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Cristos a înviat! 1 
Cea mai mare sârbMoare cre

ştinească este Invierea Domnu~ 
lui Isus Cristos. In aceasta. ziua. 
sfâ.ntâ şi de ma.rire sufleteasca. 
toţi creştinii adevăraţi trebue 
să-şi aduca. aminte de suferin
ţe]e MAntuitoru]ui nostru, Care 
s'a sacrificat pentru noi şi mân
tuirea noastra. 

De 1930 de ani se serbează 
Invierea Domnului,:care s'a jert· 
fit cu scopul de a salva popo- f 
rul de păcatele grele ce ap&sa I 

umerii paga.nilor şi spre a-i a-I 
duce la rea1itate şi adeva.ratuI, 
Dumnezeu, 1 

~r ~'lIl 
ORGAN sĂPTAMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢ1UNI 

Intâmplat. Isus mort a fost, şi 
dupa. trei zile a Inviat. 1 

Cuvine-se deci, ca pMrunşi de 

evlavie sa. zicem cu toţii: 
»Christos a Inviat! 
Adevarat c'a Inviat l~< 
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1 n lllmea mare s·.., H'slit 

:.\linunea ce s-a IIlUlmplal: 
Azi Chrislos ritslign.il, 

Din mOl'mi'tnl a ilty~aL! 

Crqlinii purnrpa Yl'slesc 

.\{'t':~l l'a F 1 a!Îl'\':lral, ~

Se salul· e:ln:l se, 'nt.l!nesc: 
Cu: Chrislos a llwial~: 

Clopo!l'le tainic sHniî, 

Si popul'lll Încântat, 
La biseridi s-a<1unii: 

Orice creştin cunoaşte, cum: 
Isus Cristos a fost batut cu I Invierea. 
Vffi~ de fuG pWm~t şi baljo- I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Că ,Chrislos a irwial ~:, 

corit şi in mijlocul dispreţului·1 ze;l"'-' 

poporului pagAu t:1.l'ît pe Gol- I · \J t · · t 
gota. Aici este intins pe cruce n vIllga Oril . s'un 

Si r:'lS [nI' li I dela ~Illnl(' 

Las~l 11lJ'lna. \"illl' '11 
EYla\"io:; ('J sit (';1l1l(': 

saI. 

şi piroane mari Ii sfarma. pal-
mele şi picioarele. In acelaş I 
timp de-a dreapta 'Oi de-a stânga I 
Lui sunt ri1stigniţi doi tâlhari. 1 

Se poate o nelegiuire omenească r 

mai mare ca aceasta? Isus râs- : 
tignit Intre doi tâlhari, având pe i 
cap cunună de spini şi pe cruce I 

inscripţia: "Isus Nazarineanul! 
Regele Judeilor"! Trupul lui era l 

un rug de durere, unde ardeau! 
toate durerile lumii. Ne mai pu- 1 
tând suporta durerile, viaţa Mân- 1 
tuitorului pftlpae ca o lumânare, : 
El cere apă şi i-se dă oţet. Dar 1 
Dumnezeu RU mai întârzie Chi-j 
nurile fiului. 

Deodată Isus scoase un stri- 1 
gat: >fTotul s' a sfârşit 1 ~~ »-In f 

mâinile Tale Părinte imi dau su- I 
fletul meu.« Cerul se 'ntuneca.. I 
Fulgere mari brazdau vazduhul. 
Pr&pastii fără fund se deschid şi 
toţi căzură cu frunţile la p&mânt. 
In urmă ucenicul Iosif din Ari
meteia, ceru voe lui Pilat să-L 
îngroape pe Isus lntr'un' mormAnt I 
săpat In piatră. Deasupra mor
mântului Judeii pra.vAliră o piatri 
grozavă şi în jurul mormântului 
stateau soldaţii cari îl păziau. 

In mormântul mântuirii, Isus I 
<;ristos sta. 3 zile, cfmd îngerul i 
Domnului rAstoarna piatra şi - i 
conform Scripturii - El se în
nalţă la cer. Soldaţii cad cu faţa 
la pământ. Toate cele scrise s'au 

acum La (~llrj,[os a ill\'ia! ~ .,; 

"- • • 
IllVIllŞI 

C11 a l';llri('j iuhire. 

.(I-ajHllţ:;l POI'fwul nosl 

l.a lllul!i ani cu rel'kil'e: 

de pe' străzile Capitalei .Masacrul J ll\ j('I'VH lui C]\I'Î:,lus ~ 

\
' .\1. (iN>U-SlU 

ROlllâniei )lal'Î. 

H<ima~ill'k lip O<lI1H'11 i, C'il1:-;tiii. Ilill

lilati ~i ne'plllind)~L imaliz.i \Il' raz 
Loi, ali fost ('<[1(':1(; in Jlieioare. hfi
luli 'C'U pieire ~i I:J\i!i eli paIUl'il(' a1'

n1('lor, cu curi ei. :KUlll 11 ani. mI 

t";'lllril HOlllrln:a .\[are, 

.\cei cari in lrall~('1' ,:,i !w c:hnpiile 
(\{> lll]ll~i au scris e('l(' mai glol'joase 
pagini d in istoria neamului noslru, 
au fost bătuli ş.i sdlingiuriti din or
dinul autol-tilălilor. 

I . , .. , ... ----------_ ali ai r,izl; litidli llltJ'('.!l~·!. IIl',llllll', 

lui, C<1rl' facea ;.;l\, l[I<TrUlleZe şi Cl'a I 

m,li impdi'ila illim;\. Punere în libertate. 
In:,;1 in Juc !il' p,iine, gllWrIllll de La limjllli SilU am scris despre a.-

azi carp a \ enil s:i llllJ'OlH'Zl' t·('S[;('c-· n'>lar!',1 ::;l'11I11Ii iil'!DZilulllil IUIS., 
I 

zik Carital<,i ~i a ,a\.ital-o :;sllpr)a i (.il: SI'. .\11:1. :\iu)lae Tandrău, fiind 
1\1: l\'gilor. a s('os al'mal~l pe slril
una!' neF11tincioşi mulila(i, ~ (';dc:lnd 

;l(uzal ri(' difl'rill' llen'guli în muni-

1111:11'(':1 1 illl lJn'lol'. 
rl'in aceasl;! l(hJle I('g-ik \;'11'1'i in; ;\, Tialldrall a 1'0:,1 pus pe picior 

ricio~lr('. ! lil:cl' il1 ziua .Ie 17 ed. lainll'nen-

Acei car,i au dreplul la rC'spC'clul 

şi la l'('(';ulloşlin\a noaslră, in f~lta că

rora lrebuc s,l ne închinillll ca la 
sfin\ii din 'Î<"")aJ1l', au fost insullati. 

l' Fala liP :H'~'asliî lÎ('ido~ic (1 gll-I 'ia 1:lnrl~lll!li ~i Plll'I'gieliJui (l\ocat 
I bt'mid, Vointa Popurlllui proleslca i (1. Sll'l'aJl F~ln~a~ill, care (ldnel che
l Z:l ell 10:11:'1 indignHrC'a ş,i infierea- I slia in m.lnă; ahin de-o s~ipUllm1nă, 

zi"! el! ultima ('Iwrg-Îe ,WP:lsl<l nouă 1 a ~i n'lI-:;il sa-,:,Î seape e!il'llllll din 

cIt, C('i cari d<'tin\ azi pu!erea şJ În : 

r,În,elul dll'or~ se g-nspsc tr:tdil[ori ' 

C!{' neam ~i (h'zl'rtol"Î, 

Dar bine. ('('-au rrteul: \1ill'.iii acC'- . 

sld nalijş. eari au. fosl SllIHl':d 111':1-' 
sacrului'? I 

S-au aduna! ,într-un congTfs, unde i 
s-au sr,lluit unii cu altii ~i mu În(oc
Jll it o m i(~n .ia I hii CIl '('aJ'C' au pleefl f 
s-o <Inca sIăp.lnirii. 

Vai, şi-n jalhă nil t'ra {feeif id(',:i- I 
luI lot' de azi ~i mfti l1e. dei ((n'll' i 
pentru nl.lln mai !rilese: penlru o: 
rfiil1e! I 

., O F.l in(' Y'I'l'l11 ~ .. , Acesta era si r;- i 
g,ltul desnîhbjdttit al mm-ilof ll1uli- . 

, 
doyacla tI(, !i[1:-;;( d(" I'('SIH.'cl Iwnlrn l' al'CSt. • 

101 c(' al'(, 1111 În (I'!l'S sfi\111 IX-Il 1l'lI ,Judeean'a ell"sl ici Tiamh'ăn ni a-
I1t':lmlll noslnL ) \'('a l!:c la 211 :.\[ai ,a. c, 

IIHfignar(';] 1111 l'sl!' n1lmai' .;) 1Y1;). 

sir:'!. ei a inll'l':~lll\1i p~)I'or, cal'{" Tflrg (lI/' .ară 

azi, mai mull. ca orie~ll1d . - cerc să 
pln'(' ,H'l'SI Irll\Tl'l1 nf'!':lsl. 

Voin~1l P,)p<lrnhri', 

-'1-

(11 ~(i ~i '17 .\, ,'ilie lB:U S·l' "a line 
il1 (11('11 ui;icintdl111 l;lrg (((' vile ,:,i 

,illilrfllri diil'lilc i\IJl,1 anllB in InCl! 

erau llumai ll'l'j l:îq.:llri anu:ale. 
D. Vk[.::r FP(ll1~I'1 In lil'NI. ! }J . l' 

I'llllr-o apl'O ;are dm anul trecul 
" [J(' viilor vor ri 11lf't'p:lnd cu a-

La ~~ ,\!;rilic: 1!1:lO '<1 t!'C'!a ZI de , . , 
) .... '. 1 <,{'sIa. palrn tIl loC' !Il' lrei 1<11'0 uri 

1 aşll' se ,-n pICa r<\.' SCC'lN1 tl'alrllll1l " 
" " I :lI1u:dt'. 

(1111 I De, r I(':~a 1) 111111 ca I'C a ';:-IZll f i •• --!II., ...... ,"Il .. N. _l!'Iiaa .. _ICI _______ _ 

moarte:!' de d. Vidol' Eftimiu. Du- ! C.t.ţ. 
l,'t rITgl':ll11 \:1 Ul'mn rkll1sul. c:IJ'1' ya' 1 1 1 

--------------
tllll:a r:lll,1 în ZIlrii ztlci. ' Voinţa Poporului - -_._------------- -

S'a (lescllis b~lzinul de Îllot 

--
Ltlnl· 14 Ap- l)aI-a STl\·"'A1T BRie comună femei şi bărbaţi 

riHe II (" - 11l.l. . iu fiecare Luni 5Î Joi d. m. 5-8. 
Numai pt. femei: Marti toată ziua şi Vineri d. m. -- Numai pt, bărbaţi cu exipacet 
zilei de •• S ] OJ 1 A t t · - · d 1 · Marţi .-. coa a (e 111110 I p. COpIl şI a II ţI 

. . "- - . ..' "... ',. ", ." , 



ij 

o Inaltlă (ry-jnliUHht t 

o ti' (' 11"1 l'(dea 1, :S:'lphllnanH l'('ClI a, l'1 ,', )" 

Sofia ,de :n uni di nSicula, .;.1 n[tsn!l 

Ull eopil În podul und ('a:~(' H'("I'inl\ 

pt' {J g-nllll:\i;,1 cip pll'<l\-il ~i gr','\ll, 1-
medial dll] i"i na::;ll'!'t' (:I>;:ilul <,urc h 
Irid!. a ro il dus pe lllar,!incu Crhu

lui. În :lp~t" ~i las:ll in p:lnisire, 
COl Î!u! li f(f~1 g;! si I d\' 11 i~I(' t\'Jll(,l 

cari au lller's ];1 CI°i::;. ('li' olu:'ile<lu

I 'ti ap;L 1). cir. IOIle! lIirsoll llH·(H
eul tÎe cir'culllsc-ri ,.jit'. a f:lclIl aulo
iiI "ia. !,Iin eare s-a ('OIlS[(llal {'allZa 
mortii: a fosl IlI'JIl:rriji,"e:l şi ('xpu-l 

nereu la fri(;. Se mai f:1C' Jns;1 ee!"
c('w"L \'orhindll-S!' e1l :wulll do~ I 
ani ar mai fi 'hl,cul un cori! in !~O- i 
mUlla Chen'hlş. re care dt'as{'ltlc'!1et'l . 
l-a emor:)L ~lnma erlmimllă eslt' n('

mi)ril:llit. {' faU .. 
Feriti-di fel('lor de ['llŞÎ!1('tl şi pll

calul {'ilzul ,hllpra c:q:lI'lui acelei 1lt'

IeRi Il i tp. 

Cel mai fru~os cacloucle pDaifiiştlililiB"Î 
Iv1k

ă
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~m~lEllJe~~~f!Il~~_ ~~~~'~'f:~~~~,,~e~~m, ~~I_~ ~~i~~~~w~~~~i~~~~fk~~~~l'~~~W~~iif>.W~W$!~f5 
L' a împuşca t fără lncil,," indemn,ond 1'" a.;cult'ihri 

să vrea I Pa-' ştI-le AIn Rus)-a să sc iuJX'ascti înll"e ei şi s~ iulX'a-
"""1' 'l 1 1 scă bist'rica. In ca, lat Să-~l ,afk In ziua dc, 10 Al'~!,-"u' c'. sa.carn.t. ~ 

BUllc (iIH,'nrg!lC(k,' ~ll anI dli1, SI'-j Ma" 8'uJ"jle antire}jIF'loa"'e ale ol"ganel()r sovietice Il 1 I În<kllln la muncă dllsCtd, manta Stt 

., " ~ ~ '. g,~l~P',lSdl in hiscr:ic;Î i III hol<, (e c( II cula, a fo . .,t împllşeat cu o taîllH, ml , 
P . 'ca, tia noilor generalii, cari brme;3Z:l că (flobel', de ltln~lrlll Jlorar a- ,\dmj in ved('r~' :;arlJ~Hurilt' dt< va lllcnl în zilele d(~ Paşlti oa în zile . 

' 1 f' il i Eingnra h.taranlil' .a unor \'rem i mat n'l lot din Sicula, lneulpalu an Paşii, organele sovil'ljc~ au lual CC-I·()biSl1ltite. 1n acel aş Ump intrcgul a-

să şlie.~A ann3 fraidud siHl <.'!'Ia 1<.' mai ft'lurilc m~huri penLru a, par~l al parlidului cornun,ist işi v,a: .D.l.1I1.(.'. ____________ _ 
Ille)realil. a eăulut S{l spnie uil sc illlj ied'eca tim'rea aCl"SIOl~ sitrbă- I illoorda tonle forţele în 'dircct,ia pro- Se falslfică 
gnlJ· W.· lilrani r'-:'lr:Î :~taleall În slna- 'lurl.P;·ima mt):'ilIră 'L\ fosl illtl'l~zi- I pugandl'i anlircligiousc. Vor fi oq:fa- " materialul pt. 
dă. A sc:)S arma p<' ferl'usld şi ta cerea tragerii e!oj:oldol" in Illlrl'a- nizale rrellltindelli ff'sth-aluri anU- I cu~ăti~ metale 
lm.>. pimL'rind dclima în frunlc, ga HlL>ie. De fapt, cele mai multe reJig-ioase, la cad se "01' iidiculizu CU renume mondial 

Glontul a ptllru
ns 

osul frontal, aşe- l ckj"Jll- au [0:.;1 pau,l acum sC'obol'ilc r{'lig~a >i toale ohicellwilc; yechj <It' SIDOL ! 
z<ln-du-sc inl~ C'llll'ning{~ ~i bsul ~ra-d'(' 1" !)isel~ici. . . I 7:cnt llumai cMe\'a biserici untl'e au 

nian, in rt'giWllea oCCIJJIltală. VI'C- I 1 t1 wlUl1ul an tu:-;.t'l"lca a ayul roar· I P~lşli. "SIDOL'" e veritabil numai în sti<:.le 
Urna a fost Irallspol'lală la spalalu! !e nud[ de sufedt În urma persc'cu- i In Îll/rcaga :\l():~("(J\'a {'xisli\ in prc- închise. Eticheta vet'de at'e In 
din Inen, lll](ll' a pTimit ingtijirlc lJi!oj' r<'lidouse. In unul ln~(,lIl s-au \ loc Sllljlw religioase. La scrviciile mijloc un disc ~oşu ~u insc~J.?ţia 

I . ă fO' ti· neag"a~ .. SJDOL .. - OrIce falslficat C{'rul<,. Slarea Ul e grar, ne lJn( , pN!ni:; încă ofleipreu sluJbelor re- . ,'digioas{' :1("esle bi.s('dri sunt jnlol- al SiDOL-ului mânâncă pi~~eaJ 
srr('ran\ă de ,-inc[('('..<u'c., I ')igioast' conform eOilsW ll!id 1)0- I d<,a~lIa pIi/Lt, ele ~rt'dincioşi" d('ş'Î a strica si atacă. obiectele, ne-fll~~ 

E foarle rău, ca se lasa armele IX' I Yielict', carc J)crmitc libertatea: cun •. m<,rgc fa hispdci Insearnni'l ,Il le ('x- I nici economic. _ Refuzaţi fals~fl 
mâna copîifol". cari prin naivkllca: f(':-;Îun.i!or.. In anul acesla S-01lU ,intcr-; ptlm~ să fi InSC1;S un rubrica ('ontra- : catele în interesul Dv. propnu 
lor, CHu7.(·aziî ao'('sco1'i durerj, oHrj I zi; urjcl' slujba rdig-ion.s~l precum i re"olu\jnnm~ilor. Slujbek rl'ligi',I:J-se M.r UiiduJ lJ\)sLai Arau 
cu grpt! pot fi uitatc'

l 
,1 şi lro('C:-ilulljle de Pa~li. Au 'Hos! i :1l11ill(e,C l'r;rnelc limru,"i creştine .. I . 'Se edileaza jn (:npl'nluga (!~'l

luaI(' Ill<'L.;u!"i !leninl inltllUl"arpa tu-l când cn'slini:i din Horna aU fosL su ! llCl11arca. o lislu, leldollidl suh Il Il-
voluntar 1 (tind' obin'iurilor dc Paşti, ' pu~;i cdo'" mai mari p<'rs('culii. ! mele Anuarul lelefonic intl'l'!wlb-SAL VAREt\, asociaţie I 

I Tuturor bmlăriilor ~i cooperativ('-I' (;n hlb!<'[l rllgTozilol' se 15snfă(jşcu' national. In cart', sUlll prelwl!e fir-din Timişoara \, 
--------..:...------ i '101' li s-a iJlten~is fahrica1'eu si y~)n, z:t înainlea ochilor la inlJ'larca, In \ melc mai însemnale din IUlllea III 

! r.areu azimelor dc Poşti. An fo.st i hÎs('rkL Zt'ei d<.' cp!'ş('[ori sâraei. : """'1,'\ \JT'1<lillt'lll!il jll'ntl'l!Jll:,eri Conspeet 
despre activitatea din luna Martie 

1930 

1. S'a dat primul ajutor In 119 
cazuri: 

La răniţi 1n 64 cazuri 
Boli interne 3 
Alte diferite boli 42 
Sinucideri 10 cazuri. 
II. Afară de aceasta au mai 

intervenit În 241 cazuri: 
Transportarea bolnavilor în 

230 cazuri 
Transportare de alienaţi 1 
Alarmată fără motiv 10 cazuri. 
III. Serviciu ambulant a înde-

plinit 324 cazuri: 
La teatru 35 
La cinematografe 270. 
La alte locuri 19 cazuri. 
In total a funcţionat în luna 

Martie in 684 cazuri. 
Dela Inceputul anului cre în 

1915 cazuri. 
Dela înfiintarea Asociaţiei (1886) 

1n 113436 de cazuri, 
Timişoara, la 31 Martie 1930. 

Prim-comandant: indecdfr. 
beer. gen.: indeseifr. 

Vineri ae pasti ~~ntr;~tj p~~~~ 
vinge de excelento vinuluIui 

LurlDlnt al lui Petru Wolf 
in propria se producţie. 
I . > 

' t l), "'- ,,-t~'-. • ,~. • 

illl~'rzisl' deaSellWIH'H ~i all(> Hlimenlc i ('('J'şi. Ei sunt in cea m,ti mare rX1rl(' i ere tl1 aC~'Clsta lisLl esle lX sclu-
cad SI' cumpărau d{' ,obi'C':('ÎjJelllrn! :lJ ,roapp !foi. întind n1:Înn spre ':1 'lingi ('tlgll'J'i, ppnlru carp :'lIm;' se 
săd'::t!ol'iie <!c 'Paşli. 1 ~-,rl'c!i. c'nri alt fost alung-oti din hi- r.;Î si o li",[.[ ahoWI'lIlul. Cl'i nlPr('-

In loalf' fabricile şi. inslitutil<' se "('rid şi li'ls;:!i s:)' moadt de foame. ,.;;!\i 1 ('111;'11 lalllllrjrl maiddaklle s~i 
~'l' atln"seze la sectia kl~·r:JIlic,~ (l ial0P

CONFERINŢE 
RELIGIOASE 

:.;1 ni ()!'i('iu da'; 1. camera 1;-). 

lliri;zillt{" 1'(lp. 

WEISZsi 
~ 

Iu'i'u. In D U!l1 de (j şi 13 "\priUe 
erI.. d. profe: .. or PaH'J J):Îî-ka, a li
llul cUc o conJ'{'ril1 (;i. în cadrt'lc ~[)

cidillii religioase pentru t'xplinrca I 
l;iLlieÎ. \"orhind <ksp/'c ) IH:sc['jca I 
str;lmoş{'nseă şi Crcş/(>rea copiilor>: I 

CU\":Îlllul {k deschidere a şcdint{'i i 

a fosl .. ostil d{' p:lrinteJe Teofan I-kr- I 
bci. actind. condudilor al ei. Sf. Sa i 
com;fal~l, dt numănd acelor cari se 
gftn'fk'sc la m:Înluir{'a 101', es[c 'in ; 

('"!'('ştc!'('. Hrana slIflC'tească se 0Mlln I 
JW zi ce trece mai mult. Spr<, marpa l 
noastră bUC'llrif' setC'u d~ 'mai hine l' 
('sl(' alinală cu ap'l 1.il1l,P<'dC a Înn'î. 
l;!turilor cTeşl,Îrw m'lodbxc, cari 
dau puterea (k vială, noamului nOr 

slru. 

OI ParcJ J)~îl'len aJ'-llI~i prin CllV:U(C I 
bilH' ~il11\jLt' elI biserica: ortod()xă' 
a fost temelia pe, care s-a cIăd:t i- . 
deca d(' neam. i\cesl neam eslc înC';l :. 
fil'a" Si de aC('ea ITIllltt Ofilită sti-I 1 

<!estranH'. Sil mIii a gzge0g'l'ufkii pa
l('otcaziî ac.lÎ\'itale,a duşmanilor ·C'X. 

t<>rnÎ, cm~i îşi au şi. Înlr(' noi mulle 

'BEN]A/Jtf/N 
Ciorapi, manifactura 3i 

mitrunţjsuri. 

Rusia necesită 65.000 
}Iedici 

JLosco"a. (C('ps" ~-- PlalluJ pe ,) 
',1 <'1 l-~onlisart,alllltl~ sill1iiWti jHlbli-cozi (k topor. . 

r I 1 '. [1 t \ IA C'l' j)J'('\'l'de di jnil1ă la a"esL /t'rmin \ "a7:11 {llSH'l ('s e 'c oC\'('!1 .. l'a <1 

Clim bis('I'Îen o1't. din Rusia aş fosl Husia an' lH'\'Ot' d'c 6;').()OO lllt'did, 

dhlrusiî. Dc"iri'imarea neamului se F:clculliîlile ,rr:c' mCflioi.nrt (lin Hl!~~ja 
mdici atlual. [lş..l. ci:i la sf:lrşitul ce Îmx'arciî si la no~ şi să şti ti. afir-

v i ă 1 • 1 nu rol furniza d{'e[lt cel mult 300fl ma (sa. c. toat(' sede (>, ce se lyeSC 

, ] 101' :> ani, Ilum:'trul lllcd'kj!or nu YU rc arena romal1Î~mlllJuL suut rmsc a 
('a)e de duşmanii 110ştri("~ __ i c:rt'şle dcc:îl IClI l.j,UOO, AY,lnd in ve· 

<l<el"{' acest fapt. Cornisarkl [ul in slntc 

Cumpărărl pe rate de 6 Juni 
tiullii Y;llhlkc a holărM c!"eHl'cu de 
'noi fnculti1ti de nH'dkin~l In Hnmo
\'!O-Vosnesensk, SalUara. C/),aharo"sl, 
.\ll11a-Ala, Sw)rdl()v:~k şi Simferopoj, 

P:'lJl:'l atunci se \'3 înlrou'llCC' la IUli· 

"lersilhU doua sc.himburi de stu
dlC'!llL 

puteti face peldngă preţuri St . 
moderate cu llbelul n S. A. rasser 
ConsulD~~ la casa de modă 
"'''' ". Vis ~ a ~ vis cu biserlc evang(jelică. ". ~ ..,. 



A -t txt·1 d a'" loJ" Habig, HOllsseJet, SeoU, Borsalino efc. - Cămăşi, cra- GAVRIL PAPP, Timişoara./.tj·, U 80 sin O U d 1 ~ e e parII: vare, batiste, mănuşi, C1O[;1 pi, trenchroaturi etc. etc. - , 
Mare ~~~,()rtiment - PrEţuri ieftine, la Stracla AI h a-I a Ii a NI'. 5. 

=v---w_caa smr a_td'PE" M r se '~rmc RlO1r" -rzz ----II!! 
I NOII~~fi eie l)\riIJ~ă,~al~ă ta' TI la R~' '~'lţ~~~ s'~ ~ ~;r "1' 

Mare asortJment de mantour1 moderne de I t.:J &A u 4I.Il W f6j a. A 
dOlllC, fjaine pl. copii efc. Timişoara, Fahrică Piata, Traian, 

Bure;z,uri, 
motoare cu gaz, maşini de tini
ghiă, automobilele uzate, guma 
de automob:le la 

EdD1 und MolxJâr 
Arad, ::stl'aclll Aiexandl'll No, 6. 

Prăvălia Rlea S8 infiinţează 
la 1. Iulie. 

Pun in vânzare cu orice preţ ac· 
ceptabil pâtlzeturi, chi!fonuri, da
masturi, feţe de mese, prosoape 

şi zephiruri 

fir:ma KAHPlS 
Arad, Calea ~aguna 86. 

M1HL :_E EI' 1 j.\ 1~ tiin dl'POSll ai

laţi OTlCâlld la alelierul lui 

R. \VINKLER 
Timi~oara. Calea Buziaşului ]2. Ultlma 

oprire a Electruluî Nr. 2. 
306 Vinde şi În rate. 
............ + ...... . 
Un dormitur din cire~ şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzare 

Ioan lunea, 
Timişoara lll. sir. Tribunul Laurianu 8 .................... 
SiIFAN'"ThsiL6 

mecanic şi e!ec!rotcchnic. 
Timişoară-Fahric, Str. 3 Al1gu5.t Nr 1 

It -""..~-

AutomObile! 
ElnlUND kL~S, atelier de ca

raseri~ gata. 
AratI, Bul. RI'g Jj'erdimmd 22 

- -= pr.ţiIil.. 5LJ11&ţ± 

Dormitoare, sufragerii. bucătării moderne, somiere, otomane şi canapele 
etc. Pe rate lunare şi s~ ptămânale. Dormitoare de lemn exenţă. tare 

dela Lei 12.500. - în sus. 

la tânlplări artistică IJ .L\.L 1 N '11 
Se primesc ucenici cu plată.. Timişoara, Mehala Calea Torontalului. 

In atelierul , 

i LUSKAN 
: din Timişoara III. str. Tribunul 

Laurean se fabrica cea mai buna. 
i mobila din tot felul de material 
i Vlinzare şi contra plata în rate. 
I Doamna mea! -

In Sa-G A BY Q~ BuCitg . FcrJi- J -----lI!Idcll\lllallljIll!!S-'J ·L·ci!ll!lÎt·lc·epll!;"tf~ld. I Faceţi o încercare şi veniţi în 

1 n~n,d .. ll. au sosit aponeze F'orm~z după _model~ : SalonuJmeuclelacruridemână 
lonu palaTU de panama proprii pentru (O Lei. 1.' T" 1 f' SI B N 13 :--______________ ;;....__ ,In lmlşoara, ose m. r. em r. . 

I unde am im deposit storuri, coverturi 
li uine de pri-ll X· Str.1<:piscopul : de paturi, milieuri, păpuşi artistice şi 

~ :) • •. \l. i~" IJ .Il Str. BrMIullU până la cele mai preţioase. 
nlă vară YOP "es-' )'1 !;J'Jl 1,bd 11 10 I covoare persiane dela cele mai simple 

te SI curăţă .' Il. II Primesc executarea de lucruri de mână. 
~iiii.iiiiiiiiiiiiii" -iiiii-_-iiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiliiii'iiiiiiiiiilliW.i:iiliiiiiiilliiii&iiMiiii __ ~Iiiiiii&ii!&l!iii!'i_ N a;: y, 1 ă că t II Ş 
Olla- (Ile I--a ~tl· şi tot felul de ~urprize de cioco- de arte şi instalator de apaducte 

M3 

• .~. Jaiă pemru sfintele sărbători se 
găsesc la magazinul Timişoara,Str, Eugen de Savoya 1 

ConfecţioneazA grilaj uri de fier 
şi maşini de gMit. Primeşte to 
felul de ]ucriîri în branşa. şi re

pa rări pe preţuri reduse. 

r 

L 1 L Y ELES 
bine asortat Î"ll trufandale şi dt~licatese coloniale 

bători şi în cazuri 
poate să dea foc. 
Uzina speciată ~)i'n
ara IL Str. Gloriei 1. 
munelor şi comite-

.. • 
N li l11Ui există lllorti si răniti " , 
de când s'a inventat '1~-;' t " 
tunul de alarmă şi ,~es ell() 
festivităji (serbări) , 
La o parte cu pericuJoasele şi vechile. Teascuri 

(Pive)! Cu tunul festival 
cel nou şi un copil la săr

de alarmOJ (Inundati sau foc) 
Lămuriri la "FESTENO·' 
tru tunuri festivale Timişo
Atenţie Reprezentanţilor co
tele parohiale 1 I 

a 

, 
I 

-

cu cărţile 

S. A. COnSUlll 
. - -:i------..sI!----___ =_ .. __ z_==LZiI .. mm=zn:.c:i _____ -! I Maşilll de cloclt pui cu wstalaţie de 

I 
încălzit cu electricitate şi orice com-Pe rate în preţuri de bani gata 

puteţi cumpăra cu livretul dela "Consum" s. a. la firma 
bustibil pentru pui de gâscă, :aţă, 

, găini şi alte paseri de vânzare numai la D . .ţ. dUI Clfeş ŞI plOPI-, OrmhOare trandafir. Lucru de r__ - primul rang. Se pot IO~I·r GReSI-Do-eI" ~I· t.-'I! cumpăra cU preţuri de fabrică. Ia t:.S îi e ~ . 
,i GEZA BECKER 
I 

intreprindere electro-technicA. 
CSORBA. . Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. 

111111111111111111111111111 Tâmplar artistic, Fabrică (fosta Calea magazin de moda Arad, Str. MeţlUllU. 

Andrassy ~~a ]r~)m. v~~~~-l~~~. cu bise- I ~~!~e;,~~~~~Etn Postav uri engleze se găsesc 
În cel mai mare asortiment şi Cel mai 

.~!Wt;;_..:.1' t 

Vinuri de Pasti ~~~I; I~~ 
din propriu şi produ~ţie se capăl.ă . apro: 
ape În loate pravahele de cohmale ŞI 
delicalcse. Timişoara Meh. Meţianu 1. i 

Telef. ] 1-23. : 

Lucrări În beton, piatră artificială, 
păvaj de terazzo monumente de 
groapă, şi orice lucru din branşa 
execut lânga garAntia. Comanda 
din provincia execut pr?mpt: 
Rog sprijinul onor. publiculUI 

PepoJi Victor 
Antreprenor de belon ARAD, Str. 

Numa Pompiliu 19. 

Instiinţaro! 
Avem onoare a face cu~oscut publicului transportator, că am 

înfiinţat 
un trafic colectiv de căi ferate 

pe întreg feritorul ţării, primind spre transport orice fel de colefe ori 
Încarcături de vagoane. Informaţiuni precise serviciu la cerere per
sonal ori prin teefon (Nr. telefonului 63. cu cea mai mare plăcere. 

'l\triful traficului apropiat: 
Arad - Timişoara I Arad - Ot'adea 
dela casă la casă. deJa casă la casă 
~1icll iuţeală: ~lica iuţeală: 

dela Lei 45 până la Lei 80 per. dela Lei 80 până la Lei 120 per. 
: 100 kgr. după calitatea mărfii 100 kgr. după calitatea mă,fii. 

COLETE: COLETE: 
până. Ia 10 kg. ___ Lei 15- până la 10 kg. ~__ Lei 20-

ti 15,. __ ~ " 20 - " 15" ___ " 25-
JJ 20" ___ l' 25- " 20 t1 " 30-

Câtre onor. puhlicul de Cinema 
a...! 1" t' C~a mai mare ~e ee i. asortiment de 

I 
,,25, --- --- ,,30- " 25" --- " 40-
'. 30 " ___ ___ II 35- " 30" ___ ., 50-

cu toată stima: 

bonboane special e se poate o bţi ne la 
Bonboneria "PALLAS" 

l,tngă fostul cinematograf nApollo~ Arad. 

I Soc. Colii-Expres Ko·· n·tg & L'lZ'lr Birou de expediţii 
I I servo de colete (( înternaţionale 
: Arad, Str. Bucur Nr. 3. Telefon 63 

, ! 

ieftin la 

Rabong & Scbneider 
Timişoara 1. Piaţa Sft. Gheorghe 

Palatul Episcopul. 

1IIIIIlJlJJl111111111111111 
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la 

CSAKY 
Arad, în faţă cu biserica Iutherană 

(reparaţii garantate). 

Dormitor 
din trandafir urgent şi eftin 

ele vânzare 
: Filip S I E BOL D I Timişoara Str. Telegrafului 19. 
. 430 Tel. 699. 

Gh. CRilSTA 
. ...... ..... A.......... ...,., 

la 3 l)lartie 1930 a deschis o 
lângă Bancă A_grară vis-a-vis 

croitorie 1l1odernă în 1'ilnişoara Str. LOllovici 
de Directorat. Cere sprijinul tuturor Românilor. 

Credit pe 24 • orI 6 p .cJlK luni săptămâni 
Paltoane de dame, Pardessii de barbati, copii şi fetiţe 

Timişoara - Josefin, Str. Frobl 44. - Sucursale: Fabric, Str. 
Dacilor 25. - Se excută c:omenzie ti după măsură. ----------------------------

/~::.-
/1/", 



-=-_______ :_: __ ~I~ ~~ .~~!! ~ !! 

De Paşti 
nu cumpArati ştofă, 
ci luaţi palto~ne de 
fetite şi damel pe 

Rate cu cărticia a reuniunei 
comercianţilor pe pre
ţuri de bani gata la 

PLESZ 
dame, haine de matase şi ştofe. 

Ca~a de modă pentru 
femei. Strada Colonel 
Pirici No. 5. A RAD 

Rog grijit la JdresiL. Vis·a-vii cu intrarea din dos a teatrului. Mare asortiment în paltoane de petiţe şi 

Frizerie 
Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. c1ientelor 

A. Sielovall 
Arad, Str. Brătianu No. 9. 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin pret 
întreg echipamentul la croitoria 

militaro-civilă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

Fondat 1870 Telefon 3-88 
i Port,i şi u~i din fer, In~I'ădituri decorative cu. illJplett~ 
, tura şi imph·titurl de Silrma. pentru gaJ'(lurl dm sârmă 

zincată cu preţurile cele mai eftine la 

Fabrica )1. Bozsak şi fiul S. p. A. 
Timişoara II. str. SanţuJui No. 10. secţia de 
mobilă fabrică paturi. nopti eri. somieri din sâr .. 
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi Înstala
ţiuni c:mplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 

Preţuri curenţe gratis. 

IfIOBII~E 
în preţ de G ~ 
bani gata .1*1 

i ll R &'I' E Pe lângă condiţiuni 
-,~ de plată favorabile, 

~ .Il 1 Arad, Piata Avram Iancu 10. 
Jt"- Atenţiune la adresă I 

Dacă doriţ a Vă procura 

Mica p~lblicitate. 

Dormitoare din lemn esenţă tare 
pentru Lei ]2,500 În rale lunare şi 
săplămânale la Balint tâmplar artistic 
Timişoara. Mehala Calea Toromalului, 

Dormita ue în deosebite stiluri pe 
preturi foarte eftine la A. Baurn tăm
plar artistic Timişoara IV. Strada Ca

i meliei ] 5a. 

I Deschiderea unui salon 
I 

necesităţile de văpsele! de modă pt. femei 
Sigiluri şi insigne 

se execută pe lângă preţuri 
arte avantajcase ]a 

fo- etc, cu preturi eftine, cercetati firma I Aduc la cunoştinţa onor doamne
lor, că după mulţi ani de muncă 
la Paris am deschis prăvălia mea 
cu cele moderne şi mai cu gust 
lucruri rugând onor publiCUl de 

ami da sprijinul necesar 

TOMlel OLLY 

I KfiRPflTI & COMP. flRflD: 
! B~ Reg~ Fel!dinand No. 44. 

l--------------------------~ 
Iuliu Csâky 

gravor 

~-------------------... 1 
Mare asor:iment ~e Biciclete, cun- Ludovic Pâlinkăs Timişoara, Str, M(jlfer· Gultenbrunn 

(Bega jobbsor) 3. 
Cumpl1rările cele mai avantagioase 
de costumuri bărbăteşti, pardesiuri 

şi trench-couri la 

•• :, ,. ~. ... #." ,..' ~ I 
delabre, Şl mater'mlele pentru In
stalaţiuni electrice se pot procura Ja 

A.rad Palatul Ortutay. : Pentru QO de lei, taxa de imp-
!-_________________________ -= I Contra .- rumut puteti cumpară 

M O S k O V 
-1 t z · I biciclete şi patefoane la firma 

I I · f F -le şi-a deschis croi toria modernă I ,~M O ~r ORI C Ah OS 1 IIp S pt. Domni în Timişoara, IV. str. II Arad, Calea Banatului Nr. 12. 
in palatul Teatrului jfrai. !'reyer 2. Rog .prilmu) ono public Ilmprumuta;~. r.~: ::c~!e~~. Vânz.re. 

Curăţirea şi vopsirf>a hainelor de prirnăv3r'ă o face in modul I Serviciul de primul rang ---
cel mai perfect preturile cele mai eftine în ee '" ac~~·.·,." .~~ " ' . ,'. . . ...' . 

I HOSPODAR str. Stroescul3. Salonul "Pirosky" 
. 1 B RIU N 1 Coafor de domni şi doam ne 
11. ' il . i P . - Ondolaţie ) L· l~ 

•
! entru primăVara frumoase pălării de dame Spăl~tUl pârului) el t) 

I t t 1 
1 Mamcur) • 

ns rumen ee mUZl- au ~osit 1 O SE}'" 1 N E Arad. str. Em'nescu 1. .....-
cale. 1 la fIrma . ~ Nou:ăti dela 180 lei in sus -x-

. _ ! Cele mai bune şi efUne ştofe 
TImIşoara, Str. E. de I . _ • englezeşti pentru dame, pân-
Savoya 14. Arad, Str. E e B te Stlclar de construcţie ŞI depo- i zeturi, trusouri se găsesc la 
302 Cloşca 2. I nrlC as Ing zit de rame şi oglinde Timişoara' 

t Cetate str. Sergent Muşat.' V ,& R J • S 
Lichidare Auiorizaiă I M~)IE)OE.'.M)1I0000tE (Nador-Gasse) 2. C. 1. ~ 
Acum veti putea procura ' , 

~~~~D~~li~11 1-------------------------~e:v:~ie,â ~~:ol:d:~~~~ •• '( 1.' â r;: e t-t i Il de I-a şti ~~~~I:.~~ ~n::::it~tŞ~~: 

Str. Meţianu ]5. La cocoşul de au 
Locul de aprovizionare ~a secţiei 
de mărfuri al Cooperativei in

dustriaşilor arădani. 

ciuc etc. excl~ziv până l~ u • .' dela Lei 69 - C!măşi pt bărbaţi dela Lei ] 10'- Cămăşi bărbăteşti cu piept 
data de 1 ,Malu, in pravaha IUl I de mătase, 2 gulere Lel 2!O'~ Casă de ciorapi şi dantele. Str, Eminescu 8. Baifl l)Îana" 
Bela Kramer I S'a Deschis salonul Splenaia" În Timişoara Cetate Str. Eugen 

.. "de Savoya No. 12, unde se exe-
Str. Meţiana (1. Forray-a.) 1 cută după ultima medă parisiană Costumuri femeeşti şi bărbăteşti, începând 

" Instalata. din nou, este deschisă 
toata. ziua. Preturi de baia ex

trem reduse. I dela lei \ 1 000'-

Casa de linoleum 
Cetate pe riindu} Lloyd 

Covor de birou per m, 
Covor de strapaţie __ _ 
Covor de sufragerie __ _ 
Covor Înaintea patului 
Perdele __ ___ __. 
Covor-Velour ___ • __ 
Cuvertură de şezlon _ 

" " u velour 
CuverturA de pânză-muşama 
Pânză muşame de masă 1 m. __ _ 
Linoleum prima per m. ___ _ __ 
Covor Iinoleum 200/300 ___ _ __ 
Linaleum veritabil plută 200 cm. lat in 

Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 

36.-
75.-

500-
88.-

250.-
250.-
750.-

1250.-
59.-
75,-
75.-

780.-

toate "Dessinuonu per m2 ___ ___ Lei 130,-
I Linoleum lndintea spăIătoruhtL_ -._ ___ Lei 58,-

Deposlt permanent de covoare Kokosz, in diferite culori şi lăţlunl. Blngl de cauciuc, umplutură pt. raşU, pantaloni
ruşii şi somlere şi toate articolele de cauciuc mare 8sortiment, preţuri eftlnJ. 

Filiale: Oradea.-C 'uj.· Telefon: 10--31. -----' Ouă de ciocolată pentru paşti Şj ClOl.:olată in exec~tar~ foarte Donb ner)' r 11- sStr. Românulul, Jân-~ ____ ~ ______ ~ ____ ~. ____ ~.~ ________ ~~~~~~ fiumoa~, foarte lefhn in ~ O ~ ~ ~ ~ ~sta Apollo. 



In cafenea "New-Jork" cu începere de 20 1. C., [mare cabareu cu program ./ fi 
foarte frumos Jazz-Band. Serviciu culant, preţuri 

eftille, desc.{jis până dimineata 
~------_ .. _._-----

RecomanelâmOcele mai frumoase şi eftine specialităţi De" n "-'a ula A r a d~ Straela Brătiana 
PăIăriile mele ele Dame, materialul cel bun ......., '(11' 9 
~ ____________________________ • _____________________________________ JVj. • - -

I-Stronitoare ele paşti ~r:~nma~~~ti~:n;~~~~r~ CITY" 
'.t:" drogherl& Şi parfumena " 

Arad, Bulev. Regina Maria 
No. 26. Emel'lc Zei ner 
(fosta drogheria Hanzu). 

Pistrui marunte şi pistruibde,ficat, 
precum şi toate impuritrtţile pielei 
curata. CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui 

KULI(A 

----------------------~ O ..,., a va tel Frizerie n~~ă .in Arad!! Nr. G. 4773/1929. 
c.. ! Preţtlrl leftm8: 

! Ras ___ -__ ___ ___ _ __ Lei ] 0'- Pubtii'atJe de licitaţie. 
în marc asortiment, cu preţuri I Tuns ___ ___ ___ ___ _ __ Lei 20'-
foarte sclizute: I Tuns pt. dame --- --- --- Lei 20'- Subsemnatul delegat judiciar aduc 

•• 'T'.1~ans1.1v:'~n:a II li W EURcenicKse MPrimeAste. N N la cunoştinţă publică In senzul legii 
Se află esclusiv la Farmacia " ~ ~ " .&1 articolul LX din 18~1 § 102 respec-

I tive XLI din 1908 § 19 cumcă lucru-
Oreşenească in Timişoarat Ce- Magazin special de cravate şi Hr. fostă Uzar Vilmos 3. riie următoare ş. a grâu cai tresură 

tab~ Piaţa Sf Gheorghe, um brele. Palatul B"ischer Eliz. I . . < ,.. pe arsuri care în urma deci~ului Nr. '! 'tatelne" lIChid. starpltor d~ 3705 şi 2978 din anul 1929 ~l ]ude-
:ublicaţiune FOTO FEl SSbEfJ ,,~Il ploşnlţe om.oare Ş! cătorie Rurale din Ineu s'au exequat 

Chesture Poliţiei Arad. Secţia 1} I ouăle, cur~tă covoare .. S~ pnmeşte ŞI în Ineu în favorul execvatorulul Cassa 
C' It'" t bI' 1 Salon de primul rang. Por- . ,In doze mal miCI. 1 de păstrare Arad-Cenădană repr. prin 

Ircu a ~,Iel pnn aceas a pu Ica trete culorate artistic Specia- hrad, Str. Gh. Lazar No 4. I advocat Dr Sebestyen Iosif împotriva 
un concurs pentru confectionarea list în fotografii de copii. execvatului locuitori din comuna Ineu 
şi livrarea a 6000 bucăti tăblite .c O t uri de ca s ă pe~tr~ înCăsarea. capitalul~i de 5000 
pentru biciclete. Arac/, 13.11. Marja 20 LeI SI acces. pnn execuţie de acope-

Ofertele 3e pGt preda Sectiei in casa Adalbert Szab6. I loarle bune rire şi cari s'au preţui in 44000 Lei 
. Circulaţiei pAna. la data de 4" j se vănd cu transcriere imediata. I se vor vinde p~in licitaţie. pu.b~ică: . 

. Mai 1930. Tot acolo se poate j J(iate'lne" întreprind~re speci~Iă 1, la cartea funduară. în cea mai I pePbe~~~u J:~fs~ll~~a J~esGţe( 1~~1al~f~' 
d d 1 1 ta.brţ . , " de stârplt ploşmţe . 1" <oU • • • ve ea mo eUl el. i R 'd L t~ t t tă,I frumoasă parte a cartleru UI EII- I se fixează termenul pe 29 April ] 930. 

. . ~hestura poliţiei. ! apl. cu ~ Sg~~~~~i: ~~ 10 an~u ou 1 sabetiu. A se interesa]a logel, : la o~ele 5 d. ~. î~ comuna lneu, la 
ServlClUl tehniC al Mun. Arad. i Arad, Str. Gh. Lazar No 4. Str. Romnlus 24. Timişoara ; locumţa ~rmănlulul. ~ 

Inchiriarea cabinelor la baile; I Preten~lune~ care eA de. mcasat face " . ! 5000 Lei capital, rtobanzlle cu 151:2°:0 
"Nep.tun. ~e ~a Incepe l,a. 30: I socotind din 15 (nnie 1929, iar spe-
AprIlie ora In biroul ServIcIUlUI 1 Aparate ele raclio- se le până acum staverite de 3453 lei. 
tehnic al Primăriei. Cabinele se). I Intrucât mobilele cari ajung la li-
vor inchiria in acest an, in or- I fonie puteţi cum- I cita i~ ar .fi fost. e:ec.vate şi de alţi şi 
dinea prezentării fără a ]e reţi- 1 pa"ra pepreţu, .. t- ne- aceştIa. şl-~r. fi. caşhgat dreptul de 

, • '.. ., 1., acopenre, liCitaţIa prezentă este ordo-
nea pentru. chiriaşII. dm anul. tre: ! ma:pomenz-t -Iez-e{.- nată şi În favorul acestora în senzul 

,.euL Preţunle vor fI aceleaşI ŞI 1 1. U 1 articolului XLI din 1908 § 20. 
"Acarnetele de abonament vor tre- tine Ia Licitaţia se va ţine şi în interesul 

bui din provazute şi în acest an creditorului .Rose~berg. Herman, pen-
cu fotoarafia titalarului. Arsă, Strada tru 982~0 LeI capital ŞI a.cceson, 

b •• Primăria. R~ AD~ ~o ar r;trLErlO Dat m Ineu, 11~61~tr~R~J?L. 
Arad, ]a 14. ApnlIe 1930. rs. ~ ~ :I::j,I."J ~ grefier judecătoresc. 

Cu toată stima: JudeEi. __ _ 
2& ""raf 1· 1· fabrică de '1 Brătianu No 'l. Atenţ.lun~! "',,~,en SZ S pal ă, 

f 
Vopsltorra ,.I\n~.v vopseşte 

• mobile din: Aparate ireproşa- şi curăţă 
letsrher ..... i b -~ h. VopSitorie de piele specială - ţierŞJarama •. 1 e CU a u t 

:1, - Bul. Regele Ferdinand 51. 
Arad, Str. 1. Rusu Şiriar,u 15. il" Str. Cri~an 9 . .... .....,."._.~...u,~ ... _".~ : par e u r exce- Se primesc ucenici. 

Cu cartea S. ./l. Consum J lent cle1-a cu Lei -
puteţi cumpara pe : Interesul important a 
credit de 6Iuni la : 5.900. consumatorilor 

DI. Szel~ely j "~1Z~ f ca să eump~; d~ah!~t~me'ghiaţă .. ~ le· . d v t ... în toata calitatea, Ciorapi de aţa e10- I A. C b d b" 
. magazin de mitrunţişuri. - Piaţa; IOrapl' e llla aSa rapi de bărbaţi şi copii, mănuşi de piele I In la rica e 9 laţă 

Avram Iancu No . .20. i şi aţă.. se pot cumpăra foarte A B O G 'Y () A r.a d SIr. i a firmei 

- ll~~~ :;~jnUI ;, cior~~. °1 Curăţa şi vopseşte :ain:m~:"::131' i fi. Reu s z 
. F r ied ni an n J.,. ~ ~ . er • ŞI. . .!u. mă~~ră şi p.ardesii. Vopsitorie . B. Reg. F erdinand 33. Tel. 141 . Il Sc.fjwarl: . de lâna ŞI bumbac. PravalII: Str. Brabanu 7 ŞI Calea BanatulUi 6. căci numai astfel vă pu-

. tefi asigura ghiaţă pe in
Casa de mode 
Stofe engleze pentru Doamne 
şi Domni, mătăsuri, mare a-

. sOTtÎment in tronsouri de lni-
'rese cavoare cea mai eftime 

Plapame. Surse de cumperare 

ARAD, Str. Metianu No. 12 . I 

Haine de primit vară şi pard esii curăţă 
bine, cU preţuri reduse 

I.FICK 
şi vopseşte mai 

Arad, Str. Bariţiu 14. Bulevardul Regele Ferdinand 35. 
-----_ •• - ~._-- '" ___ o __ ._ 

treg sezonul în preţul de 
azi. De trebuinţele cli
enţilor ns. permanenti ne 
îngrijim chiar dacă va fi 

1 li psă de ghiaţă!! 
! S'a început fabricarea ~hieţil. -
I Camere fl'igorifere se înclniriazăI 

0ent ... u edll1,r:ca
v r.';l' -le pr.':ma· .... 'I''''~ wa .... J cărămidă, ţigle, var, ţiment precum şi material de lemne se transportă şi a 

.c-~..s .l.J'.&. U~ .&. .,".& I dornici.liu în condJţiuni Trall~il"'Tallia depozit de le~ne 
E!& avantaloase la : firma' ~ 1f Arad,C. RadnetlO. ,~_~:':.·I~.· 

Dacă vreţi să cumpăraţi ieftin cele ne- Emeric Rase'".r.e , J magazin de coloniale, deJicatese, zaharicale şi I 
cesare căsnlciei de Ilăşti, veniţi la .&,,~t.lU vopseli, ARAD, Bulev. Regele Ferdinand No. 58 

Automobile mici nOpel" 4,....,16 HP. se pune in vânzare cu C.el 49.500 A. K;i!man Arac! 
la repoezentanţs generală ___________ _ ... . ......... 

.De vân=are: mobile antice, Covoal'e persi~lUe, vitrine, dorulitollre, 
sufragerii şi camera cemplectă pt. fete şi domni, ta
blouri, gobeline, lucrul'i de mână, obiect artistice etc. 

la "ARSu Magazie de Agentura 
Stretda Eminescu 30. 



~,!----:V~U~1~1l~l)~a~.l1~U~IJ~U~1~U~1~U~1:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~. ;~'~~'~,:;~~~~co~'""';~~~'i"')ri~I"~' iiiliiiliiaii/,_~'!'~~~~ ,. , 

In Căminul Industriaşilor 
tn prima zi de paşti, Du
mineca seara la ora 9 
se va da reprezentaţia 

Rip Van Winkle operetă romantică 

in 3 acte. Dirijor:: 
Dr. Alex, Buja. 

Sursa oea mai ieftină
pentru cumpitrarea eioro))ilor e 

la JI Iar I~ovits, Arad, Strada Meţlullu (fost Forrai-· 
:-: uecl\) Nr. 8. 

A d Duminecă la ora 11 matineu Ce ,opteste Seară Ja Ora 8112 Sisters, operetă în 3 acte. 

Teatrul O ra"" şenesc ra sălcămul alb. Operetă. - După masă Ja Luni d. m. la ora 3 jum. Mielul auri~, pre-
ora 3 Alice Takâcs, proză În 3 acte. - miera de operetă. - Seară. Ia ora I:l l~m •. 

Mielul auriu, operetă, Marţi: Sisters, - operetă. - După masă la ora 4 Sisters, operetă. Ia ora 8 jum seară No!pte de luhe proză, prima 
Miercuri: la ora 11 matineu Tommy & Comp. - SearA la 8 jum. reprezentaţia Româna. - Joi: dată In Arad. 

J ud'-.'Gtloria rurala HO\i.llC. In Ungaria sunt 2 milioane muncitori Bibliografie 
PubUeaţie de licitaţie agricoli 

Budapesta. (Ceps\ - După ullimi- ; i!@ "t:<lŞ4igă pc Z.I Jll agricllilurfi, în 
In baza exccutiei de escol1lenlare I k' dale ale oficiului de slatisl:ică, :;:;,7 ! mediu HO 'lei în llimplIl wrii, ;)0 Id 

1 

' , I 
d'l'ptllită in ziua de Hi Aprilie 1929 la sulă din inlrNlga populat.ie ur..ga- ! 'În timplIl Îl'rn1L bine înţeles cimd e 1 

, Lalar-P~)povifi: Taina vieti ILlngJ~ 
BIIG'U<'ll'Îa fără foc, Regimul crud. 
la Tipografia di{~7 .• mă .\rad HI:30 
Z Preţ nI lei RO. 

pe baza decislliui judecălO1ic ru- r:t se ocupil cu agridulllu'ă, adrică -1..-) 1 sIc dt, lue'!'\!. 

rală Rovm. CU Nr. 2D3ti-1U2:1-2. ob- I miI. (intrc cari 2 ~l1i1i{)an(' sunt nHJin ~llllwituntl :indllslrial e.lşligă: în I 
Inlâiul sol al marei reforme ome,· 

l1cştL JX' c<we () propo\'ă<Jueşle apu 
sul Cll izb~11171 uriaşe. 

iectele sechestnltl' in l)l'()('esul y<,r- eilori agr:koli fără p:lm:lnl c;ari lu- llH'diu anual Ei,OOO 1l'1. Lele Jllai m 
bal de executie cu ';-';1'. G. 12'21··-929.' e'('Hză cu ziua. Cel mai nw.re sala- mari salarii ~Hl fost pUHi!c În indll-I 
'Şis anum~ a maşină de găurit .fier, I ~'ill zi Inic' în agl'icultură s-a înreg;s- sll'ia ti l:ogrHfidi şi arl~stidi ':'lI'C(l 
p llocovala, u~la tr:lsură nouă Şi al~ Ira 1 in lC{lmitaluJ Bckes, in mcdiu 6 ! 2;")(1 h'i IX' zi, cele mai joase În tesă-

~lijllta l110ckrnă elimină ('"om pled 
CănlUrill') narcoticde, alcoolul şi 

chiar aromalt'lc din .a linwll la\hl o
mului. .\slă:d nu mai este penlru 
nimeni un secrl't. că bolile h:Hl!e. fă-o 

l'ă {'xccl'tit\ sllnl efeelul unei hră·· 

nirj IwsăniHoflse. ('feclnl ~}t1rcr()s al 
ll('l'('slwdflrii Iegitor naturi. Pcn-tru 
Ct'Î cari ClIllOSp legea alim('nlI3.1jc1 
leg-<'ll l'ilmului ~i !eg{'a rpspirat:ibi>" 
\'iala c sănătate, pUn ăde bucurkL 
muncii creatoare. 

tele evnluate 111 suma de 12.000 Lm 1)('I1gD(', ("el mai mjc În Qomitalul Ves j lorit - 100 I,·.i pe zi. 
cuprinse in favoarea execulmllei Ca- 'pr{'m 3 ']J{'l1g0C. ~Icdilll salariilor ])('1 1:1'i,lllr(' mtUlc:iLorii organli~a1j) se I 
sa agrirtllă (ru păstrare Amd-Cenă- inlireaga tară ~l fost in ki rOl~âneş~i I :111:\ 111 nrl'zenl 2D.(;00 ş.oI11('l'l. 1 n rea- i 

dana S. A. din Arad contro urmă· SI) Id cpr z'i primăY'ara, Var"1 120, IcI. I Hlale ll'umărlll şomerilol~ ajunge la \ 
rit:ilor <I-om. în Pere.gul mare pentru tcamlla 9;; Ici. iarn.;l, 60 ll:>i. F('1l1c- I !-<'st<' Z')O.OOO. I 
'suma de 10.000 Ici capital. 12 Ioa sulă I 

caml'ltă dda 10 Iunie Hl2g şi speselc fial·~e nafa btrallrbcaotpe'!I!'!ZŞaÎP: elJ- '19ar'j·as I !! 
stabilite p~lnă acum, se vor vinde la 1-' .:::J ' Y ~ 
Iiidlatic publică În Peree.gul·-mare Str .. Metianu No. 11. . 
în ziua de 2~ :\.pl'ilie lmlO ora '·1 p. m 

Foarle inh'l'('sanlă şI instructiv-ă 

carh'fl e scrisă Într-l1n stil "loi şi 3-
trăgiHor . (l~lnd rcguli de "iatil şi 

l'('sk 22[l retl'le d('opoll'Î"ă utile ce
lor ('hi~1l1iti dl' boli. ca şi celor cari 
inteleg să prevină bolile. 

omform ari. dl(>; lege 107 şi 108 din t 

anul 1~81. 
RQ"lne. la 28 :\Im'Ue Hl30 

Popa, {lcleg. jud. 

~ Se aduce la cunoştinţă publieă că I 
sOC'ielale(1 dt' masiî ,Amic~i din T,i
mhLara-Principdc illihai (l\I t'h.ala~) 
îşi \'<1 tine in ziua de 27 Aprilie mo 
ora .~ p. nI. in localul reslaunanlu 
lui Petre Bad('anţu. adun.ar'ea g{'ne- ! 

ralil de constituire. cu U1'111ăloar:ea i 
ordine de zi: ; 

1. Deschidcrea adunârii g-encrale I 
şi dc.-;ignarl':l a 2 "erinc~lIOl·i. I 

2. Aproharca stalulelor., 
:l Prcclamarl'a prt'şedi n tilol1 de '1 

Olloare 
1. .\lq;l'l'ea pn'zid i ului. funcţjona- I 

ril(,r şi a Illembrilor comitetului de 
cond II cere. 

,l. Evelltuale pnllm";lCri şi interpe-l' 
lări. 

1 Il caz că această Gd'Ul1al'e genera- ; 
Hî nu se \'a putea ţinea, în ziua I 

fixată~ din cauza lll'prezenlării uu-
miirului ml'mbrilor r('C('l'u\i. atunci 

PăhlrÎi barbăt~şti de modă, dela 180 Lei în sus, cravate de mătasă. dela 35 
Lei în sus, cămAşî bărbăteşti de zefir cu 2 gulere dela 205 Lei în sus: mare 

•• asortiment în ciorapi pt. bărbaţi şi copii) S Z U C S " 
cu preţuri reduse Umbrelă Lei 230 la " j 

Arad, Bul. Regele Ferdinand 63·65, vis-a,vis de Oua Electrică Podgori.a 1 

) . 1"1' tI'· Iv I ~,O (r. mm;) ·1 \,:"H \'lIH1'l' pl'lll lCI a\J{' Pll) H'{l urll!~: i 
Se poate comanda; dcll[! libră1'ia 

Diccazalllidin .\rad. 
Publi(,~l~ie d'r< H('aa'i~ LO:IJ'clc: • , 

Snbs{'l11lwlul delegal ju(k('ătnrcsc' cai, ,,'acii, lC~irliliL grajd, şi .alte obi- , Francisc Grosz şi Marioara' 
prin aC('tl.<;la o:1[\uc la:::llt1o::;linla P~l- , cele. În yalcarc de 2').000. ~ Cristea o-au logodnit._ .. r 
hlkă. că in baza dt>{'jsului Xo (~. ln('u. Ia 7 AF'rilic H13n i -x-
{jgm-~1!12!1 a judt'c:ll{}ric~ rurale din ss. Vin! .. lar'Nk t ::\~:til (':IL'!I(;ar În nusia 
1 n{'ll 1:1 faynan'a B;l11:'ii ropukll'(' 1 de1egal jllcic'cMore:"c :\kscova, Cl'FS. - Penl rn Hnul 

1 
Invingct'{'a din 'Dud l"cpr. JY1;ln 'j ._~~._--------- ----- l!1:l1 editura de staI din \IoscO\'a p.l'e 

~1Y'ocal nI <IT. Kollisn Iacob clî Il J l1eu :\0 (;. 212:20 - H27 găll'::;lc li 1 ,;trÎrea a (umo.ooo calelUl.:l-

F~'I~ll'U i.llcaSf\~'ca cl"0.'1~!ci dt>. lei I Puhlinlfflf' [li(' 1,;('.~I~tÎ{: 1'C !l.c d()ll(~ tipuri: de 7 yllc şi dc 
l.d:OO caplat ŞL 3cc'C'sorli Sl~ flC\('!]- , In b;lza executH'J (lC escon .) Zil('. 

'"'2!1lrll incasar.('~ c.rt,antci .<It' lei l i<~~-(: e('('plui!;! in ziua de 27 :"\OY. Cakndarul de 7 ,?ile va fi l!ipiirit în 
za krnwn (!p !rclla!lc I){' zLtla dl' t 1!,2~, re h:lza dc-cislIlui Tr-ihunaluiJl11: . 2 .. ~1:~O.norl cXI'mp!arc. iar cd de :) 
2 ~rai 1n;\O orele! d. m. la fat,a 10 ; ,\ra:i eu :"\0 (~ !J!D- !121 oahieelelc i 'zile ÎJl 2 llli!il~ane t'xemplare. Hl'sllll 
eului În cnnmna Dud', unell' se YOl' !' sechc<;lrale In procC'su]: verbal de I va fi f,;rm~lt din calendorc speciolle 
\,jnl1e prin lkila!lc rllh1ică urmă ('XeGll!ie Xo G ~1."),)I-!J2!1 ş. C.: 2; lutr" cari C:'h'lHlare pc ;) ani. 
llOarelc: ~,;fDn('rt· CII Z uşi l:>i alle obiecte ; _ ... _ 

:1 miîji lll. miîlai mărunt. car, (!~)i prl'(uil{' in suma {!{' fiI. IDO lei ClI- i W ff d 

bc:i şi alte oLieck în Y'aloare de ki rrillst' in fayorlll lui Vil1c()ntin Zip- 1· BI· CI-cI efe PU~h~nS~eyrJ' 
1/ 1100 fel :-;:i sotia I·C'I)1'· 1)1"in ad\'. Dr .. \1. D ., . urkopp, 

Incu, la 7 .\prilic lS30 :Sloinescu tiin .\l'ad! eontra .-- 1:("11- Naumann etc 
SS. Vinklar'('C'k Iru suma (il' Iei 1 î.:r)x capital inl<'- ~e ~ând.tr Schwarz mecanic Ar.a~. 

c!eleg-at jurl{'călor'<'sc r('~l' {Il' CI la SUI~l dda 1.'1 SepL 1!l:!l I leftm laI"· StBrancovICll 
·-x- şi ele t3.J la :'1lla rida da!:! <1f'(',1'. l ; __ ..,.========_ adunarea geni'mlă se va: tin,e în l'! • ,. 1 " . j§ i -

ŞI ram! ,a achitare. j)'rc('Ull1 şi spe-, • v •• 

zile lot In acclflş local, ("II ordinC\'ll . " • Veţi putea cum- 6 IUIII cu carticica 
:\'0 (~. 6RRfl-1929 sele slahlhle pană 111 JYl'C'zenl, SI:> păra pe rate de , eliberată de de zi neschimbată şi indiferenl de 

llumănl1 mem hrilor p,'czen1,L 
Timişoara, la 11 Aprilie HJ:10. 

Gh. (ih'eiorghevidu 
Preşed comitetlllui proy. 

PUbliraţ!'i' !li>: l~e:Lati(" vor vind(' la licitaţie publică în Arad se~tia ~ărfuril()r. a Co()peraţiei.i~dustri-
rr . t Sf' S ... , o . J' . 8Şl1or dm Arad, 10 pră- ('RL .IlS Str. .Subsclllnntui d:e]pg-at judl'cătoresc In fi . . ,aWl 1'>0 o. Şl (lin <Jep0?;I- vălia de modă. a lui. 111.11, Me-

i l'l'jn aceasla 'aduc la 0uIloştinta 1'>11- tul firmei .\1'nold Pollak spcditor. j li~nu. N?v~: P;eţ~ri ~oncurabile de') vi-
. ( .. ' \1' X' 'ă 1 ' , 1 tnnă: Palam barbateşb 185, 198, ~20, 

1.:Ji.că cii în ~aza drei~u.lui ::\o~. I SLwa . OIS{' ,lcoal ... m Zllll.a (e I 250 lei. Cămăşi lei 22U, 250, 280. Crac 
(jF)iifl--1\l29 a llld('IC.ătone~ rurale dlJ.ll I 1,") ~Iai 1H30 ora i) şi ÎUn1. conform vate lei 35. 50, 85. Ci()ra~i lei 15, 18, 

Mai frumos lustrues,te, calcă şi 111('11 În fan;nren Băncii pOI.mLtre II art. de ll'g(' exec.· 35,45, Chipiuri lei 8~, 5, ~~ 130~ 
.. Indng-el'C'a din Dud repr. pr'lj)l I Ac'X'astă licilati<, se ,.Ia tine şi 111 fa- i 

spală spăIătoria avocalul <1'1'. Kollisn Iacob din Ineu I ,'onll: firma LLe'opolfll Haasz din 1 G Stollitz 
TEREZIA BUTTINGER fWflO ki carilal ~i aoe. se fiXC'I:lză • Timi:-;:oaj'a ::;j. d'r .. 1,'an V'aida elin A I ~.eza 
· -.rru.. ;' a li .... mt~. , .. ftJJ ză [f'1'llwn {le licifalre pe z.iua de rad. tapiţer şi plapomar primeşte ori, 
Str. Consistorului fost str. Batthyany 7 ~Iai tn;~O orele';) fI. m. la fata 10- .\rad, la 17 .\pl'ilie .I!):m. şi ce lucru in acesta branşe. Ti-

35 în curte. {'ului În ('0Tl111na DlHL IUfHI(' SP ,"or Sd-[)oliiJl'('L illrl~seifr. mişoara Fabric str. 3 Aug. 10. 

:Nu e reclama, ci PUI'IIi a(levar, CI),~paLto~lle de dume PI E~Z Afmrtiment mare, preţuri solide. Membrul comercianţi10,r' 
şi fetiţe se pot cumpăra în magazinul central"; va.nzMori pe rate. Vis-a-vis de întrarea din spate a t3alrulUl. 

In Căminullndusfriaşilor a doua zi de Paşti, Luni se 
va da ]a ora 9 reprezentaţia: D 1 D ./. piesa în 3 acte, 

omnu oc/or de Fr. Molnar. 

Mare targ de pa~tiJll ma
gazinul de confecţiulli "AURORA" Cu ocazIa serbatorilor de paşti facem mare reducere la paltoanele şi hamcJe de 

dame, confectionate după ultima modă, - ARAD, în spatele teatrnlni. 
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