~ urcat dccat cel ne stri
gare. estc dator s:\ într('~('lUscă iime
diM garantia - fi x al:'1 cunform pro .. 

: {'A' Il !ului Jm'lului . de str'i~are - 1:1 
! acC'caş parte proet"I1luală a prelului 
: :ce a oferit (arC 2;) din legea 1!lOSi 
. Dat~î în .\rad, l,a 10 Sept. lD29 

1\ nvşcs 11lp, .i Udf'C1ltor, - Papp mp' 

!! 1 Acum venim noi Il! 

Radio 
Ca reţea, .productiune incon: 
curabila, foarte ieftin, aparat 
de recepţionare, cu haut-par
leur excelent, începând dela Lei 

5950 
La Radio Geller 
Arad. Stra(la Brătlanu 7. 
Membrul Cooperativei de Cre
dit a Jndustriaşilor Secţai ft\ăr-

furi pe Credit din Arad. ... .................... .. 

, , 

I 
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Au sosit'paltoanede dalue, fetiţe şi haine ~J~=~"""!""""""""'!"!'~'!"""""""""""~~~ Casa centrală de haine din .I-~rad vis .. 
Doutăti de primăvară Asortiment bogat a 1IIIill Plesz a-VIS cu Întrarea din dos a teatrului 

, A.tenţie la adresă _. . Atenţie la adrf'St\ 

F_------..,--~----

Mica publicitate. 
Dormitoare in deosebite stiluri pe 

. preţuri foarte eftine' la A. Baum tăm
plar artistic Timişoara IV. Strada Ca· ;
meliei 15a. 

Dormitoare din lemn esenţă tare I 

~--------------._------------------~ Haine de primilvara şi pardesii curăţă 
bine, cu preţuri reduse 

I.FICI'-
şi vopseşte mal 

Arad, Str. Bariţiu 14. Bulevardul Regele Ferdinand 35. 

i se 

Sigiluri ~i insigne 

execută pe lânga. preţuri 
arte avantajcase Ia 

Iuliu CSc'lli~T 
fo-

pentru Lei 12.500 în rate lunare şi i P' tl·U pr' V Fa- f' -- p' ~ 'a!"r"r'I:-- ,.,le daln~~' ~Tavo_=.[_~ să'pt~mânale la Balin! tâmplar artisti~ Il :/\ en. lma ar . _ rumoase ai i u. v, ~ ___ .....;;"u;""" _______ D __ _ 

TImişoara, Mehala Calea Torontalulul. . au SOSit 1 C) S E F"l I N E Arad, str, Em nescu 1., 
- .~ la firma ' ... Noutăţi dela 180 lei în sus 1 Nu vă spargeţi capul 
Maşini de docit. pui cu instalaţie de"1 •• 0 .}tll E~ in }f·~ATE· Pe lânaă condiţiuni Il cum să faceti cumpărăturile de primăvară 
în .. CăI.Zi~. cu electnc!tate şi O'~rice ~om. In.. ...... ......, de plată favorabile, 
b~~t~bJl. pentru pu~ de A basca, .8.fă, I in preţ de G ~ ~ .Il 1 Arad, Piata Avram Iancu 10 PrezentaÎi~vă la Sectia 
gamt ŞI alte pasen de vanzare numai la 1· bani gata .,!-:Il.ll"- AtentIUne la adresă' • ~ de Credit pe Mărfuri 

GEZA BEC K E R D'~ E. t t l'" 'Se pune în vânzare cuori ce I a Cooperativei de Credit a lndustriaşilor 
intreprindere electro-technică. f""SJ.aCere O a a • pret convenabilă până la 30: din Arad, cu a cărei libell" de cumpărare 

Ţ. S "puteti cumpăra 
Imişoara IlI. tr. Vilhelm Muhle 1. Aprilie stofel~ ~erita~ile TT Ta '1. a Ş ~E~ el, pe rate de 6 luni' 

elzeşnegte ŞI dm Bruno w. JUm nn 1 ng Dormitor Arac{, str. Eminescu No. 22. cu acelaş preţ ca şi când 
aţi plati imediat. 

din trandafir urgent şi eftin Mare asort.iment d.e Biciclete, can- LudofI- ii Pa'",lleI1ka',s Vă puteţi prezenta zilnh: intre orele ...r AdI 1 1 U 9-12, 3-6 la Secţia de Credit pe Ue vanzare II e abre, ŞI materIa e e pentru îll~ Mărfuri a Cooperativei de Credit a In-
stalaţiuni electrice se pot procura la. _ dustriaşilor din Arad, Str. BrătiaOli colt 

C':ZIl, TJ1n S 1 E BOL D I cu Str Consistorului. 
• ~ I. j r I Arad Palatul Ortntay. 

Timişoara Str. Telegrafului 19., ~',...T 1" '-'t 
430 Tel. 699. I Preţu:i ne-mai. pomenit.de s~ă· n O G Y O Rra,d, Strada, l,.a;:y, aCa Uş 

jIf~~.:;::-"-€A:;~tl~,~·~ j zute m magazinul de ClOrap} Emmescu 13. de arte şi instalator de apaducte' 

O· I Ciorapi de mătasă .. flDESGO. Lei 158-175. Ciorapi de mătasă .. TREI Timişoal'3,Str Eugen deSavoya 1 
~.;::;:;,... I COROflNE· Lei 175 ... TRflMELLfl» Lei 145 ... ORECO. Lei 118. Ciorapi. . . .. . 

6Î~~,,~.!li!!II!Il$Ff'.5. ~-"~~Ţ~i . I de aţă .. N1CO .. "Ideal» .. Margot .. Leî 118, Flot' de mătasă Lei 55-75. C.onfec~to.neaza g~IlaJun. de fier 
'~~~,;ţP Mănuşi de piele glaceLei 165. Mănuşi de aţă dela Lei 40 în sus ŞI maşIni de gătlt. Pnmeşte to 

I Chiloţi de dame t'eformdela Lei 85 în ~us. Dantele, panglici, butoni. felul de lucrări în branşă şi re~ 

A. B R\ A UN: 7r,w"Lrr lde m:d:;:ul
20 

I~~:~~ r;idy:;::~te haine de pri I! ~;îa::;'i~ ~:~i::e~::~~· 
J Y.I. U. .1. er # ŞIr 1 rnăvară şi pardesii. Vopsitorie 

Instrumentele muzi- d 1 b b P 1 S pot procura cu cel mai ieftin pret 
cale. e ână şi um ac. răvă ii: tr. Brătianu 7 şi Calea Banatului 6. întreg echipamentul la croitoria 

militaro-civilă "La cavalerie" 
Timişoara, Str. E. de 
Savoya 14. Arad, Str 
302 Cloşca 2. 

m ' .. 

Kirch şi Gheorghe E · B · Suclar de construcţie şi depo- : Urle astlng zit de rame şi oglinde Timişoara; 
Cetate str. Sergent Muşat., Arad str. Bucur No. :z~ . ..,,~..,., __ 

)E)9E~~~~~1t'ţ~. (Nador-Gasse) 2. 
Stefan l~berliI1g Timi~oara 111 SpL Jn atelierul , 

I 
1 din Timişoara III. str. Tribunul 

Lăngă cinema "APOLLO" Strada Românului i Laurean se fabrică cea mai buna 
. ~~~~-~-~-~~~~~~~~--~~~~~~~ : mobilA din wt fclul de m~eri~ 

1. R. Sirjanu 2'2-1, electrici an şi iusta- S'a desc/jis S'a descţjis : 

lalor de apaducte. ~Iontcază şi re-I B b · PA L LAS" 
rară radiofoane, încarcă," şi repară 1 on Onerla" . 
acum lllatoare. - ,ucaaa aa: 

Baia 

LUSKAN 

"D i a n a"; Haine de pri- fi:. X· 11app ~{t~r(i~fl~~~opul Vânzare şi contra plata În rate. 

Instalata din nou, este deschisă măv~ră v~p~eş- 1. Str. BratlallU Pistruimarunte şi pistrui~de ficat,. 
toată ziua. Preţuri de baia ex- te SI curaţa Il. I precum şi toate !mpuritatile pielei 

trem reduse. I curată CREMA LAPTE DE. , 1 · f F -1- şI-a deschiS crottOl'lit mod .. rnă CRIN l' 
UI-" 051 1 lpS pt. Domni în Ti~~şoara, IV. "t.r. 1 KULa 

r~A ~IOIHLE EFTINE dăn deposlt 
:IaU oncând la. atelierul lui ~reyer 2. Rog spnpnul un. publIC Zl,. 

Curăţit'ea şi vopsirea hainelor de primăvară o face în mo<lul 
cl?l mai pel·t"ect 

Timişoara, Calea Buziaşului 12. Ultima 
oprire a Electrului Nr. 2. 

306 Vinde şi in rate. HOSPODAR str. Stroescul3~ 
............ ~v ...... 
Un dormitor din cireş şi altul din fag' Fondat 1870 • ~ • Te~efon 3-88 
artistic executate urgent de vânzare I Porti ŞI uşi (Un fer, hl~~I·(.ulItur1 decorath'e cu unpleti-

Ioan lunea, I tura şi împ~etIturl de SârJ~Ht pentru. ga)·(.lurl din sârmă 
Timişoara 1II. str. Tribunul Laurianu 8 I . zmcată cu preţunle cele mal eftme la 
.......... ~ ............ I 

Fabrica :JL Bozsak şi fiul S. p .. A .. Postavuri engleze se găsesc I 
in cel mai mare asorttment şi cel mai , 

. fl' I 1 Timişoaf'a II. str. Sanţn!ni No, 10. secţia de 
I&e 

tm ",t h d I mobilă fabrică paturi, nopti eri, somieri din sâr-Rab ')ll O' T ~~p nei er I ma, paravane. coşuri de lemne etc. apoi înstala-
, O .., U. . . I ţiuni cGmplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinte 

TImi~~l.~a~~G~~~ 1·!! ________ .P.r-~_ur_i-c_uFre_n_~_g_~.tiFL __ i _______ ~ 
Palatul Episcopul. H 

~1<4..~.o<.lo.~-"~iQ' I 

STEFAN LASZLG I 
- mecanic şi electrotechnic.a i 

Timi$oară-Fabric, Str. 3 August Nr. 1 

Inainte de a clunpăra p]apome, 
sau bărbătesti n~apărat Văveţ.i con-

. , vmge de preţunle mele 

ştofe de darue 

avantagioase ! 
~. ,'Tel-sz Magazin de modă şi textilă la " IlS T E A U A 
.Jl( rW ~ ALB A" A RAD, P. Avram Iancu 17. 

i Se afla. esclusiv la F armacia 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce~ 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 
EiIl!UL fi _ m 

V· "1· nil". fI- de prima calitate ~I cu pret redus 
! "ofera: 
I SOC. Cooperativa. viticolă dealul 
. Curtii din Miniş-Arad . 
: Organizatorii de producători viticole 
, lli acestei clîmuni şi reaiunÎ. , ~ ... 
I 

j 

1 

Cumpllrările cele mai avantagioase 
de costumuri bărbăteşti, pardesiuri 

şi trench-couri la 

• 

Moskovitt 
1 in palalu11eatrului iira8.\ 
l_ 

;;;. eteseratwH, W": 

In aceste zile se R t ' , 
deschide Timişoara ..!:I. ' a 
~.~~!~yardul " U 
Berthelot No. 13_ 

Paltoane de darllă,tot feluldehaine bărbăteşti şi de copii. 
Preţ.excepţionalde eftine,plata cu condiţiuni favorabIle 
Mate depozit. Seeţ,ia separată de lllăsură. Convin
uetivă de prestatiune .,R.L~lr,A_" ~i veti :fi mnlţuilliti. 
u , '/, Y, • 
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