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După şapte 
E lIlJ fapi hrlll,~l ~i \. uşinos al:ll (~e 

Î11,kuj)s~l: (',uJlosc.ul ca r .. resa nHIlU
lH',ls~'a' ii Ll.l't'SlOl" Ulluluri ol'jlll'l'al': 
de dincouu' ~ill' Larpa( i arc astazi o 
siLu4ie lllai rea <1\' ze~i de ori lic'c~lL 
o :'IVLtS(,.s~' î:"ujnk. de Cnir.:, Hl;~'h. \m· 
tnll1rl in Zlll,\ de aSl{lzi in al o;:!uit'a 
an de ('xisll'J1(ft a lloaslrj, aiu la 
IrunljlTa elt"i,',()! r:);il]['[1, HU e n.e· 
voe sa ;u-iil :lIn C.t am in'ctll p~tilCI sa 

ajulIg-em iuu(:l':,>l F:lFas. }lt'Îu vid· 
~llll,.il1i ~rjn c:u'i lHllllUl n.oi :;;llm 
CUlll am puLul SCl tO:C('J1L SunL mul
te şi lll'milr:JlllClliL de compiexe 111')

ti\"el.e cari au tiH.;ul Jun~:'oa,,<l silua
Ila \lreSel rl)m:llll'~ti din _"\nkaiul) 
-Crj~,ma :;-i Banalul <il' dUp[1 L'Jl;!'l', 
şi nu e lucU! Hici sii fanll1 aici Ull , 
cx:nHt'll al It,}', nici sa Il(' r~lzhoiJn 1 
Cu Ch'. Le cUllslal;lll1 cu 111 le CDlbla- . 

t.l sau le~all CCJtls~atal ia SOI'O,lCe 

di'l-C.-cC· ~if,t~~ 'Q!" ~"e':l' ·t<'J~te 'F.\.!hEcu- ' 

liil-c ank'lclic, L~l;Hli('nc ~i Cr1:l t.:!l<: c:ari 
alf~U' ~au ',w '1j:,trtlL in anii. ~lcesLi,a 
de prea IHui[[t lll'p~\~an~ a ol'illi~.i 
noastre pul;,~;.:e, :;.i dc indol .... nta sau 
m .. i ad-es lJuLol aL autorila~iiur noa· 
:sî.n~ 

anI trudnici 
s,lş, ~i pe care 1l1uil,,' ziat'l.' it n('so
~'ulcsc: jwj prin lInnare n,>-3ll1 sIra 
duil el in :'H'Cc-:,Ş milsllI'i1 in carc pll 

hlind cililur se indrl'pl:l c[!lr'l' ,uoi, 
s{l-i salisi:\c ('Ul ~i mai mulL c.cJ'Îllle 
Le, ~i lhl lu.,l a::-.lki C;lcsUune rWl1:\· 
nt~aseă~ Il-,-~ rosl {~O~l'~îl1t~l g(1ner~lja 

ro:l1.Înţ':lsdl. 1"(' cal'j Zial'llt I1D.'ilru s:i 
11 li it' fi illlhr:dJ.:;t t (u (':d el lh-:i :;:;i 
d,il'jl'llie, elliJr d~l;;:l, i':W;lll i·v, l~i a
tragea dll~lllall:i'~ unr.);' !)(J~'c'ni'ati 
oarl'ean', 

,\c'('s~a t' Sll'crelul :'!i cu haLe ce:j(;· 
lalte dili,'ull:!\i Înt!('pc[1(ll'ntc de zi·· 
arc ~i dt' puL:,i~~,J ~c.ti~()r, lloi '~Ul1 

a .•• 

rll1t:l s-ajl~llgem p~î.aă ad, alunci Prea iubitii mei fii sufleteşti! IaBl, 
t.alld al\. cunll aţi llluriau in Ja~ă, eu, părintele vostru suflelesc, căruia 
sau l,a inUia IUi;lă. CU!l\in~i (lar de mi-a dat în seamă Bunul şi Atotputer-
spre ah'asta, .c nu numai o datorie nicul Dumnezeu sufletele voastre, vă 
rl'illra l!oi S;1 !ll'O!1u!t-m acum dwd stăluesc ŞI vă rog să porniti la drum 
InlnuTl iil ;!I ')IAulea aa (k <lpnti\h'. In anul cel nou tU gândul la Dumne
(:<1 vom ti şi in,:i d!i.l'ji, asl:lii, c:ind zeu. Aşa să flc toaie fapt< le voastle de 
pult'rile ni S-:lU ]il111ril. dl..,:::ll am, fiecare zi ca să dpbăndiţi ajutorul şi . 
fo~l r[Ill:1 :lCl!llta - ~i am fQsl, Cl'e- iubirea Domnului CopIii să cinstească 
dem, ~i 1 :lna acuma În tiL'-ajuns~. pe părinţi, părinţii la rândul lor să le 
in ,Il'ftrarea orL{Il'L'Î cau7.C româneşti dea pilde bune in vorbe şi În topte 
in bi~~it.in'a oric<l!'ci ncdn'pla\i, I Il, fiilor lor. Tinerii Fă s,: plece ÎnaÎntea 
l:'Ul'O"[Hiuil't':1 oricarei icdiil~';\X' dn' bătrâniior şi bă'rânii să grijească ca 
j i: p :1" mas,\ rO!ll:llll':lsci'l ~ iin <lc'O· cuvintele lor şi purtarea ior să fie demne 
schi d{' jălura Jh'\',)i'a~a a :lC('>lcia. de cinstea bb.uâIJlJor. 

eli aCl'sl cU";Î!ll le S!Jt!ll('nI din iI\i- Sa urmaţi cutoţii porunca Domnu-
m~i ,utuml' eeli\{,ril{)r noştri: lui nostru Iisus Hri,.stus, cea mai ma-

,\n :'\Oll ferbl! re, de a vă iubi unii pe altii, de a 
.Y (}.;ab.! Pop:jl"U1ul:. vă ierta unii altora greşelele,. de a vII. 

ruga unul pentru altul şi de a vă a
juta unul pe altul. 

Iubiţii mei fii suflete~ti! 

Pastora.Ia de 
., " 

Anr-K[-J.Voa a P. S. Sale Atunci vă ajutaţi unul pe altul când 
ascultaţi de Dumnezeu şi aveti Încre
dere in El 1 "Socoti~i fraţilor. ca să 
nu fie cândva în vreunul din voi ini
ma vicleanft a necredinţei~ depărtan-

"SOCOii{i fratilor, ca să ne fie 
căndva in vreuna din voi inima 
vicleanâ a n6.Credinţei, deparMn
du-vă dela Dumnezeul cel viu." 
(Evrei, 3 v. 12,) 

al Arac-IaIai 
eli la o margire de sat au g~sit un 
biet om, care a cutezat sa mărturise-' 
ască, cu toală Îndrăzneala, că e ft!
ricit. 

D<:Ir, vai, omul fericit ţ era atât de 
sărman încât nu avea nici măcar că
maşe pe el. 

du-va. dda Dumnezeul cel viu" (E.vrei 
3 v. 12). 

YoruilHl- fiilllka nu pulem sa 
nu \'orbhn l.a acesL P'UjJ~I:-; tJesprq 
'lce:a.sUI situatie lrhtil .--- HVt'l11 lluln 
gaeI"e:l Cii nu Ll~clJllC s{t ffrL'f:m numai 
l'cpro~url, d liHalUl1ci trl'blrc sa ex· 
prill1~i.lll şi-o SalISl:lclie. l)ac~l mare 
parle ',1 auloriltttÎlor noastre se mai 
pvarb incă talit de presa lvm.lllca
scă de par·c;i ar fi mai strdn.e de
CâL nn' sln'in, in schimlJ c o satisfac' 
lie indui!ii penlru 1101, dî cu toată 
ace.asli'i usliLilalL' eonlinu;'Ull s-o du' 
ccm înajnk, ~i contin.uăm nqi ~ăr' 
b,i.lcşte ~i lUai "ictorios ca ori~illd 
În trecul.; iar In nî.ndul 'al doilea 
C~l in <I<:c~'a~i măsur[i În care autori. 
tălile se H1Plltin în ru~jJ1.0aSia atilu. 
MW ce-o ariHiim, epini.a pllb::ic~l ro 
mineasc:.i :.>c de~ll'apl:.i lot mai ho
tăîâl {jin ;llltUlertlllisl1l111 Îl:\; cm'.c :se 
cufundase după (lt.'s ro bi li(> , 

Ltă, prea iubiţi mei fii sufleteşti, 
i , Este nespus de frumoa~~ şi plăcută inima împăratului, care avea Vlsnenl 

Prea iubiţii mei fii sufleteşti! 

Atunci vă ajutati, când vă cutre
muraţi fli vă sciirbiţî de cei ce înjură 
pe Dumnezeu! Când isbucniti, in la
crimi şi suspine văzând pe cei destră
b;< laţi, pe cei ce beau şi fac fapte de 

. ruşine, atunci sunteţi aproape de 
I Dumnezeu; când simţiti că iubirea 
faţa de Iisus v'a cerut jertfe şi le-aţi 
dat, când rostirea numelui lisus vă 
face să vă apriden~i de dragoste pen-

:\paritia de şaple alti (~opUlli a 
» \ liIln\d Poporului.) c o dovada vi~ 
căuw11l astazi () opinie pub1idt cu 
mu1l inainlati\. Îal~i 'U,'C cea u.ciedtÎl - ~\ 
laWîcrj. Dupa ecaccsl ziar :-.;·a trans 
formal ta. 11 ~larLie llJ:2U în ootidian 
fapt pantl lia. care n-a putuL ajunge 
uecâl cu sacril;icii de llcli:escris şi cu 
:stăruin\Ji tol .!)C·atât de l1laJ1C. citii
torii sili recrutati <lin toate pături
le sociale ,an sporit într-un chip cu 
adc\' urat de invidial, ajungând la 
numarul măglllitor pentru noii de 
6000 de inşi, deci lolab1t dic mare 
.~l al ce litoril0 r din Cap-HaUl ai u. 
nora dinlre zi'arcl!Cl bucureştene cari 
se laudă cu-o mare tr.cccr~. 
. 1'.. un semn acesta că cel putin un,ul 
dintre mol.ivcll{'· cari fa-eulât de şu. 
bredă situaţia ziarel.or dela nOb a-

. cela C:a:n~ purcedea dela editori, e p~ 
cale să dispară. AIăluri de al~ multe 
moljve cari ingreuiază szit uaţia RO{."" 
slei prese, rălllânea deci de înlă
turat ullul depPlldC'.ut de pre&.'t in, 

! lui Dumnezeu ziua de Anu! Nou, fiindcă pline cu aur şi argint şi slugi multe, 
'1 în această zi toţi oamenii de pe întreg era bolnavă şi nefericită, dar inima să-

JOtogolul pământului se întâmpină unii racului, care nu avea nici măcar o că
i pe alţii, ca nişte fraţi adevăraţi, cu maşă. era foarte fericită I 
; creştineştile cuvinte: An nou fericit I Comorile, bunătăţile, rangurile, mă-

Oamenii, cari cu voia şi fără voie îşi ririle acestei lumi fac gâlcevi, sfezi, 
strică unul altuia fericirea. în această. neînţelegeri, uri şi duşmănii între noi 
zi parecă primesc în suflet o rază de întregul an de zile, - aşa cA. gându
lumină şi un val de simţire curată din rile noastre frumoase şi simţirile alese 
ceruri şi sunt mai bUni la inima ca şi paşnice, cu cari începem Anul nou, 
altădată, se sting ca nişte luminiţe slabe în 

! tru EI, - atunci să ştiţi - că zilele 
! vieţii voastre sunt închinate lui Dum
i nezeu.. . w 

, Acum, la Inceputul unUl an nou. sa 
1 nu uitati~ iubiţii mei~ că. Dumnezeu ne 
I cere toată inima şi toată viata noa
t stră. Nu ajunge să trăim un ceas, o 

Schinteia dumnezeească, care zace I sufletele noastre, dupăce am pornit 
in adâncurile sufletelor noastre, înl I fericiţi pe drumul unui an nou. 
această zi, eri câte g{i,nduri şi simţiri Ne amărâm zilele unul altuia zadar~ ! 
pământeşti ar apăsa·o, se arată ca şi I nic, căutând fericirea noastră în lume 
soarele, care odcăţi nori grei I·ar aco- pe când fericirea nu poate veni dela I 
peri, în fine totUşi îşi taie o f şie de lume, ci numai şi numai dela Dum- l 
drum ca si se arate nouă. veselindu-ne nezeu. , 
sufletele in razele lui calde. In ziua de Anul nou pornesc mii şi ! 

De aceea auzim azi prin case şi pe mii de corăbii dela mal spre largul 1· 

străzi cum prietenii şi cunoscuţii se mării, încărcate cu oameni veseli şi cu . 
saluti creştineşte, dorindu·şi unul altuia multe şi nepreţuite bogăţii şi eu părin· ! 
aceea ce este mai preţios în viaţă. feri· I tele vostru sufletesc şi de tot binele i 

cirea, adecă acea stare sufleteasca. când voitor am citit că dintre aceste corăbii 1 
ne simţim împăcaţi cu Dumnezeu, îm- multe se prăbuşesc în ad~ncul mărilor j 
păcaţi cu noi şi impăcati cu lumea. cu oameni şi cu bogătii. De ce oare 1 

1 
Această stare a sufletului nostru aceasta? Conducătorii acestor corăbii : 

poate singură si poarte numele de sunt prea increzuţi în ştiinţa lor, în . 
fericire. puterile lor şi ui ă că liniştea mării şi 

I Căruia dintre voi nu vă este cu- călătoria fericită vine dela Dumnezeu .. 
noscută povestea străveche cu foarte Şi viaţa fiecăruÎa dintre noi este ca ; 

I adânc înţeles despre impăratul bOlnav~ o corabie, care în ziua de Anul nou 
care cercase toate leacuri le din lume, pleacă pe instintul mării şi cârmaciul 

I fără să s~ poată vindeca de boala lui acestei corăbii suntem noi. Cârmaciul 
I grea. I cuminte si cu credintă înainte de ce 

Şi când sfetnicii lui inţelepţi i-au pleacă la drum işi incredintează tot avu
spus că numai atunci Îşi va găsi tămă- l' tul său şi Intreaga sa familie lui Dum
duirea dacă va îmbrăca cămaşa unui nezeu şi el călătoreşte in pace. Dar 
om fericit, iMpAratul a trimis crainici cârmaciul nesocotit se sumeţeşte şi la 
în toată ţara, prin cetăţi şi sate~ ca si toate se gândeşte, numai pe Dumne
găsească pe omul cu leac. Şi au bătut zeu îl uită să·1 roage pentru ajutor şi 

} 
aceşti crainici la toate uşile şi când ocrotire şi sfârşitul trist este, că şi câr. 
erau gata să se întoarcă firă nici o maci şi avere se cufundă fărli urmă In 
ispravă la palatul stăpânului lor, iată valurile vieţii. 

zi sau o s!lptmână pentru Dumne
zeu, ci toata. viaţa noastră să fie ÎD. 
slujba lui Dumnezeu. 

Cu dorinţa aceasta rog pe Dumne
zeu să vă ajute a căuta împărăţia Lui 
şi a vă sfinţi viaţa pământească. Vă. 
doresc din inimă ca sti simţiţi mai mult 
trandafirii decât spinii vieţii; vA doresc 
ca ochii voştri să vadă numai lumină 
cerească(; vă. doresc fericire p. familiile 
şi satele voastre, iar pentru biserica noa
stră ortodoxă româltească doresc strA.
lucire şi mărire, ca să putem striga cu 
toţii în această zj de Anul nou: Sla"ă, 
Atotputernicului Dumnezeu, Care a 
ocrotit până acum sfânta Maică Bise
rică Ortodoxă a Tuturor Românilor. 

Cu aceasta Vă doresc tuturor: An 
Nou Fericit 1 

Arad, la 1 Ianuarie 1930. 

Al vostru al tuturor 
prea iubitor şi de tot binele 

voitor Părinte sufletesc 

t Dr. Grlgorie Gh. Comşa 
Episcopul Aradului . 

Cel mai bun Aparat de Radio 
VarDa şi Rosenfel~ 1iraD. IMll 
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SOŞON' ŞI GALOŞI; 

Cu O croială moderna. 
Se Înfăţişează elegant .1 .to, 
intrebuinţare rezistă timpului 

şi sunt durablll, 
Iar preţurile populare. .................. --...... 

WUIPASSINQ la ....... ti ..&eri,.... ..... " ....... ... 
,.tL 

,d •• 

dul prcparaud.i..al ele. se vor wnloli 
inlru unul ~ accla,ş se va nunti. 
fond şooLtr genera! cpan.:lu.a.L 

:.t. Slls~incrL'a :;oi SP0I'U'C-tl aeesl u,i: 
fond. se va conl.inua; 

a) prill uwa.'>an:a neam.âtliaLă a 
tuluror rcstatl~cl>()r ilin Aucl.a şcola, 
ră şi a balulor tiin tasurilc Jlll'rul:u 
pcnlru itlSLitutul clerical şi pl'".Cpa' 
r .. Uld.ia1; 

b) PriU conti.nuarea ineasării r{·gul.a 
te a acesLoI' vcuile :;;.i 1)C viit{Jr, 

C) prul lax.cit' decrclelor pl'WleşLi 
~ iu\'atatoreşli; 

d) prin laXeL{' >CX-auH.'llclor tle gua
.l;.iJ;icaI;iUllc; 

C) prin laxe procenluale norml
s;mde după \"l'llllul'iW bt>ndkl'alcalc 
preo I i~or pa ro Il Vi-II i şi Îm'<îl alo reşl.!,. 
pn~culll şi uupa salariile allor fUl1(,
luuc\ionari hi:-:.crin·şli .eparhia!i; 

f; prin ciepLaruu unui CimlrilJuiri 
directe extraordinarle aJ hoe, asu
pra lulunH' CrCşlHuilOr de l'.cligiu
llea lloa~tr<) din l'parhi'l'; 

g) pdn ofcrU' hcnl'\'ule Pl'C)VocanU': 

tlin P:U'ICil CDIllUHl'jllr hiMTiCt":;!i. si 
polill<:.c, lJrCClllll ~i ddaalte oorpo- ~ 

• r:.q.l!;iUllÎ moraLi, !;ii uelajmii\'jzi prj
vap {lin !;>l III lawra uc t'll<J.rll!e.j 

h) pl'in rc::.olvi)"l':1 fomlur.Jor intra
\iiam.' <kSliuilll' cU.l'~li cp.seopc~U ~ 
c~tSl'lUr 1)l't1.uriUlllliui !;il p<II'!Jhiali 
dc l<l.llga USl'riea caleur;.tla, spre 

Spicuiri elin trecutul Aradului 
wl(Hc<lrca tUlUt cdlllUll cu :! etaje 
destillal ,ilJ ... .,;li.t ul ului din cesii Ull)i . .', ~~- -

Care edillc.iu tlcsprc o parte ar ser'" 
I vi de localiLalc peutru instiLut, ~.ani 

dcspr{' <IIlă parle prin duchenelc 
~bollcl(',' aratlj<ind.e j'ur imprejur ar 
!ldllCt' uu Yl'uit cOllsidl'l1alJil; 

ele Praf. Isaia To/an . Ii) l"liu îulrcbui.nţ;Lî(·j<r un,oi pal'ti 
4illwlule >il fondului geJlera( cpar ~ 

Proect peD.tru Înfiinţarea UD.ei Acaclemii 
româneşti ele elrept şi filosofie Ia Aracl 

Ia 187L 
(Transcriere ca ortografie actualA, dia "Speraatia"~ Il, 8~ 7. 

IV. 1871, pp. 61-62). 

"lkporlul usesoruluic~Hl
si.slori~ll !aan .'p0pO\·iiei.u 
Dese.auu. H,cJiaM v !.I.a orga 
ruzarea ş.i fondarea unui 
insl,ilul de învăţământ mai 
înall pcnlru Eparlti:a ară, 
râdană. 

tre <lCCSlc mal naiulc se vor ridica 
i· eel.(' <Le mai urgLnlă, ._- ia.ră intull
. tarea raplicâ a celorlalte ramuli şi 

facui"lăti se v,a face ~ continua una 
după alia, in decursul timpului vi
ilor, 

5, inceputul se va faQC cu ridicarea 
unui gimllusiu .inferior şi sup('rwr 
(Li{~eu; car'(' deodată va cuprinde în 
,.sine şi prepar:alHlia, teol~)gia şă 

.• clasek lloJ'Jl1'uli ÎIl urlluHonll mod: 

lri~, şi în fine; 
.se va miji;>ei Ulla (:conomi.s~m.'. in - j) IJl'in aHc (wicc venituri ~cci:den-
semnalâ în nwnerul prof-csorilor rc- lati (ksliuaLc fondului. ş<~olar opal'-
ceruti după sislt'ma scpal'ată de as- h.iaL 
tăzi. la prepar;Ul{tic, ico 1 vgic ş.i la Sum de credinta firm~i., că d:a.cl., 
dasdf' nornl:all·. t .. d :reprc9t'n anţa ŞI lUris ict'iunea e-

7. Lângă acest inslitut se va infun- parhială, împreuuă cu ckrul şi .po-
ta şi un alumncu unde studin~ii să- purul dlll eparhie şi cu confraW,. 
,-aci pe lângă o l:axă foarle modes· noştri de an·.(~a~i religunie şt nnţj.n/ '~""""..,. 
t-ă să ,fie provULuti cu prânz şi prâ- 'nallitme-~ albe}la.rţi. vor ~l};t.l .. t . 
ne i wl şi cred,inlă către acesl scop prc: 

II. 1 scnl .şeo:l!:a mari.' ('par hial:1 arăda-
• nih, ya [l fondată şi înfiinţală mai 

'.Spre a('{)rK-'rinQa speselo1' procurărei curând de cat la printa cugct.anes-ar 
eililiciului r{'ocrut şi. spre garo;nla- ,.putea 8,şll'pla, _ Dumnezeu să a 
rea sa!alltl'lor pr'ok'Sorali şi aJlor ero- jute! R{>mân cu toală OnOi8lI'('Q î.n 
gatiuni ncct'sah-e Ixmtr-u imsl.ilut 6,-e Arad, 13, A.prll 187l. 
propun urm;lloar<'I{' măsuri: Ionn P.{}pov,iriu-o~nu 

1. Toate fondurile şcol'ari cxislen- aS{!sor consist. şi deputat 
te precum sunt fondul ckrical, fon la sinodul eparhial. 

~P:rin decisul con.s:islorial de sub 
No 7tH.-E. 2~. sum provocat să !'ac 
W1 proiect mai rcspicat despre mo
dW'ile pus.ilillc ,şi corespunzatoare in 
privinta organiZirei ,Şi fondarci ul\U.i 

\ linslitul general ,de învălămâllt JTIJaj. 
lnnaH pentru ,eparhia in;lneagă. con 
form dedzuluj s.UlitIdalc de sub ar. 
proL 112--H'170. 

al spre suhstilurin1a instituI ului se
par:a<t de preparandie, se va sLabili un 
număr 11l.inim~il de dasc gimnas.iali, 
in care pe lângă ocldallc slutLij Pl-e-

Exemple de vreclnicie arăclană la 186L 
o hotărâre istorică a şiclăuanilor _ 

par~lldiaLi, cam şi. allfd ck "sine vor II Alfold " , 1" G3, 1.). X. HWl, p. 1, 
, " l' ,col. 1, !}uhildi in traducerc ungu-

arhiivei consisLorului cparlt~al. 
! 

1 

, ,. 

:. 
, I 

1 

ln meriitul .tccsţa am IIno3t'c a,nu 
sub$lernC' prOiÎleplul. şi a lllC ruga sa 
bUleY0iti a(',I.'~a al lua sub desbatcre 
tu una şC{ljnţă COl1, .. 'iă.sLor.iJală cstraur' 
dillară, şi rari inuinla siUOthllui e
parllial spre pcrtraplaro ulterioară. 

l'roi.ep1ul se J;Cfercşlc L la orguJli I 

za.rea Il. La fondarea institutului ei,o 
Înn~tănlillll mai. ina.Jl pl'n.lru în1n:a' 
ga cpan:hb arad,Uiă, precum nr
meaz,\: 

1. 
Orglllnizarca. 

L Inslitutul va purta I iUul d.e D 

,Scoall:.t mure româll~i epal'hiaW. gt~e' 
cu-orientală În Arau'. 

fl propuse ca studii rrimna:sta ~ se 
O'" rea~'Că ('X'l'.l11pi:a:l'a holanlrt~ de mai vor propllne şi studiile sl)(.."Cificc _ ' 

pedagogice şi JiluaLi ca studii obliga- JOs, adc\"ârat dQcumcnt istoric, pe 
care l't'greL'un că neşliindu-i textul 

le, l'Olllâ.llcSC ~i Ill'~lijlld dacă a:oL~La b de oarl'('R.aJaI'ă de slwl'iile spe· , 
JUaL exislă pl' UlIdl,\ra sau ba, ln'lJuci fiec , t{'olo~ice, toale celelalte sludii 
.eşlc S~I o {jiim intr-u Y.ersiullc mopropuse ;lfara tlc ace~,>te în instilutul 

. dcrllizala, dllpa lnudue{'nua !mhliea-dt'l"lcaJ, St' propun şi in gimnaslu,-
aşla penlru cursul leolof,fÎc după ab.1 ~~. de JK' rom~hN'şle de zhu'ul ;amin
solyirea gimnasiullri. se fa mai sta-

I .Stimale f)onUlU}e Prim-Pr·e1:ol"l In bili, {upă rccclintă unul sau doi ani, I 
_.- pu1ându-se antieipa propunerea 11 1I:'1llU ho[~ir<l!"ii unaliil1\e a populati-
nelor studii tno!()gice., sau ca studii el. COlllltlH'! Sidău, s,a 1rceul a.sUizi 

;U Sepl, sl. v, sau 7 Ocl. .... l. 11, 'il; ohligale pt'ntru toti studin\ii de con 
f('siullea lH)~'16lră, sau numai pen~ru ~proocs-\'l'rl:;aJ, declaraţia priYiloarc 

2, Locul iilstjt ului ui \'a fj eeLaka 
lib. neg. Aradul wchiu. 

, I ',' 1 . t ]a limba r(jm<Ula~: că ·a('.ea'·la ,<'" {I .• ,. Cel reso Vlţl pen ru ('aJ'lel~a prc,o eas· " ,~'-' m;; 

: că, deja ~ în C!~lSl'le gimnasiali vII creleaz:1 limbâ oficitală cu prh'ire la 
şi YHI. orişicc lucru, aliit din inkrjlOl'l!l c.1t 

:~. Institutul ya cupI'inele ,in sjt1C g;m, 
nasiul infel-ior şi superior, -.- pnepa
mnJ.i!a, - thl'o/i0i-Oa ş..i faculHitile aca
dcmict,l,ic drepl U1'i şi fi loso I".ie , pre
cum şi şcoalcJe rpali ~i poHtechnice. 

c) clasele nornl'ale în ]f>gătură cu şi din afara pl:i~i, Acest proces-nl"-
gillllJ;lshil de odată vor servi şi d~> bal s-a ş.i trimis c{)ngrl'~a\iei jud{'-
scoale decS('l'{'jtiu pentru prefJiaran- tulu;i .\rad, ea să o publice, ~\;l doi' 
zi.i şi clel'idi absoluti, prin C(' prm"e- lea ('x,(.'fmpklr s,a depus in arhi'v<.t 
derpu 'Jor cu învătători se Via putl.'a CUlliUIlt'l. ea să scn'O'ască de "jwkep-
mijloci eu spese ba gatc1e, ta~ consiljului oamunaJ., ~U'e dacă 

6. PI"ill astfel de cOlllopil'C'. respcc- va pl"oceda contrar aCl'sld.a se ya 
tive kglil uril H pl'cparundic!, 1eo]o- considera dt'iIlis din fnml;{'·ru DOmU 

Drept ce noi sullscrişii, in baza 00-
lărârli adusă de noi prin pr()OC.sul
verbal. în baza legilor existenle în 
h ,.' , 
ua7.ia S 1Il tcn.iei egaJiUlhi, in lJaza d:i-
plmllcidm 20 UeLom vric 1860, şi 
d:caseUloel1ea îl1 .baza decrelulu.i impe 
1'la. diu ziua. aceea, T~ Înştiin\ăm: 
că de-acum Şl m vecii YeCilOl' nu . ... .. ' 
vom Ulai pnllH rczo!ull:' şi porunci 
u.ce.îL Ilumai- şi Illl111:ti. dacă sunt 
redactale În limha l'omârteaseă. care 
e Limha Dlici:a[(\ a c~)Illutlei şi a loeu
Jluriklj' ci, şi t'xdudll'lll odab1 şi 
pCl1lrlltoldeauna pe toate (~le re
daclaLe in alta limhă.; tlcaSe.il1Cnea 
loale ~genddt> {,:omunei se \'vl' face 
in aceaslă Limb,l, luenl pe C'-lre iJ u
ducem eu loaUi salisfael.ia la cu
lloştinla publică., 

,! I 

4, Fiindca aces'tt.' j"amUJi el", îU"ătâ 
m:înL al-e institutulul toale dl'.odalăi 
din lipsa fondu.'iI-or necesarii. în. 
faplă nu se pot 'intl"oduce: '~lşa din- aiei şi claselor normali cu gimnasi ul uei; al tn'i I{'a l"xemplar s-a predat -

l'rocesul Vl'rb:u purlt~lI 127 se.m
nături, car,i, sprl' regr.etul nostru. 
au fost suprinrate de nodaclja ma
glriară. A fost adn'sat auminislra1o
rulllJÎ. de plasă (protoprl'lord Lli, cum 
i se z..Lcca pe :atunci (~h. Constantin.)' 
·e~ ÎIlSltŞ romftll prin Iwşlere dar 
rom'le plqin pl'in s('nlirn(il~t(' (\ec~t , ." 

1 CinematoKrafele din Timl!t'0ara -
OL.'EMA OETATE CINEMA APOLLO OINEMA MEHALA 

1 Ianuarie 1 Ianuarie 1 Ianuarie 
Pat şi Patachon ca vânători Harold eroul Tempo lIerold 

~. I 



." 

Vointa Poporului 
l 

pr.im-prelor (~lworglR' COllslallLin:i .. 
'lIela l1ilil, isedil 111 dllCUllH'Illc m.ru 
atiC$C Kunslanlin;y, a fost pe la sr~lr
ş.itul d~'cl'niului '" llle111!wi al oaz.mei 
ungureşli dill Arad ::;.i prim-prdor 'Bjl 
pla-ş.Îi centrale, )i nu l>el'Sle mult suh
prded, apoi, d't'~i dl'akisl (gllycnla
menlal, cOII~rac:audit.lalul lui :\10-
doni la H~Hlna In primele akgerÎ 
genl'rnl,l' <1t' sub dna;istll, {'~lt](1 dcaki 
~lji crali IIW.l \ i 1'1'1lI Clrkl lor;ll,tl 
sa nu pUJl~i ([llllr;w<lJl;tlidu!lI:'j in 
rercul ('leelora] al Hadl1l'i, al ~i!'iei. 
al t}ulpuihr ::;i :11 I illUIUi l'nI111"0 r:1 

la a sa m~il'ilal;i \"CU lIll ullgur, 111'

ma"ji i ;~,"~llJ leil'rdul In SUSlll<lS:t li 11-

gUI''';\SC:L 

o aail j:UJlHlUă' \Tetlnita: 
~ Şirlll. 
'.\ rl)ld. L '~" n;;,J... U(l!. 

:l. (:abii,';! intre în;'nnnalii ş.litT.l ('{I 

primăria Şiria a hotivat să nu mai pri~ 
mească decât alte scrise in române~le 
şi să nu mai corespondeze decât ron:â
neşte alât cu autorităţile adrrllD1strallve 
superioare "au cu justiţIa, cât şi cu I 
guvernul ţării. 

lden, 1, 7'2, 25. X, 1861, p. 2. publică 
un articol de instigaţie î~ legălu.r~ c~ I 
faptul că o mare ~elegatle de şlr~em, 
condusă de K-s ŞI D - s, a prezmtat I 
la 23. X. crt. comisarului ministerial! 
al Aradului o hotărâre prin care intro- , 
duc limba română cu limbă ofi~Jă şi 1 
declari că nu vor ăspunde Ta nici un 
fel de adrese scrise 'n altă limbă. i 

Ibld. 1, 74. 27, z. 1871, p. 5, aeunt~ , 
că. comisarul ministt'r:al al AraduiUl 1 
(iOCţiitOTul de prefect) a răspuns acestei ! 
delegaţIi CA în administraţia intdrioară ' 
a comunei pot să întrebuinţeze IÎmba 
româneascâ, dar in corespondenta cu 
dânsul numai limba ungureaseă. 

Delegatia - adaugă ziarul - a dec~ 
larat ~ă. nu se va opri până la Viena. 

La Curtici 8' a dat foc şurli I 
nnuia ca.re n'a semnat I)fotes- I 
nI contra. limbli ungureşti. I 

".' Dovadă cii. aceastl\. mişcare a fost 1 
generală sub absolutism in judeţul 
nostru, sunt şi informaţiile următoare 
din acel aş ziar deakist : 

A fold. 1,74,27. X. 1861, p. 5., rectifică 1 
ştirea cea dat-o în no 73,26. X. 186\, p. 3 I 
pnn care anunţose că la Curtiei r,'a dat : 
foc şurei fostului subprefect VOrOs Antal 
şi Ca populaţia a căutat să impiedice. 
stingerea; spune că nu e vorba de 
şura fostului subprefect, ci de a unui 
ţăran român din Curtiei, care nu ade
rose la protestul unanim al comunei 1 
impotriva limbei maghiare. 

In lumina statis.1 

Rom2~~~rad. 1 
Din SOlllog:y~ ljy.; •. \rad sub. kir, 

Val'oS lcint."m,} Arad, b:113, lip. Helh.y, 
p. 62 (l~x.lrm; din .\ntdm, es \'~ros . .1110 

~lOgmLiaj-a,. 111 1 : 

I 
i 
/ 

I 
I 

»Sooiclaleu Al'adană .. \eca parle ,a 
oelătt'IUlor ar[tda,l1i care 1 inc azi in 
mană sigură cOllducCl'ca vicljj cul
luraLe ş,i. mait'liala a Ol1<lŞlllui, eu 
l(}~lle că :az.i e dll.'ja cu des~\.\·ărşire Wl

gllr('asc~l, s~a constiluil dÎn eLemenle 

i 

dc lllulte iiduri. j 
.ln ullimile dec'CI1JÎi ale sec. Ui! 

Al'Hdul nu el'a ("~ilu~ cit' puţin uni i 
gurese, .\iai de graba an;a un earl3.C
IeI' gl'rmano-s~lrhe.sc." 

lhld. p. ~: La Hi,i.) or.a:;;ul il11pl'{'Un~l 
cu baiulavea 20.000 dt' lucuilor,j: lIn. 
guri, nenlll', s~lrhi, I'omfllli.' E eanu:-
It'ris! ie lJl'n! I'n Yi:l ~a ('ce{<ilCl'ilol", C~\ 
«'tfl\t'ri! au org~llIizal dintl'e; el 
,ginzi C('[ă\t-lIl·~li. j'.ram lrei a: .. ll'el de 
eell': lina ullglll'elasdi, de ~2 inţi, UllH 
g~-nnall;t. d(' !).)in~i: şi un.,. 1>i~î ... beas(·ă 
i';ii ,'al':J1HL, de H}.') insi.; 

lhid: p. li; Stalislic~~\ ul"iciala a 
Aradului: 

\"a U)!lO: J:W:J2. 
La 1\100: 5:tBn:I. 
La H110: (H./Ul. 

lk~l ofk::i:dă a c~jnr('sillIl111H" din Arad. 
la l!nO: {'\'n.Ji d,;s~!:!l':I\L: 7KJl', 

lhid. p. l"i l;{: 

,)'\('esll' ciil" dO\"t'llcs,: in chip p:tl
pahil IIH'('I i",:! 1lIlglln'~ISt':L In anii 
liU :11 !>,t','. W. ,\':t iu: :t'. ,'a iilc':} tUl 
('0:*.1 il Îll t'['d m;11 llun' pa!'lL' hel":
l'ogl<,1 ,11('111,:, ,i:~,'~i ~: miI ;.:;, aim Sl' 

I rllka (.<llhid"I;1 [) mi·:, (' UJlLI' Il!'/) 
villt i~lla :--~jl~~;t·.l·-.} '~.[ !'\ IU ll(dlll:t!}V::S. 

i~u· dtq.i.i dU~l '~I~l .~.l~~-~. C~~llld s-a 
IlItllr' !;';I; ,\'·"l'.t,i1i 1" l Il ';'i j:l ,i ,,.,,:1 

il1"t'I'~iL IJ!"t'IlSh'Li ::,·\·în:"\I.,j .. 1 j;Ud~11:~'
siei~ II. f·; ~·t. ,d~I.~i '- ~l I·\·~·ll:,~-.ri~{':~ 

Târg oca:ionaJ ! 
,;.:~ 

.';~ .. ;:i" '. :,;~~i(7':' ~.,~ 

tE 

blănuri" paItoane şj 
costu.m e aşa cftin n-a/i 
mai cUlUpiirat, ca aCUDl la 

([<TI ~Illi ,jl"I,i;:r, Stl~. Ii. i,' 't' I " J:f![ ii ~ 11 ~ li~~ i..,ţ~ 
~ JlI..J!i.l..Jî. '-'.li. lJ.Ji!J1...1!1..e,~ 

14H. 
~ i'idjl'u lnll'-;l ~~l:~i d:' .Inl' : _i.},) 1.1~~.i:lri· ~ 

l:dt';l IlllllP'i i. ,i _' ~P1\~: ",'::;, ~.,-I:',i!l! 

{'ti ['ril,,-,!,[,,,"1 I'uilll",li ,:Î J1l:,:"ri:d al 
()r:l~uil!i. in, .i; ;t:'lllll \":t;c' li.' In'i 
ori 111'\1 ln::;~ d" '~I', t:,~~t\· {'~,r\ 1:.d',l' ll~l

Timişoara, Cetate D-cluI Reg. Ferdinancl. - TeleJon 906. 

ti Illl:il i i '1\ i 

D. Preşedinte al Camerei Ştefan Cicio.= 
Pop vorbeşte »Vointei Poporului« 

Z~d de !,il';Jl1i .1~lcap~[1 Înaintea 10-
{'ulnţci d,ill sir, <1" l'lJir~IÎ, Fl'lIll·tI a f.i 
În1rodu::;i pe 1:1 ligii lllm'eJc sfa:uilor 
lor rom,ln. Cii',' CII o r:lhd;\l'l' r1usâ 
la cxln'mascull;\ ş.i sr,1tueşle parin· 
lc::;l<' pl', eri lo(! ::-i-:!ll pus IOHI~1 nl1dcj
([{', 1 il! ntan'a lui 11Ill'1!'IH'iullC. 

In finI:' imi Yint· râll<lul ş.i mile ... DI 
,'IJl'{'ţ;('(link ClI muita ;l1nabilitalc şi 
('U O:II'{~("al" I'l'zl'n·e m:1 Îllll'Cahă ce 

fel de gaZldă eslI' "Voin(.a Poporu-

,< ',"- ',:3-' -:~.-\(' , 

.. ~ 

.j 

lui- '/ l-am riîspuns prmtr-un cu
V:lnt C;U'C-l sptllh',a lotul: mdcpen
dt'nta .. 

TdduJlul suna. IU{lI1d r~'cl'pl{)rlll 
il duse la 1IlT(he dHl' repede il iasă 

ju:-; e!H'Ill.tlild [.t' an'('a eu eal'';: zeci 
de ani <il' z.i I,," a ['Il! ,lhurat la () \" i-ulă 
easnidi ft'!'ie!la. SO\Î~I dSi.ll,e, dna 
Cicio Pop. 

'1'(' rog' ial'Li-mfl dl(' T'l'dac!ol' d<lr 
\'(,7i ~i tila {"l' oellJ.al SUJI!. 

Si-aculll ("('-~I~i Full'a s;l-!i SPUl1 ~ 

~111!lt' ilie p,'c::;"dilllc, tiC d\"ua:-;tra 
sunl jp"ai<' ahlka aclt' mari. <\hileH 
op-cre ~~lr'i al' putell roaJ"le bine /,or
ma ohieC'lul llllor diM'u\iuni rara 
sf:lr!';>iL 

Totu::; 111:1 \'l.i limda tI sll'ielui ne
c,csar. dlilolii ll\l~tri simtind !1I'\'Ol' 

unui ctlv.Îl11 ClI grpulale r~)slil'l' dt, 

Exceh'ntn ,VoHslră ... 

o prhir{, I4t.n:,ra.Ya asnprn 
srlua1;ei pu\i\:t'd 

l)r,lga domllllle, r;lntl .h'lllll am 1',1- ' 
eul feluriit' lt':.:,.i FI' (,:11"C le,a1l1 gfisil 
l1('C'('S,lre sL,llllllli 110-;ll'u: de-acum gU_ 
,"cl'nul Y:l :lpi i(:1 a~·t, .. l'l' lt'gi t~t1 In,l
lil sld('ll'\l'<l l'a ill \'il'llIll"d <lr1:Cl!'U 
lor ~laiul sa \}r!)'.PlT('Z~'. 

Prin aplic'ilrea Il'gii adminislrati
ve care va sl'\1imkl din lemdii admi
nislralbl din t l"l','UI. Îlll1'oduf':ÎlIl: ,'('a 
mai dt'S;I\';ir~,ila d"Sl'l'il11':!l5zan' :;.Î 

aulonomie s:d{'a~('{L 

i 
l 

nâ aeltl11 a rost CII des;ly,lr-ş.in' lll'
gLij;IW. 

l~l'~i':i! u;guirjl()T şi Crt>dilul 
. \ gr;.Î(' a l'! 

Prin k~,a diguirilor VOI' ('~i la j

\"eal{i kn'Ilu6 illiinsc iuabilt', cari 
p;în{t acum au slal sul> apa, lW]ll'odu 

cand nimic, 111 cât de-acum Iilia.inll' S{' 

va !>llie3 d,1 exlenziul1c {"ol()njză)~iIOI' 

Pl"OlJlelll:l jJ{imiinluluj pentru lăr.tlli 
riind dl'findiv rez()~\'ată, 

1 n Cl'{'U(.l' prhe::-le Credi IIII .\gi·:c:ol 
am Vl'lIt (li I;ÎralluL ('U ajlliorul Ini 
sa g;tSl';l~rLi Lani ClI d'lll:'IIHb lI::;U

r::tlo~l!'('. Ful.llldu-';'Î pl"llCur,l ('('11, ne
('{'SalT nlril '~l lull'a ill jll'l';t mari (h
torii. 

\ 
.\1 in islrul noslru de finanle d. ~Iad:

gt>arll prin IWU,l kj.,JIL'. a fiscului a în
chis c:tlf",a ho\i,ilor e<u'C SIt' făcean pc 
Srilllln'a an'ski I[id. Conlrolul exis· 
l~ll1d <lSIl(lI',l tuturor dda ministru 
(';ilht la {'ek din lIrm,i eonlr()lor .ris
cal. 

(};tir P ulHi{" a 

1 n cel'a CI.' pr.Î\"l'::;le polilio.:t exlel'nâ 
slllll{'m hol:~!nlti sa pastrăm buneLe 
)'t'\atii- ('li loale slali'!lt·; pentru Ro
l11;'\nia ,n"ce!-.l lUCl"l1 t'~lle foarte uş.or în
Irll('~îll>a nu ar,~ aspiraţlulli tcrilo
rÎ:llt', Jloli!i("a' ei l'iind paeifistă, -

Tbt'od!or Iorga. 

II 
;;;;n:.!%JldUI kD&U- H "P' I 

Iv'" Iram tuturor prietenilor şi cititorilor noştri cu oca. 
zIa Anului Nou, mult noroc şi fericire. 

I 

Târ~uJ Colon<ia<1 al l\'~a din Trj
poI.:. Ca 1TH'1'.l1 (le Gom l' 11 ~i de 1 n
duslrie :tdilU' lH cUlloş[in!a (,l'lorin
lert'sati. ca ,ill timpul dela ~I Ft'l>-
:l'U<lrÎe p;'II1ă ta :20 .\prilic 1!)30 ${' va 

I •• tine;l T~lrgul Col,uni,al al I,"V'a la 
'''Tripolis. unde se poate plm;<} uşor 

matcria,lt'\(' hrule rom[Hleşli şi se 
'\poate pro('tII:a arlicolcl<' manuraetU
rate În sl.a.;ll'h.' I ihpre .. in colol1Î'ile ~i 

prolecl f ;r:ttdeafri<'allC". 

------------ -CIN EltI.:l. 

OLYl'lPIA 
LlJGO.J ... - "'." ........ 

Jan 1. Mercuri 

D0l11nisoara einell1atOg--, -
rafiază 

eotnedie senzaţională 
cu BERE DANIELS 

~------------------In zilpll' In'cule jn unU:L den~IIl.\l1-
lui Fl'oFril'l:II'lului n"sl'llll'antulll.1 Bo
u] dt' .\\0' dill Timişoara s·a d(,s~olN.·
rit lin rttd in valoare (It: Ltj (ilUhiO 
dauna dl'Il11Il\~dol'i\lltli rilC;ll (Il' dl
l"[t hUl';l\:tl'e:lS;l S;r;îlnK"i Fl'ZSl'h:1 do- 1 

mici!iala in Timhnura sir. B:tl'!Jn 
lkla \'r:llH'l'a iK. In ('ul'snl insint 
ml'nl~lI'ii C'IUZ'.',;, cu fW:lZ i'UIl l':l pe]'!']);, 
sÎ\Îei l"tlcull' dl' c:Hra p:lli\i:\ dill Ti
misO'll'll. <1 pari C cOllsiderau: I:l tii n 

Vointa Poporului. 

ş.l apoi n'sliillih.' propriret'lHiului pa· 
gu hll!';>. 

N' .. FLORA" 
fabricii de rom şi Iicherurit 

s, A. Arad. 

Romuri 
!icheururi 

Cognacuri 
Rachiuri ae 

fructe 
Siropuri 

Articol de reclamă pentru Anulnull 

"Rom pentru Ceai 
de Anal Nou 

" Ieftin: egal însă cu cele mai 
scumpe romuri. ~1 J ' 

VL--~v" 
EVI' ~aG> ... 
~ Specialităţile de Crăciun dela 

Q"GRIVIT A" 
Dup;:î ("ca din urm[l: s'au (il-clasat 

ullgllr:i:~;).7(j7; !'omi'tlli: :-:\1.>(-;; Slll'hi: 
;)171; nemti 1039: slovaci 211; 'altii: 
573. (De remare-al: ihid. p. 17: stati:.;-

Vom apl.icd~ le~~ile eoollol11iC'c "PI'(: 
d{'să,"~ir,:,irt':\ t'dormei 'll\!I"nre I'a:'(' 
tinde la rd"H{,t'l'eH c('ol1omici naUf)n~\
le şi la rjdiearca plug;lrimli c.u'{' p:Î. 

o hi'('ei d,\' ins!ritillale ali r()sl "nule 
depuse ca.amal1d la :\IlIntele lk l)i
("t:tle din Tilll!şll,ara. iar n'-;ILlI d(Jn 

mÎ{'iliul dl'liC\Tl1l.t"i. cH'i au fo"t ri
dicale de dtlră el'\. comisar Upind! 

, 

.. " sunt o surpriză şi pentr\icine~ 
, le dă, şi pentru cine 

le capătă. 

.~~ ... 



y UUl~d. roporu .. m 4, 
* - 2 _=A 

DorillD. ./lX) -Nou 
prie1enilor, cunoscuţilor şi clienţilor noştri: 

i .. 
I 

1 
I 
~ 

1. 
l' 
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i' 

j 1 

I i 

H ~ ; 
'1< 

: l 

, j 
, I j ,1 , 

; ~ 

(' 

IJl:L,T d('!llIz:1. (il' m'Jllunwn!e mag:lzil1 de lY)Jlbrmnc .\rad. sir. 

. \rad, ';u,{'\·. H, ~l':V Fl'nLJlllnd :).) Lmil1c:)cu Il. 
~ ____ _ L 

i'.lu·~J:a Jk:u :';::~.~!.'!' 1~')S]p'(ll;" 

',Siil"l dt' ja:,u'ii (k ,;allw instilul pL YUlisi,'{'a şi cura(ire 

,\I" .d. Sir. L I:rn:l;ilill XIl. :l chimica'a .\rad, Str. Slrojl'scl1 1;~ 

l~r.,n(,b{' ,W.i:-:i 
.{';J:e\;11' .\r'll', Bu '. I kg~:L' 

ll:lIld 17. 

Itl'::'':' j' ,\':1 

r'Sj'a:!;- ,\r~d, Sll'. :\Jinm , 

1'~t',Î~Z ş~ ('cimp 

Fenli-

Cosl.in 

Jll,I,c,azill de :JiiHdlldr .,;>i <IL' radio 
.\ rad~ SI r·. Emi !1escu. 

.\!lhniu K'-1Td:·s 
('\'1 Il: (Jr j't. {i Ilmni !;i-i de rr'\'erl'n7i 

,\rad, !-.tl'. Emij]{'scui1. 

M~{'ha~el'1:ky 

.\rad. StI', Sarmiscghdhu7..a. 

Cafenea şi Restaurant 
Cornul Yânătorului 

A RAD, 
Strada Eminescu. Proprietar: 

Salpeter cel mic. 

ELln.\.· 
';) LP;Ulldul':e .\rad, Sir, Cog;illli

C{':1ll Il. 

,U!!; ,'1 Fl"t'fH'h 

j. r'bicl' .\rad, Sir. Co,~all1jccalll!. 

»t:ert·ul de amr, 1'(':-;1 a lll':lnt 

propr. Lud~'Tic ~f;Jy('r 

Cafenea şi Restaurant 

Orăşănească 
Proprietar: 

Fraţii Karacsonyi. 

('OIlWl\ iant de h'll111l' şj e;'irhllni 

Arad, BuL neg. Fl'rdjll~lnd' 61. 

.\Oklll,:U J~aIf1O"Iri 

V (tll:lr, Art!.(l. 

Iu';iu PI('sz 

Jll.!gni Il de conrce\ i e pl. dame 

Arad, Pidta :\vr8.m Iancu. 

.I!1Ş(ft'JlI;.:D<!i'l" K;H1r~i'd 

m;!g'azin <ic p~iI;jrjt' pl. dam.(' şi 

(joamnii Arad, Str. ElIliJll'snl. 

--_.~ ....... __ ._~------~---- --~ 

A (~~IJerl Jahoda 

Ilcg-utiilor de flori "\1';1<1. Slradh 
EmiJl(,sC'll. 

1 uJ~lI Plesz 
c,lsi:i de lUl!inc p!. dame 
Arad. P. An"am Iancu. 

SucC'. lui 1. K~:J]lctp 

'Siefan 7~bb. Inuuslri{' dC' t.~tU'ă. 

Arad, Str. Emines('u 11, 

Dr:'ţ.,t'li I Ht'f,uh's 

. \rad. nil!. Ikg. F~'rdjlla.tld ::11. 

Emc-h H'.lSi.'llsLl'in 

('o ·o:li;!l .\r;t1i! Bul. Heg. Fl'rd. :ili 

~:. -'hsk:;\~lz 

.\i·aJ, J ;ia\~\ .\ \'J';nn Iancu ~o, :!l 

L ,,)i -'i !lz ..... ~· 

Jlw;.;azii1 de lwilJ(' .\rad, ,·js·a-\·Îs 

de Teatrlll. 

T('rt,,·j.J Bull.iJJ~pr 

YOpsilode ~i {'uraţin' ch':mica. 
:\1';1(1, slt'ada Consisl:01'ului. 

Tr.l,ns,rlvanja 
('<ts:l {le ulllbrej,r şi crayale 
;''o .. rad, H·uul H{'g.in~L Marja. 
----_.~-~-~_.~ .. __ ... 
S .. IllJUl~1 J IUI.'hsdl 

m:lgal.iJl de nwdl~ Timişoara, str. 

Vacilor 2i. (Fabrica) 

. ... -_._._----~_ .. - --~-
OtlUlI:l1l" F:uk, feriirie 
'11in}j::>om~a, 1. P. l. i nirii 4, 

-.. 
propr. lkstaur.ant ,Tune'" 
Tjllli~()aru. 1. str. Palanca L 

C'\of(,I1t'8ua 7 Royal\( 
pr0l'l'idar Std:w (~omb()ş 

Timi,oar.\ 1 V., sIr. Barna 7; 
- ~ -----------

;) S'au) d't.' aur l'eslauranL 
Tlmişmml 1, sit'. Lazar0\1d 4. 

C.:'f(~1 AIH'ffd ş;i F[ul 

coÎnereianl <1<.' cărbunti, lemne dr 

de foc, lement şi \;lI'. Arad. 
._--,--_._-~_. ---------------

enfelăr::1' ~U"h;.ll~~i 

.\rafl, StI', EmitlcSCll 

(;(.lIt·:r It.~:':) 

(;.\r:\fl. Sinula n ... Jliunu. 

'* 

KaHloryl şiHeder 
BRAŞOV TIMIŞOARA 

Articole tecţjnice. .. ,. 

\ 0/l.-:;':;',1)) ;e. C\I ri;[il',':t, el!imle:t ~i 

ins,jlul Cl' spa::rt ClI (Ihtld Arad . 
hn(:t J •.. I{:idu:es( li ;). 

\".I~i"lr hdJl 

{!'cil(.l· (~e h~lin(~ ctomll'l·~ll ~i de 
upi:orwe A,'ati, Sir. Eminescu :"'6 

"Tit n·:",~.\ 

("{Hd{'(~i{', .\.,'ad. 

.~ . .c.dh:rl BiN 

GSl'u:ar AI":td. BuL Hegdc! F'.:rdi
Il<lwl :\0. ~l:-). 

p. Irfum-r-n? : .\P'JItOi 

Fn!ţji &l1rodt :\r,,1<l, Str. Emi
lH':;;Cll ~. 

Cafenea şi Hotel 

"DACIA" 
Proprietar: 

Leipnic1<er, Erdelyi 
şi Scbeet 

SZrcS m':\lilil,~J} d,:p nmnufaelu!'<l 

A.rad, BuL Hrg. Fi'rdin:tnd fi:~.ij;) 

i\lare·U~~~~:;:.!.rtgt ş.i SllJ!---

S.l :absolul leflin.· . '. ,,....... 

~t ; "ta ~.t Orhan 

co!{':tlrit.' Antd, Bul. neg. Ferd. 5. 

Em('r:~ (:s':rszar 

inll'cprindcl1e de maşini de scris 
Ar;H"L Str'. Alc'\.:llldri 5, Tel·er. 33H 

Dr. P;:l\'t1 S7.,i.jjart'l , 
,Mpdic uni\'. Al'ati, SIr. ~leţia.llu, 

.Mî .,es 

lngrijiţi-vă deja de acuma pentru cum~ .~.~~.~ f€:C"=2j.~. , 
părăturile de Anul Nou şi priviţi atelie- ~ ~ 

Reparare de ceasuri speciale 
executll. ruj de fotografie a lui ~ 

, " jl'ĂBIĂN : N. ARITONm! 
cu galerie artistică din Bul. Berthelot @p 

1 
f 
t 

t ~~~~outh L.) Vis·a-vis cu Cafe~~a~~, ~ Vechea casă de încredere, postă-
1 văria şi croitorie civilă, militară. 

c:j -! 

~ .. ' Plapoma de' mătasă, 
il 1 este cadoul cel mai practic la magazia :,' 

I"·'. J. 
• , speciala .• i 
~. Hauben-reicb,: 

'.' t care există deja de 50 ani. Arad, Str. ~ 

ţ · ; ::;:;~: ;'~io:::;:;1 ~ 
1 Bul. Reg. Maria viz-a viz cu Dacia in 1 

• ! ~ :".-: Curtea Bănci judeţului Arad === 
.. ~ '! 

rI, i 
, 1 . \ : An(lrei Vasa,ros 

~.~~.,,;. 
::~~'" . . '. - ~. 

. ~ ~ - ~ 

, .' 

ARAD 
fii Garage, Timiseara, lesefin Bulev. Bulevardul Regina Maria. (Casa Bing). 
1 f -: Carel 50. Repararea preclză autO'· 
; ţ . mobilelor şi motocic1etelor. Con
. .. şttuirea de caruaetii şi radiatoare 
t-. noui. 168.~.~.~~.~. 

;,ZINNER" 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

4. Cea mai eftină sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. 

E. Perlmutter 
fabrică de trăsuri şi atelier de re
parat automobile. Timisoara Bul. 
Carol 46. - Primeşte orice lucru 
in această branşă; Reparate de 
automobile. suda rea tadiatoarelor~ 
arcuri noi şi reparare, sudare autO'. 
genă şi caroserii noi ~i reparare. 

Cel mai ieftin izvor de cumpărare de 
stofe bărbăteşti şi de dame, rnătăsuri 

catifea, zefiruri pt. căimeşi etc. 

Jgnate Csenaes 
Tim i Ş o a r a II., Piaţa T rai a II. 

-~f;" , , 
, 
r 



x Cel m:li frumos şi mai ieftin spa o t 
lă şi calcă »(:ris;lal« spillălorie cu u· ! 
buri. Arad, Piata E. !{ădulescu 5. li 
(Uingă şcoala evrecasca /. . 

-_.- -'"FORTUNfi" -' 198] 

" I 
Tapiserie şi lucru manual. TIMIOSARA, 

II. Strada 3. August No. 20. 

------
Herman Eibenschutz 

pielărie. Timişoara Cetate. 
Pe preturi foarte reduse vinde tOdte 

saurile de pielărie. 

.' . ceza, germană, română , B
'~ ~ lwcnrată p:ădânu plan, p.reda 

'

in orele libere pian, fran- 1 

. în schimbul penziune ! 
, complecta. - Adrega . 
. Ia Ziar. _: 

~ =i , 
Mai frumos lustrueste, calca şi ! 

spala. spălâtoria i 
!~~$~ZI! BUT!!~G~~ 

Str. COllsistorului fost str. Batthyany 
35 în curte. 159 

._-~--~ , 

Marele hotel şi restaurant ,Oacla' 
Lugtlj, Autrepl'eoor Petre VJl\uăn 
St>Tveşte publicului cu tot felul de 
mâncări reci şi calde. - Bucătărie 
românească. -- Vinuri exeelente, -
Camere curate. - Totul cu preţ 

moderate. 

De Craciun cadou iefin şi folositor 

Cassa Generală de Economii în Sibiu 
sucursala Timişoara 

C~nlr~~lla: sune 
Sl'(THS:\LE: Arad, Bistrita, Braşov 
Cluj, lJieios:-ull11iirlin, um!)hrm'en,i. 
LO\Tin. :\[cdiaş, Reghinul-Sase.sc, 
T"lrf,"ulo~I urcş. 
Primeşle dt'pnn('r:i pc livret şi pc 
cont curent. in lei şi în valuLc strci 
Ine. ..- Yiralllcnlc în tară şi in 
streinătalc. 

c-,pHal şi rezern vÎlZibile: 

Lei 2:!;}.O!}a.yM.-

~-----------------
Fabric,a de champanie 

...... 
narenyilraD 

...... 

5 

De Hnul Nou 

Cărţi ilustrate cărţi de poveşti, scri~ri 
pentru tineret, cărţi cu sch Ite de PIC
tat cărţi de suvenire. nout aţi literare 
şi 'muzicale, tablouri şi gravuri arti!>
tice, gramofoane şi plăci (noutăţi), 
:-: cărţi de vizită la modă. .-. 

Ilustrate de Anul- la Xerpel 
Nou 

~-----------------------Cel mai eficace iac în contra 
tusei şi a bron!i;4itelor este 
siropul Pentusian al~d-rului 

FOLDES 
preparate la Farm. Dr. Fmdes Arad 

La casă de cas , , 

; ALFA" 
: " 

Săptămână de cas"Trapista" dela 
" 1 până la 7 Ianuarie 

Timişoara, Strada BOlHlaz 14. 
La cerea publica preturii cea vecti. 

Ementhal indentic cu Kgr. Lei 140.
Unt din lapte pasterizat" " 150.
Cutie cu 6 buc. Ementhal " 26.
Mai departe Roquefort, Gorgonsola~ 
Bel Paese, Strachino·Salam, Brie, Par
mezan, Cammembert, Chester, Comenzi 
şi la domiciliu. La provincia se expe
diara coleti. Telefon 10-98 

=-=' L:: •••••••••••••••••••••••••••• 

. - . E LinenZa şi I 
! eal;;o = 

LA GLESINGER
1

' cea mal· hUIla'" cllanlpallie I i 
Arad, Str. Meţianu. = Cirti de Bancii 30°10. 

= · mai ieftin = 
.XXXXXXXXXXXXEl ! = POLERETZKY Carol I ,. . . 1: . = compactor 1691:: 

S a deschIs! Salon de fnzerle ! .• Lugoj, Str. Cuza Vodă 8. • 
. ~e~tru Doa~.ne. II CU 20 la sută poţi cu~para c08~u?le bărbăteşti şi de copii. palto~ne : •••••••••••••••••••••••••• : 

Pretun Ieftine. t ServICIU prompt ~ ! de iarna., paltoane de pIele, SCUl·t~l~l de blana. .. La ~agazlDu~ de hame ; .... • 1 C _ . 

Ondnlare cu apă -0- --- --- 20" 1,1;'" 1. Ip "y I.l.n m dat 1895. Telefon 788..; cadourI 
Ondulare cu fier --- --- --- 16 Leii; r::v.-l' TT T'. 'Le Tlill.IJoara FabrIca. PIaţa Traian. Fon- f Cumpal ăm a. raClun 
Spălat părul _o. ___ ___ _.. 15 " : 

~~~~cur~__ =:: =:= ~~: ~~: ~g: : X+++++++++++++++++++++++++++x . ghete, . 1724 

I Abonament ~:: 0-- --- --- 1.20., l' + 'I!fbr.. .... t + galoşI, 
Rog spnJlnul Onor. public f + ~e alZI IC81D e +: articolele da modă bilrb .. 

I Salon Pompadur, Il + . +: 
Arad Piaţa Catedralei. No. ] 4 ] 688 I + + I 

.XXXXXXXXXXXX. ~ + Intinerarul şi ~~~ "TRANSYLVANIA" ++ 1 
I .. ultl·mul ţel- jif:&3~ Magazin de u~brel8 şi ~rayaţl 

x Cel mai plăcut şi practic {.aduu I + · ~' (Palatul FlScher EllS) + 
de .\rutl nou pentru mame. şi fple + + 
posele. penlru tată diferite \'alize de II + Uriaş asortiment de Procuraţi·Vă dela noi + 

la 

• ppony' 
voiaj şi pentru copii o ştl"aIlUl de I umbrele şi cravăţi d'l + 

şcoală dela ! + de fabricaţie proprie. ca OUrI e de ___ _ __ 
H. KISZELA +. Cu toate ca. avem Crăciun. ++ I I~trepriDdere .~entru suda:e electrică 

soc. pentru industria piC'lei, Lugoj cele mai ieftine pre~ 1 Ş! a.ut?genă a c1lmdrelor, oSl~or de ma. 
_______ 1743 + ţuri, marfa noastră e • Ia şi da. de Crăciun + I ŞlnI Şl a cazanelor cu garanţie de 1 an 

'Casă de modă pentru femei şi bărbaţi ~ de cea mai bună ca- numai lucruri bune =, I HRCflDIE BllZZl 
H g I + Jitate. şi folositoare 1 1751 ~, aer ~ Timişoara Fabrîc str. Vlad Dela Ma-I 

La .,Steaua Albă" , + + rina 5. Casă de incredere. 170 
Timişoara, Bulevardul Berthelot No. 7. ! )t+++++++++++++++++++++++++++X __ _ __ _ 
-.J-.~.. ___ ,____ _ .. ,. '"' .. _,~,~~ ___ . _ .... __ 

Mare târg de Anul Nou COLO~lÂN. HA RTJ\lANN, briliante, scule de aur şi argint, articole de artA~ 
la giuvergiul Preţuri uimitoare, Preţ. solide. Arad, Pal. MinoriţilGr 
-------------------_.-- -_._-- ------------- . ------------------
'Cel mai frumos Pllrcel de griliaş 

M==: = k 

aducător de fericire cu la c o [ e t ă r i a Mi Il al TT i 
Lei 15 găseşte .1 

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

,Cel mai eftin izvor ele Vilhelm Preţl1.ri absolut stric
bainept.bărbaţibăieţi i:;~. qU '''~"' Hllsz16a~2r te? sunt [Ixate pe 
şi copii este numai la ~ ~::o~;aţa ~~a Maria Ho. 3. :-: fiecare bucată. :-1 .-eu:- ... 
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____________________________________ V_o_in~ţa:___P_op~rului 

mă voi UbjillC tkl:a: orj('.e aclilmc po.' 
l~lica. Aceast.a aştt~ptare nu eslt o 
alxlic;arc, pâlld('sc JUoIHQJllul de tre~
rea cOllşLl:ilJtelDr poli1ioe. 
fu ce mod! "'ti mal r8f~ polllit'ă şl 

«lit-, ('{' Princi()Îi Iloni \'a "('li oonduce? 
E rcgn,'lahil ni cl~i ce caut;) indl~p

ta.rc;a. sit ua!<i('j act ualiC, llctilgăd u.i 1 
dcploralliJe, IIU cOIl(:ep indreptart:a ti; 
cal sub for~ lloul:l!.i.ii L\U nu ('S~C in 
loldeaUllc<l pJ"ugrl':-;, 

lJ{'nlru un 1110 111l'1l 1 l' grell ea d
l1{'\'a :-;a illC,Tol' () urientare Ci Opilli1ci 
l;oiJIi.ce calre al~l' orltzoll 1 IJli. 
CH're ar "oi. lUasurjll' ÎUH'{I'ialt' in le
(l('rt'<U ul1('l ~dtlmllar;,'! 

(:Cl'<!{'l' <1.) \"H'" ar li () U1odJt'iem~ 
a legei 'l'kdontll'_ care S;l ]l1ca dctll<!· 

I g(J!l,lH <bea llll illlp-osdiiia d;lr Juai 
pulin IH~I'icullla~a, l{olll,lJlul s<' \'ede 

11-;[ suJLTil in(a' di'slul, penlru ~l 
Illl rn~li li \' iri I,na lJilll'r~j('at OrLD(' 

pe lar;-II11111 L'COIIOll1Îl' ('ari :'hlll do\"('
ilil a fi 111~le r~\llf;H';HOl'j! 

UWl;I:Ufl{'<[1 J>rlni\l~t11 canll t'Sll' 1) 

dWl;tiUlH' (!lehisa ': 
.\r In'l:ili sa rit' illl!Jlsli (Î;ir Illi-t', 

[{'alll'. dill e<[uza )J'.'pn·galirii (:olldll
citlOrll,()!" să IlU fie ('Olls,dt'()r:llă ca 
(1 dH'>;Li tll](' rarl' di(};J.rllll' ~i j Il acest 
caz . zg()IlHl[o)ii~lr ,ar 1J'(~hll,i sa k 
fj(· frică s:! Il-O d<')Il'p[C' .... 

Si) II U mii mai î Il I re hi 11 j Illl C eă 
IIU-ti mai J':bPUlld .. . 

s:". Il-O {l('~t('pt~· ... . 
TU(l~)r Gorjlllllul. 

Funcţionarl~ Primăriei: D-le preşedinte, ce ne dai de Anul Nou? 
Dr. Lutai: V'am dat cineHlotografe şi v'am promis şi ştrandul •• _ Croitoria civilă şi 

N. ARITON 
De vorbă cu d. profesor. universitar 

Istrate Micescu 

din Bul. Regina Marfa 
doreşte clienţilor şi prietenilor 
ani mulţi fericiţj cu bani mulţi 
pentru a-şi putea încasa res-

tanţefe. 

Chestiunea printului Carol 'este " chestiune închisă? 
Z~I'f'le uoe&tea a sosit În ]ncali[ale 

fllarl'j{' 13Nocal şi prol'l(.'sor 1Il1jwrsilal' 
hl rate ;\1icesscu. -'Iarca jwrsOlmU [a· 
Il' În care sc llllerul1esc jnlcligcnl:a. 
StJ j)l'rlo:ll'i1 uruml :lue o mII l1e;i pro· 
dig"i()nS~1 în dOJllt'llj 1I1 cult li rJ lo-eli llc:l
liv 'nt'-a îndrl'pl:l\it de-a ('('re C'lI\'ân

lu! lui luminat pc (-.<lJ't' iI1('l.crdm 
:-'[1-1 sitdim pc terenul nostru. in {'are 
Illdil!c s<1 rasară mil'J.('uloasa fl1Jar<, 
rhar{~d hindui, a cinsl{'"j şi a loiali
I~'lei, 

, Yi-a('ul11 iuhj[e m~H'str('. săi!l('('pelll: 
I)t> fi' ,'-~i r .. lras (~in viafa p'HlH1('â '! 

\' -:tlU a \'1I1. nici o m un tim rt' Jwrs·()
n.d il [lin C'auza constatăj'ii~ <I<'c<'p!io· 

rWJl[c a: l-ip,st'Î d{' siJHt'rilalt: şi loiali
taLe lat,""! de sul"ragi.ui uJlin'rsal care 
in loc sa deyit' lIIl ('riltL',riu de sele(~' 

(iune al \';dO!'i!Ol-, a ,dn':ellit ~. arma 
în m:lll;\ IlH'dioej"ifi'i\ii ::;i un mijLoe 
periculos (](' ill!;llural"e a ad~'\·"lI'ak." 
lai' valLori. Comp!ecloz eu o expli 
catie per'sol1dlă ;1111 f~)sl preeI :l1'<l~al 
jm'a(:im,llJlului univel'silar ~j pn)5!, 
doritor (/e a ÎIl~ur~l.i:l l.illerd L1L III v('
<lcl'pa sl'i1lului nostru m:llil. 

/)adi nu e hine să mat dis("ulăm 
e:.îl datorim melilul ui· ~i c.U nOl'oel!
lui, în :isJl,illda noastră de a î'll~r('gi tH
l'a, nu trd)lIl' sii piîritsim' () d:i pil gri
ja de :8J c.ultiva ~i a ÎllclInljra 111l'rHui 

('al-e Să jlL..,lif[('l' Iwill Il OOlltlucen' lu 
minală norocul de .1. 'fi reuşit. 

R(,lra4tprt>a ~in ar('lla polilkă este 
Id{>f~nili\'ă ? 

Vrei să mânânci bine abonează9te
la MOS NICU, 

(U 1400 Lei lunar. 
C:1Ui \Teme sllrnl~rilll .... va fi esero· 

'fal ~l~a clIm este in clipa de r.*1 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661'. 

~ .. .a ................................... - .............. ~l· 

M. MAIROVITZ si FII 
Societate 

AIIOllima 

l)entru 

exploatarea 

pă(lurilor 

flRflD 
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MAIROVITZ depozit ele lemne 
./IRAD 

Calea Rodnei No 55. 
Telefon: 667. 

Menu eftin şi bun. 
Prânz lei 50 şi cină lei 60 la restau' 
.-antul şi cafeneua "Palace" din Ti
misoMa. [n fiecare seară concertează o 
mUZIcă de pnmul rang. Localul cel 

A 
.. M . 1 1 mare serată de iepuri şi plăcintă cu I F.ahrica ~ugojuna de Calapoade 
ZI, ercurl, an .• brânză., lei 35 Sâmbătă, mare pomană ŞI J.larfufl de lemne. S. A. Lugoj 

porcului cu gogoşi. Lei 35. Restaurantul HelDElBERG, Str Grigorescu 4. Arad Lângă Gara) aduce Ia cunoştinţă 
St<lţie de autobuoe pL provinciali. Văd cu, c'rag pe orcine Toni Kun 1686 ca a amontat un 

GATER 
mai bun de distracţie al Timişorenilor. . . .. . 
1703 A· S 1 cele mal leftme cadoun de \ 

-~'. -.~- .,,-- ------~----- n a a o n C~~ciun în h.ain~le. pentru cu- I JJI st -t .. l 'li PIJ Observaţl vItrinele mele: . ae rl amp ar. 1 al~idtq:i"" ~5iWJ!> din Str. Eminescu' Deak-u.) 6 i 
Dacă voiţi sa cumpăraţi material bun 1 • t 
şi eftin, vizitaţi depozitul nostru cât de ' . d . . d tI' i 
curând. Aci comunicăm preţuri noastre . m(? ern, . prIll1lll . runc li II 

foarte redusee: I M .. d ; OrIce gmslme la Uuat cu pretu-
marfii. de tâmlarîe: lei: marfădecldl\ire: 1 0"0· ..,lID . e I ril reduse. 

12 mm 2.900 2.500 1 'f::J1~'" 1 _____________ _ 

18 mm 2.800 2400 ! : 
24 mm 2.700 2.300 b -1 ~./l ~lCZ . < 30 40 50 2800 ! ~O 11 e..... ~ I x SUBA Spalatorie şi Curăţito-

In intere~ul D':~ con~igeţi-Vă. 2'~ent ! ......... ; rie chimica primeşte pentru spă-
.. de calitatea bună şi de ehinitatea măr- . ( lat şi curăţit. Serviciu eftin. promt 

furilor noastre. Piala JlvraHl Iancu 15. . şi constiincios. Timişoara Bulev. 
Carol 20. Sucursala rAmâna In 

"Unirea~# Industria 
ele Lemn S. P.A. I 

.. 179~ _~~:_ ~,~~ia~u~~ 64. I 
iZ -

RomaA nI-!' Introduce-ţi yă Ra-I 
. • dlo cel mal bun 

Tot felul de Mobile de prima calitate exeoutate In ate-

lierele proprii. Preţuri solide. Expozitie permanentă. instrument pentru propagarea culturei I 
~i comandati aparatul la : firma .,Mann- I 
·,heim" Timişoara, Jozefin str. Bonaz 1 185 22. Telefon 672.· ... _________________________ _ 

. Strada Doja 11. 197 

Peşte bun şi proaspM din DunAre 
crap viu şi icre pe preţuri ieftine 

se afla. numai la. pescăz;a: 

EMIL EOKSTEIN 
Timişoara, IV, Piaţa Scudier 1. 

Industria leDlDului 

ARAD" 
Societate .Il.nODÎHlă 

Bulevardul Reu. Ferdinand 4. 
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U d d - ŞÎ Reboill 88 n e.·woo 00110 &ă8e~te la 1824 

, Voinţa poporUlU~' 

C ~ ~ A..R&D, 8t.r. AIexandl"i 5.Tel.: 3·03 " 
s.lszar Atelier de reparat orice maşina de scris; 

--, -~- ~. --.,-,- -~-------~--~-_-..----- ------ ------.- ! 

Cumpăraţi ceasornice Csar ky I ' ,orChestra combinată Jazz a lui KalIo Karcsi şi Horvâth Karcsl dm Cluj. 
şi juvaericale la firma i Coneerteaza in fiecare seara la restaurantul 
vis-a·vis biserica Lutherană, Arad i "TEIt~lINUS'( 161 

A 
· 1, (fost Corona) Bucătărie franceze, rom. şi ger. În fiecare sear.a .mititei şi g.ratar m erI ca I special. Vinuri de soi şi bere Drecher Haggenmacher ServIcIu ca atentIUne. 

Croitorie şi Ceaprăzărie Mi. 
litară. şi Civilă. 

SăIinacki & lan cu 

magazin de haine Timişoara IV 
Strada Bonaz 12-a. 

Oferă tuturor prilejul sa-şi poată I 
procura costume iefti 1e şi elegante. : 
funcţiorJaiI o. de carieră şi mun- I 
citorilor li se acordă 10 la sută I 

reducere. I 

Vânzare de aparate de Radio. Repara
ţie Electrotechnică se execută promt 

şi eftin la 

NAVRADI 
Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 1602 

Din cauza desfacerii găsiţi la firma 

F. Schuster 
mobilă cu preţuri reduse. Timişoara J 

1lI. Str. Cotana de Oţel 14. Expozitie 
de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. 11-13 

l 'ELf.'FON Cocs prusian 
Cărbuni 4601. 

Lemne de :foc 
Cărbuni de 

lemn "retort!'!." 
Transportlm la domiciliu in orice 

cantitate. 
A.CTMIIJtwN EDE 
Arad, B dul Reg. Ferdir,and 44. .. -

1 

MobileOI!r~:'i~llr i 
executată 'sO!id, reparaţie şi I :1":"-:: rlL:-:" ,ljl i 

Execută uniforme pentru mi. 
litari şi şcolari, precum şi 
haine civile. Atelier pt ehi· 
piuri, capele, şepci şi bro· 
dări. Magazin bogat asortat ;. 

cu stofe şi echipamente. t 
lustruJre bună la l ... ·0" .• ---- _. J I 

~~p~.~~e ~~r!~r~ ~~I;JII~~lf'lr~1 '1 ! r:~:::1/nl~:~~i-
lucrări de lâ mplăr;e execu- : ~" I ! II I 

. tale constIIncIOs... .. ! II ! :'j ! I! I Mai ieftin cu 50 la sută decât incălr.i-
~1~fşoara,~ IV., Str .. Eotvos Lb. -:----~~ I I fui cu lemne. N'ari mirosul greu al 
";0: ·4. Langă fabnca de ~-l__ P I Ci'lrbunelui şi nici funingtne. Dela 50 

tutun. 145 ! kg. in sus, Uimise acasă. Se poate co-
~~~_.~~~~~~~~~~~~~~~~~"-~~~~ manda la agenţii no~ri sau prin ~rte 

Lemne de foc uscate şi eftine numai la depozitul de lemne l pvstală la reprezentantul noştri din Arad 

Reisll,o •• si 1~lein : 1 
.1 

,..., Iuliu 'TaiS 
din str. Bocşei No. 29. LUGOJ Telefon 150 vă puteti aproviziona. 

Calea Radnei N094. -
~ 

. -~~ .... ". -.:ţ - ~,t 

'.,. " ... ~ .~: 

~"'>"-r ' "ii>' .,: :~~ .~. ~f;a 

elI 33 lei 

(nlaja), până 
(lepozitlll, la 

-
chin taIlll 

filai ţiu,e 

1822 

Fabrica de :aJjăr .Jl rad. 
.......... __ .m .... __ ..... ·sw-m. .... .u ...... ma •• ' ............ _ ........... ________ -I 

- --~ ... - ~- ---- ---

.. ----------~------------------.. ----------.. ------------------.. ----------------------

Accesorii originale de Chevrolet. .A ceo8orii de automobile. Pneuri Good-

year. Pnvuri Mlchelin.Lăcuiri de caroserii. Reparări de automobile. 

Spălătorie de automobile. Boxe dentrn automobile. încălzite. Seoala de şoferi 

............ ----~-----........ --........ --.... ----.. --~ .......... --.............. --.... --

., Sar ar Si! p. A.Timişoara 
vis-a-vis cu Fabrica de Pălării. 
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