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Inaltul Regent I 

Sarăteanu la Braşov; 
1 

a 
Ziua de 10 Mai in' 

Cefjoslovacia 

Iljul1\'a s(,{:1.el[l!iiol' corale cehos10-
\':1(;\' i-a {IPC'l'l'nal (J. Ilwd,alk de aur_ 

J 11 anul aCt'sla C:lnlw'ea Homâ
llit i vint' in Cehoslo\'acia cu un re~ 
r{'I't c ri u pc c<Îl (it· ca racleristicv pc 
aW.t <t{, "ar.ial .. - oar(' \'a fi execulat 
(;e 70 de voci. dinlre cari ·10 voci 
de doamne şi dOl11ni,>oare cari, -
1: 'ale- val' purta i)iloresc.ul cos

tum naliol1al rOIl1<lIlPSC_ 

Braşov. -- A.zi <limineată în acce
leratul de 11, inaltul Hegel1l S:'iră

teanu îl1sol-il de dnll minişlrj Vajda 
şi Vqicu .:\itesc'U au sosit la Bru';iov. 

Inaltii (laspcti ~lU fosl găZd'llil-i de 
soc.rul uhu Va;ida. 
Dl\pă amiazri d-Ior însoţiţi dc au

torit:1Uik civil(' şi ntilitare au luat ]oc 
pe tribuna Canllme construită, 'pri-
mind dt'tilarea junilor. . 

Scara cu trenul (te 11, înaltii 013.

sreţi au părăsit Braşovu1i plecând 
]a BU~"t1reşti. 

-:1.-

D.ING.VIDRIGHIN 
VA DEMISIONA 
Pus în imposibilitate de a actio

na oonfonn conceptHlor dsalc, hăr 
tuit <le campaniile iJresci OPOl..:i
liiontiste, ameninlat de o violt~ntă. 

campanie in parkuncnt şi lipsit dt' 

sprijinul guvernuLw, d. ling. Vi

~Ih;in I('sle hotărâl sti dmnisio· 
ll('ze. 

.:\U pulem afirma cu ccrLilJUltline, 
dind' se va pr"Oduce~. acesl fapt. Si
gur este că aceste. oont'l.icte se vor 
termina prin demis.ia directorului 
general al căilor ferate. 
Deoc.amdală dsa a convocat pc 

rcprcz'l'nlantii pn'sei, mâine, P('n

Iru a le face un expozeu_ 
:\umai d'llpă aceea se Wl. vedea 

daCc'l demisrla dsale se VIa produce 
chiar inaintea sel11nării convQllUcli 
Cl1 societă!ile de cărbuni.. 

Serbarea zilei ele 1 
Mai 

In v{'tlcrea serbarii zilei de 1 ;\Iai 
m:il1~stcrul de inlerne a dat un br- I 

I 
i 

Intre RODldnia şi Ce-fjoslovacia. -

})ra~. I,CCpS;" .. Prin .O diÎ.Sj )01j· 

liul1c a "li.llislerului 1 nstucljillll1U; 
publice al Cl'h(}slovac~ej, zi lIa .k 
li) Mai va fi in' toale şcolile ceho 

I slovaC(', primare, secundare, 5Î 'pro-
c fesioll ale, o zi a re-ci proci Ui1ii 1'0-: 

mâno..oochoslovace. .-\c{'astă înccLă\{'-: 

nire a sărbătorii na\ionale româneşti 
În ,(,~hosloyacia, dovedeşte cât dt' : 

slrfUlsc şi cordiale sunl T'aporturHc , 
dintre ambele nalinnL Esle o <lova- : 
dă C'"d. stri'lduinlele C0I1111 ne şi priete
nia Slinccrli Ce se manifeslă în cola
boran.'a dhlh'(' Cehoslovaclf!. şi 110 

m:îllia, C'ontriblH' la o apropiere tot 
mai mure dintre am bch" tari. 

Ziua d~ 10 Mai! va fi oonsaacrală 
în toate '5colilc cchoslovace, l)('ntru 

. cunoaşterea PO'i)OMllui românesc şi 
culturii sale şi intărir('~ ~conştiin- : 
lei r('aiproeilăt ii I'Omâno--cehoslcr I 
vace ... \lCeastă hotănire a1""C o impOl' , 

tlintă inCOl11enSlll'a!JiIă pelllnl ci
menlarea raporllll'il(H' de Î)riclelUe 
l'(;mano-'C{'hosI ovac(', având in ve
«{'re faptul in inll'eaga' şoolărime 
ct'1lOslovacă, in iull'pgo linerelul 
oehoslovac se "a culliva iÎubire.;~ 

,Sc'{'jpUl\ile cultlll'alc ::.i de antici
I ie <e:eheslovaco-l'olmlnă, preg:ltesc 
UlIllăl'ji Homanid o primire; ,din 

cele mai frumoase_ ])('!1 Iru naţiunea rom,înă. [,n aee,astă t 
zi lilH'rplul 'şC(}lal' va fi ,initiat .asu- ------_________ _ 

j)ra însel11nătălii lp.i 10 :\lai ',wntnl 
H~··mâni. pl'ecum şi asupra· iSlorJcji D.generalCondeescu 

nu mai candideazd 1 ileralm ii, gt·{)g:-'arid. siluul ic ('CO

llcmice şi progresele Rom,îniM. \ 
Diferitele einstilu!hlll.i cehoslovace IntrucM calilalea <It' parlamen~ 

v'or tine în ziua d~ 10 Mai, şedintEi taI' llU e obligatorie .pentru mini~ 
sr'{'ciale consacrate Româlliei. ;1 rL {o. "gC'lwral Condt'('S>el1 m;inris-

, tru! ;(l'lll:ld a n'llllH(,:tl: <le a mai 
, Aiunci, dind' noi n<'l p<lln(,~l'im 'u-
nul re allul. l.('!tosIOlrarirl" ne ('Ăcîn- ulla":da la <llegt'ljle parli~llc {.k~ 

Calia'c:'a, w:,J elim fuscs{' s.tal;JiJil 
(ă osanale. 

l:l illt"'T u\. 
Fată de .p aslt'd de al('ntiullc 1 re-

bue să 11(> aminlim cu c('u mai m~rt' 
!'(>ClIno~tintă posâhiHL 

a 

Un mare 
A 

In 
premiu literar 
Italia. 

Moartea tragică 
doi acrobati 

Inlr-ull mare circ din .:\evyork au 
JUlIt'il in mod lragic doi J'ra1j, Karl 
~i rIans Jan. Roma, 2.') Aprilăe. -- Ziarul"Slam , 

pa i dîn Tunin a al1l1n1.at un premiu 
\ilerar d\e 50.000 lire ilal.iene penlru : 
cca mai bună lucrare lileTlară din ! 

an nI a'OCs!a. :\inunt~r('a acestui !WC- i 
miu a PN)(h.ls o mare senzatie în ~ 
lumea literară, prin faptuq ·c·ă esl., ! 
cel mai mal'e premiu literar d'lliJă 

premiul Nobpl. El se r('{eră la toale I 

gCl1l1lile Lilel"<u'e. Din ac~'.asIă prici
nă se aşteaplă că anul .acesla va fi 
f.oflrtte frucluos in domeniul lile· 
rar_ Scop ul 'prcn1i III tii esle' ri di ca -
rea nivelului lil(,l'alurij ilalieneţ îm 
bllnăl:'i.til'pta gustului cititorilor şi I 
dt'svollarea interesului pentru lite
I'alura oJi~l!jl1ală. 

-]1:-

Soc. corală "Cântarea Romaniei' 
soseşte în Cehoslovacia 

Praga, ~.) .\prilie -- Societall'n co- . 
rală ')C{intal"f':l H()m~lni(';t", care la i . , 

Pentru prima oal'11 a: concert,al 
C:lnlal'ca Hom:Înil'i la Pmga in 

Cd doii. aeroba li el'au allg'ajaU la 
circul • C.oloseum.' ŞIÎ in tfjeearc seară 
executau un I1/UHUÎI' t'om'le :riscat roată 
de mii de slx'CllalorL 

l'llul din acmba!i. şi anul1lc Km'l 
ţinea () pnijină lUll/{ă de 15 metri în 
v.il'l'ul căreia celălalt frate H.ans, {'
\.t'l'ula ru capul în jos fel de fel de 
mi~"'ări acmbati'Ce. 

In seara fat,ală Karl alullC'c<I, Hans 
îşi pkrdu echilibrul ş.i căzu CUI ca~ 

pul în jos 'jX'sle Karl. Hans s-a ale~ 
cu craniul sfărâmal, j<li' Koarl 100it 
de t'ralplt' S,l.lI a e:l!"î.lal răni -atiH de 
grave illc;iL a murit ::J el in arenă. 

. din qircular dirx'cl;aralclor millÎ\S~ 
tcriale ş.i J)refectllJ~il(f" de .illd'e~ 

prin care Ic comunică hoU~~1rea 

guvt'rnului 'CI{> a ll'lsa fibere in-' 
ll'lll1ir;Îk sccial··demoerale şi ser
bările a'C'>cslui partid. 

I fost lnfiintată '<lin initialiva dlu.i i toamna anului lH21. Dupi\' <k'bul1uJl 
ei la Praga vcsl.it,;~ socielale ('orală 

rOn1.înă a COllc('I'!al in Itali~l, Fran
la, ElvC'(i'l ~i Polonia .. \11111 Irc'cul 
. Clnlarea HOll1:Îniei· a cnncerCal în 
Datl ema p(':! ~i Suedh. Pl'e!u ti ndpni 
s-a Îlltl:lInil ClI lIn~ sll'hlucit supC'.('s 
In toamna anului H)~l ('rili("~l mu 
zicală ('('11os[o\':1(',1 a odl1s ('onJl\l~ 

romtl\l(,sc c\lvin le (k laudă, iar u· 

PI'inln' sj't'C[alo:"!i se aflau soti~l 

şi do,i cOl,1i ai lllj II an s. care ou 
asislat la ~loeastă trag{'<lie. 

~Ial1ifeslaliiile de stradă sna! corn-
pll'Ct in terz,ise. 

In ce priveşte organ.izatiile co
munisle, guvernul a oprit orice în
Irunire Ş!i: orice manifestatie ale ta-

ces[ora. 

1 :\lHl'Cel Botez, profesor şi fosl insjll'C ; 

f 
tor g'l'1H' l'a I al invă!nmtlllLlIllIi IlHI- j 
zical I'omtîn, ş.i al cărei renume a I 

I Irl"Cut În SeLll-1 timp peste gnlllit ~1, i I s~sl'şte zilelt' aCl'slea Îll C('h()slova~ I 
I ela, penll'u a ('ollC'Nla l,a Pl'ag'a Şl I 
I alte ce])tre imporlante. ,La Pna,ga I 
I CiillLare:l Hom:lnid: va cOl1cerl~~ 

În 2n .\prilk 

Cu cartea S. .Il. Consum 
puteti cumpăra pe ~~~~ 

. credit de 6 luni la 

IM.Szekely 
I Salon de articoli de modă,-Piaţa 
l Avram Iancu No. 20. 

--------------------.--------- .----------~.~---------------.-------Luni 14 Ap· bal-a SI~IA,",T Baie comună femei şi bărbaţi 
rilie la - 1., ~ Îu fiecare Luni '}i Joi d_ Jn. 5-8. 

~u,:"ai pt. femei: Marţi toată ziua şi Vineri d. m. -- Numai pt. bărbaţi cu exipacet 

;:i:;ţide :-: Scoală {le înnot pt. copii şi acllllţi 

S'a descllis bazinul de Îllot 



:7r_rM?ye~v (~t~ 

In caf.enea "New-York" cu începere de 20 1. C., mare cabareu cu program I , foarte frumos Jazz-Band. Serviciu culant, preţur! 

eftine, descfjis până din1ineala 
----- ---~ .. ---------------------------------------------

FOILETON. r Comen;zi româneşti 

Pe front II I'r.~a.~' .\1''';1;0. _ j)~~~lmc:.~~~~~~n"~~~~~ Ia Dra O'osla ve Ilunta ziarelc t:ehoslovac{', stalul ro· :.. 'o milioalle', Dacă Czinl'lc Skoda 
l) r 111:111 a răcut important(' comenzi la \' [' obtine şi aceste comenzi, SUllla 

l ' , ,1" t '1' d 1 "". 1 CzÎIH'k Skoda din PUsen. P:."IIlă in II laIii H flll'tliturilol' se va ridlo..1. la I ',l'a 111 ",mu.Llca a ZI L\l e "'Ol'ln-! 
. [')10 ') ~ 1 I TI' iZ 1 j;rt'zelll l"zinele au obtinut comenzi cea (iOo.ono,ooo cor. cehoslovace 

\"I'J(, • ,1 llP~l o uoai) e (c g O~ - , 
. . 1· t'!' . I în valoan' de t{(}{) lIlilioane lei. .\c-luca canoll,H il a nI' 1 l'nel germane , 

! fuallllcllll' se Ira!eazil pentru noui 
~i lin m[leel la baiPlleb1. odal:\ eu : -x-

1 

1rlreu zorilor. gurile (~ lun de lW I ~~~~~~~~~~~~~_,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
muntii Căpitan ~i \lale('aş,.all a· 
l1lulit in timp ce 'j}oiana '., Fetii: ce 
{)("upalll, 'lH'{'zilllă un aSlwc! ~ () 
ITiVl'lişll' ~jrihilil. SuIe de l11(u1Î şi 

răl1ili acopera C;.I1l11Ht! de hMae şi 
('li greu pot s;~ rilshalj>j'in acest 
dureros obsl:l('o1. ce al· Jnl'ior:l pc 
oricine altuL daI' pc mil1t' nu ~ Sim 
luI datorielÎ. e Illai presus de orice 
~i Il LI cu ll(la~tl(' ob~t'll' 1k. !' li ~iil(' 

('{' e mila, Sunl trimis Cl! 1i;'Jin să 
C'CJntl'olcz lC'.g:ltura pc St:."II1.i;J cu 

fkgimcntul 10 Putna şi nu pot face 
nimic pentru z<,cile (k mâini. ce 
nu-se întind' şi-mi imploră ajutor. 
Ink<;tilH' scoase ... , mâini şi picioare 
rurk ... cI'anii 7.c1TObi~~, 1ru.i)~11~~ 1 
reci şâ. livide, cu OChll desclll. .. 5J.\ 
aşa. cum i-a găsit fiorii mortii, r:ln·1 
jesc şi parei'î vor' si1·mi ceară soco· 

1('aIă. !nă, urmăresc cu privirea lor 1: 

:X'C"C Şi hafioasă. Am trecut cu greu 

aoest oribiil obstacol ş.i iată·mă t3.- I 
juns hîngă FluLnllul 1 ~j 2 din bal I 
nostru, ,1-H1. oe odil1l1c)te înlr·o I 
miCii ()(wnil:1 şi unde îşi ~ai as-I 
lâmpăl'a foamea, cu ce mal găsesc i 
prin sacul de ll1crU.nde. Ceva mai 
<leparLc serg<'lltul Tănascu, aşe7";lt ! 
pc un bolovan de ·iJl'atr:i. se bărbil'-

1 eştc de zor. . 
-- Ce faci, frate, li zic. 

- Ce> să fac drag-ul llll'll, m(l Inir· 

bicrcsc, că nu vreaU să mă prezent , 
Tatfil tii cer('sc in halul acesta. 

Ce ironie a soartei 1 
A:ru plecat mai dCj}arlc, doar nu 

am făcut 20 paşi r;;.i două lovituri 
oOIl&'culive de obuz au zguduit po
iana l)Fetii~ şi un nor de fum a 

învăluit pe branll serg'cnt. 

Cumpărări pe rate de 6 luni 
puteti face peltingă preturi St 
moderate cu libelul u S - A: rasser 
Consumu ia casa de moda 
.".. ". .".. Vis ". a .".. vis cu biserlc evangljelică. ". ". ". -

Deţinuţii nu vor mai tăia sare. 
ilUP· C<l:o.<l aLlto!lond ,a monopolurilor 

slaluiui, a fosl sesizala ek o ciuthlil .\!CL'astttl p:'()p<tgand~l probahil. CCl ; 

r rc:ţ)i\(tanda iCC !Se face ~ - întli,'! , 
al:ÎleH CI Itele. ,- In strilin,lloah\ im-

:J r(,ll~il s<.\ infllll'IlIL'Zl' guvl'rnck' ta- ~ 
.. . . 1 1 . I 

)'IJ :a' el' se [lI :roVlZlOllau. ({' a ll()!l. I 

potriva noaslră, 
In adevăr, in sltI"ein:llate se duc 

GUllpll1ii conll'a sării 1'0 m:'l o('ş ti, 'ile 
motivlll că esle rxploalată cu d('!i-

(L'~;arlCl' Ca~,a ·autonomă se g<indl'şte 1 

S;t înlocuiască delilluţii ClI cari se I 
l'xplr'all'ază saline!e, eu lucratori. I 

I 

Pe rate in preţuri de bani gata 
puteţi cumpăra cu Iivretul dela ~,Collsum" s. 8.. Ia firma 

IosiCG LESIN GEn,i fiul 
magazin de modă Arad, Str, Meţianu. 

Catastrofa din 
ColuDlbia 

Au murit carbonizaji 377 oameni 

;\'c\\"york. 2f1. -~ In )c;Xătlll'ă cu (uri au fost ziwiti În ntijlocul fla
("~i.)·il()l' 'Cari îi eurhonizau. C.l
(Javrele în marca 'lor majoritate, 
n-au putul fi ieh.mtifieate. 

S-a slabi/il, c..'î. unii dintre ddri-

I 

x Firma fU mnume ll1iondial »Te 
h'j'unKell« În t'Ufl'JH'8Un lJiact~ 

Firma Hadio Gl'Ikr !li ob~illlll re 
cunoscula firmă Tc:lefnnken şi ~·a 

succes ca acesl apoarat cu ÎntăîHor 
de 10 hkvali să ~i(' Pl'(,zl'lltaU~ 

prima oal'fl in Arad. eli ooazia u
Ilui COllcert de pn> j)agalldă. Cu o· 

cazia aCl'Osl a. .caft'lll'k'lLJ,a 1 )acUI a 

pus la disjwziUa firmd loate looa
! urile. lin!; (' L ,Imi n('c:.i la Ol'l'k ;-) 

dllP~1 masă n1 anxl! loc COllc('l'tul 
liltel'l'sanl. 

"\icl'sl concert Y<l fi ~nter('salll şI 

'ca l'Spvril11clllare. de oarece: ~lCllm 

se poate 'Constata că gmmat'onul ClI 
transmisiuni elec!!'ice este mai bun 
~i poale inloclIi muzica. vie . 

In aceaslă clwsLllUH' am lutall 
oOlllad rll illg)ÎIll'I'll! lHboralon!llU~ 

finnea, d. Simon, care: la fel ne-a 
precizat ('[1 gl'anwj'ollul Cll lnalls-t 
misiuni electrice stă inainlca' illnu~ 
viitor incoll1ensurabiL 

I \eferit ()!' la acest cOIH',erl, pl!-
lkm afirma. că va li lina din cele 
mai interesante dl'lt'C'I~ll'i ale, SeZO

Hnlui. 

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

In baza executiei d{' ('seolll Lentm'c 

cfc'pluită În ziua de 6 Iulie 1929 
p{' baza tll>cisulni jud('cătoriei: mix 
Il' ,iill "\)'ud 'Cu ~o I-h)32'~lD29, 0-

hcctd(' sl'eheslrul(' in procesul ver 
bal de exe-cuti(' No, G, 15!-l01-1929: 

.. - ~'W-,-

(} ~i foneI'(' ClI 2 ll~l, 1 piall, 2 
lluj'lil'['c, ] ogIilHkl. toalel, 1 divan' 
cu spate. 1 sez!on, 1 huf('t, l' 
vil tr'in,·l, 2 Yagoane (le fÎPi' ,'e.clii~ 

o masti. '('u patrui>idoan', şi aHe 
.r~bi('ct{' pretuite în suma de lei 
(i9,200 cuprinse în favol'ul 1 ndusUria 
de lemn ?II undlls Borlova, re prrz. 
prin {/I'. Eugen (;aboş avocat dan 
Arad. pl'lltr'u suma de 7\l:~9 lei c-apli

ta), interese de 12' la sulă (kla 7 
1 uliI' 192~ precum şâ s1>esele stabili 
te p:1nă îni)rcz('nl. se Vor vinde 
la liyitatic pnblică în Arad R-dul 

Am alergat in grabă. aşi am cău
lat cu privirea pc Tănascu, rllaT i 
el nicăiri! Mi·am rotit privirea în I 
prejur. de loc. Atunci~ insLinctiv~ 

am ridlk-at ochii in sus ş:i priveliş

tea era groaznică: Intestinele şi 

dojocRlu) sărmallului erou, eratll 1 I 
'C.ă!ărate în pom, iar din cele 2 'plu
toane nu mai rămăsese; 'nimic. 

inliol'aLoarca calastrofa d{'[a inchi
soarea din Columbia-Ohio se .anun· 
1:1 el ancheta a. sLabilJt d focul a 
fest pus d(' dt,tinuti A-ecşlia SjX'

rau că in Limpulj)arucei să poala 
('v:l'tla cii Il incl!hoare. 

nuli ali zlllhlrn~~it IllCr:irftl-c de H0g(']e Ferdinand No Gl, în ziua 

localizare liund furtuuudie POll1 iJi •. de 28 A;prilie HJJO la ora 10 d. m. 

erilor şi iI11PllŞ~i.lld patr.u po.mPicril ~cClnf. art. ac lege yar. 107 şi 108d'i. '.n. 

Sărmani! lor copila~. 
P. L.' 

x TKAGEREA, J.olli'riei Salvatori- i 
1.01' se va 1jne lixm'ocabil la 10 .Iunie I 

a. c. Prezidiul Asocia~iei şi pe aooa· : 
stă calc roagă celiilCllijJ să bil1evo- ! 
iască a clllllpăra cM JllImi. malle bi
lete, dânu astfel .\sociat~d jlO~ 
bililatea d(' a-şi rimon. Căminul său' 
propriu, ,Pc eaTe după o mundi 
U'ezinLeresată de cU ani il şi mertită 1 

Câ)ligllrile nu sunt ohiecte, ci ~ 

:)17 perso~ille au fos~' carool1iwte 
iar alti 3HJ deţinuţi au fost ri'inioi· In jurul inchisorii se aflau po- ~ allul 1881 al ]e.g-Cl exec. 

stati l.-li)O soldatii În armat i cu mi- ' At:easttă licilatie se va t,ine ş-i 
trali('!"e ~ cu bombe oe W.lZ(' lacri- d1'. Jllhasz Geza. Deutsch' Jakl1h1 

mc·gl'11 l', ))c'niru a 'preveni înc~rcăI'1Î ~ În favorlll lui Singer Bourne Şi. C~. 
le ,de evadarc,' Lovas Ioan, Hampel el Ajngerer. Bu' 

Focnl a fosl stins de toale echipe 
k d'C pompieri din oraş a.tJîa la 
era 12 ziua. Cu prilejul înC'c':1că~ 

rilor de salvar'(' s-au petrecut sccne 
dl'amatiC'f;'. Dctinu\ii afl.ali în lan- -x- ! felel' Simion. !3:lI1ca Victoria, Coo-

Atelier de pietrărie şi depozit de monumente 
Arad, Bulevardul Regele Ferdinand No. 35. 
Execută cele mai frumoase şi mai precise 
monumente, gravuri de piatră etc. Preţuri 

modeşte. Mare asortiment de marmoră stre
ină şi indigenă. Veche firmă de Încredere. 

" 

p:raliva de credit a Indllstr~şiJor 
dJ/l Arad. Agl'Ol1omul S. A. eMn a-

I 
i si~t1raI'C, F;a\ii EguHni, Balll~ 
: Fnio. J{arklls PaveL FiJ111~ Apollo 

, F~hrica (k zaharicale L1o~Tdlll) Ro-
man S. A. Grll. AdIel' Hugo, Sze-
ke]y Villwhn, IÎng', .Tacobi et. Co. 
RllSU DimHrj{', Cassa Centrală de 
Păstrare din Arad, dr, Emil Mic
loşi, Banca Poporală Rro';iovealltl. 
Agrollomui S, A. J 

Arad, la 29 :\rur1ic 1930 

SUllt ~ ~nwra~ CâşUgul prioctp~ r ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~ 
.este 100,000 lei. I H' d . 

Sef porUirel; iJldescifrahH 

Un bilel costă 20 Lei. 1 alUe e Pl'l- Str. E})fscopul 
Hadu 10 
Str. Brătlsnu Bilete se găsesc la ) Salvaroo«, la I mă vară vopseş

Tutung<'riile şi )a lârgur!ile săptă· i te si curătă 
mânalc, . :...~ ____ ~~_. __ ~ ____ ~~~ ____ ~~ ____ ~ ___ .: 

fl·Xnapp 11. 

Stel'an EberUng Timişoara III Spl 
L R. Sirjanu 2'24, eLectrician şi insta
lator de apaducte, Montează şi re
pară radlofoane, Încarcă şi r,e'j)arii 
acumulatoare. 



e -'l-'~lcav .. : -Te pr.1.-mav ... .r~ -a v , cărimidl, tigle, var, ţiment precum ,i maferial de lemne se transportă şi a 
U"j ~~I .&.& Q~ rA.& I dornici,liu in cond,iţiunî Tro· nsiIvania depozit de lef!1ne 

_----------- avantajoase la : filma' Arad.C. RadnellO. 1i'6 
Dacă vreţi aa. cumpăraţi ieftin cele ne
cesare căsnlcjel de l)aştl, veniţi la Eme":'c Rose'ftsiel'n magazin de coioniaIe, delicate se, zsharicale şi 

.&.&' ...... vopseli, ARAD, Bulev. Regele Ferdinand No. 58 

Se falsifică 
materialul pt. -1 Flacările 

cUI1ătit metale cu renume mondial 

sondei din 
-se maresc. 

l\loreni DIVEltSE 
-%- , .. '1 

Ciin('er~r. 

SIDOL! 
"SIOOLe e veritabil numai în sticle 
'închise. Eticheta vet"de at"e în 
mijloc un disc t'oşu cu insct"ipţia 
~neagt"ă "SIDOL«. Orice falsificat 
al SJDOL'ului mânâncă pielea, 
strica. şi atacă. obiectele, ne.fiind 
nici economic. - Refuzaţi falsifi 
~te în interesul Dv, propriu 

Cât câştigă 
. Ford 

=" ('wY0l'k. Bi lantul pe l!)~i a 

uzilwlor Fonl :\10101' Company" a 
rală pentru In.DUU aetiuni lUHllina· 
le Hira valori prooizate) lin beliefi
c:.iu net (le 81.1-10 milioane de dolari 
(vre-o li mil~unk lei adidi un dl> 

ti~ <le ,JiJ-H dolari de fiecare acti
II !1l'. 

, Bilantul pe anul pn'cedl(>nt a ară 
blt o pl'l'{jere de 7'2.72 milioane do 
hu'i, cauzată ~lt' h .... lIlsfon11area m.a
şin;ilc,r după noile modele. 

Ik (;arece acliunrile lui "Fordl 
:\[ otor Com pany" se al'lă C'xclusiV' 
În m,iinJlc lui Fcwd talăI şi fiu, nu 
SI..' (iau alk am(lIlllnlq 'J.sulwa 11.1· 
lan!ului. 

lilattJ -tne" întreprind~re . SpeCi~J. ă 
" ... de stârplt ploşmţe 

'Rapid. Le stârpeşte cu ouă, cu tot 
cu o garantie de 1 an. 

Arad, Str. Gh. Lazar No 4, 

Na~y, lăcătuş 
de arte şi instalator de apaducte 1 
'Timişoara,8tr Eugen deSavoya 1 I 
·Confecţioneaza grilajuri de fier I 
şi maşini de gatit. Primeşte ta 
'felul de lucrări în branşă şi re

parări pe preţuri reduse. 

In atelierul 

LUSKAN 
,din Timişoara III. str. Tribunul 
Laurean se fabrică cea mai bună 
mobilă din tot felul de material 

PlocşLi - La sond~ dela :\1ore11;', 

s~all observat 1loui fenomene cu-l 
J'jU<!SI', 

:Sg:omoLul produs de cruptiune,. a! 
SC[IZLll In ~chin~b Î,:să, fladra ~ cre- f 
scut alltlgml<I 1l1M(J.llll pe car,1 Sj)€-I 
eiali,Mii le-au Înrt..gJislral do;:! l' in 

primrk 711e ale marl'lui: dczasltnt. I 
(;('o]ogii Cl'(~(l, că erup\.iut1('a 'j)ro

"il1t, acumdilltr'-o alUt suprat;'11i'1 I 

sllL-·len'slrrt din siralul al LreilC'a! 
ll1t'clic, carc se- pl'rStlpune-, .cii are I 
mal pll\ill~î 'Presiune d<1 gaze dedU I 

sUITafl'lele (l'in slraLuI din care ~ e.' 
rupL 'p~lnă acum sonda, 
Lm"răTlIf' În 1Iunf'1 I 

L ucr'arile dc sUngl'l'c ale sondci 
prin tUlwl - cu aiJaratul dluiing. 
v, Laz:tl" - se continuă cu fchrili
LaLc, In prezenL S(' face bC'lonarro 
pinilor slahe 'Prin care ies gaze, oa 
illll~~i aceasLa să se illcoapă monta 
n'a aparatului de pcrforat. A!CcasLă I 
oper'atie ar mai duna cel mult 10 1 

zile, p,'i.ll{l se ya ÎnCCj1C 'pl'rforareu : 
(Iad nu se vor lllai hi nOtli stayjlp :, 
,din par!eaculva. căci toale Sj1Cran

tele sunt În lllt1('1, cu toată grcuta,tea l' 

l>Î pericolul ce se j)}'eziIlLă. Se spe
ră totU) că gl'uţie m~'Îsurtilor CI.' se I 
vor lua, aceste C\'C'lltllalilil!i yor fi', 
în HHtrratt", 

i 

Heuaiunca de cânl;1ri ),Deştepta

rea ':'111 Silv.h'şin. de sub condu
Cl'!'pa eminenLului Ît1V, 1. Păcurar.it~ 

a arall.i~lt În seara, zilei de 21 eri. 
. un 'concert urmat de dans, 

IJl fata unui public fliumC1'OS s-a 
j L1caL cu succes o pies~l, sLânlăndl 

aplauzele allditoruliUi. Nu mai pre 
jos au fosL corurile, in s}X'ciai 
Doina eXC'eulată eu multă) anno. 

nie sub conducf'rt'a dibace a înv. 
Păcurar". 

-x-
Inş hiinfare. 

Cu Îneeppre dC'la 3() Mai a, c. v.a 
începe .l'l'crutan.'u tinedlor conting 
Hl:H, născuli în anul 1909, $ recru 
Larea celor 2 COJlti ng. a.mâl1i<l;~ iri. 

Propaganda'" culturala- ma- miea sală dC' şpdinte a primăniei 
municipiului Arad', 

ghiară prin radio l' ~f'la Cercul 'd\> rt>('I'~llar~ Arad 

BlldaF('sla, ~CcjJs'. ~ Zilele: accs- ol'râlldu-l ca o mare opm'â a pro· Foarte multi ol1itcri de r('zervă 
Lea statilll1ea mdiufon:ică din Viena pagandei 'culturale n1-;~ghia.re. 1n I cauză, că nu au uV!Ul ecl1i)lomelltul 
a orgallizat un program maghiar, j marea bucurie a pl'(~s(~ un~are a 1 IlU au venit a-şi face vÎ7J:1. diin 
,cuprinzftnd înt re altele opl'r'a poe· î căzut o midt pic;llur~ de amar':îei- 1 mli.rla~ ~omplecL> con~orm ol'dine 
t n! li i U I1l.!)1lr :\fadach ) Trug;cdb O· ~ line s,·i anume ştjrc~l, că transmislu- I lor jH'11ll1 te, -- an Llte dm nou la cu , '! 
mullli,. in !radllecre germană, Prt'- ! Ben pro~l'al11111uj a cosl,at peste :{(JO t uoşLinta of~tcrilor de rezervă, ca-
sa nllgar~t s-a l'xpr'imat foarte fa\'o- ! mii de lei. re se află În ,'aza Io'1'cestui cenc.;' 
!'abil despre acest pro-g'ram. COlls.l.- ; '-x- că viza se y~ face llum~l,i i):lnă ÎIl 

Aparate ele raclio
lonie puteţi cum
păra pe preţuri ne
mai pomenit ele ief
tinela 

Arad, Strada 

RADIO GELLER 
BrătialJu No 7. 

Aparate ireproşa
bile cu "lJ a u t
par 1 e u r n exce
lent deja cu Lei 

5.900. 

I 
ziua <le 30 Aprilie inclusiv, fă,-ă a 
fi îm hrăc;tji militari.. 

Aleei. cari se vo~ pl'czcnlta după. 
ulOl'asltă daU\. li-se Wt face. yiza. 
<laI' vor fi supuşi judecăţii. 

--x~ 

1 II br('rullert> dle ('u renf 

{'zina EI{"('Lrică face cunoscut, c-ă 
Dumil1l'că Z7 Aprilie a, c. trebu
ind a face repal'<11riuni la J"etcat~ 
d;e înaltă tensiune, va intrerupe fur 
nizarea curentului el<,ctrie într{'/ 'O
rele 7 dim, şi 11 a, m. in Bdul Rcg, 
Carol şi Gen. Dragallina 'ryr('JCulm 
şi în raJionul cuprins înt~e Calca; 
Saguna, stradia V. Stroescu, Brălia

nu şi Pi:~!a Avram IIanol.1. 
Deasemenea va fi întrerupt Cu-

I }'C'ulul cle-ctric intl"e orele' 11 a. m. 

Banatului. :\falul :\hucşullli. Calea. 
pfll1~ la 2 p .. m, în cartierul Grli
disiI'. 
A, ~x-

Vânzare şi contra pIatA in rate. , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tânăr lJll'('l<'lltlahil, onest Jdol~{ 
ştr ciîsătoria lI!1(>i DoamnEi sau 
Domnişoare, 

IPistrui mărunte şi pistruildeJicat, 
precum şi toate impuritaţile pielei 
,curătă CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui 

KULKA 
I 
I 

Haine de primitvară şi pardesii curăţă 
bine, cu preţuri reduse 

1. FI CIi. 
şi vopseşte mal 

Arad, Str. Baritiu 14. Bulevardul Regele Ferdinand 35. 
1 

I Târo- eCtil1 (le Pasti albitu~ifel11eeş.ti şi băr-1'" ) ~ J băteşh. Cămăsl pt dame 
dela Lei 69,- Cămăşi pt. bărbaţi dela Lei 110'- Cămăşi bărbăteşti cu piept 
de mătase, 2 gulere Lei 210'- Casă de ciorapi şi dantele. Str. Eminescu 8. 

,.Se aflA esclusiv Ia Farmacia In sa-GABY Arad. Bul. Reg, Ferdi- J dela J5U Lei încep"nd. 
·'0 . T" C 1 !land 11. au sosit aponeze Formez după modele , reşeneascA In lmlşOara, e- J lonu pălării de panama proprii pentru ,O Le' 

tab,: Piaţa Sf. Gheorghe. '. 

Prp.[enlinni modeste-, primC'sc ~n 

fer'Inerliari Pl'istrez cea mai mru'e 
discretie şi răsupnd numai serios. 

,\ldresa: )) Ttlllăr:, Admin~sttratia 

ziarului el Vointa PopomlJuiiI1 Arad'. 

~ .................... -... 
Mutări pt. luna Maiu 
execut eftin şi cu punctiozitate 

firma 

Arnold Pollak -' expedifor 
Arad, Str. Moise Nicoară ]. 

..----------------~ •• 
-----'----------------------------------- I :---------------------------

Rachetă de tennis, :;:::f~ra::a ::::i:~el::n~~ Emi IMaidtArad 



r i , , 

I 

l 
i 

Frizerie 
Abonanlentul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. c1ientelor 

A. 
Arad, Str. Brătianu Ho 9. 

Ofiţerii de rezervă 

fi · f barbate,ti şi pes- ~ 9ar'j·as CJll2e ga a tru copiii la: YI 
Str. MetialJu No. 11. 

Cnrăţirt>a. şi vopsirea hainelor de primăvară o face in modul 
cel mai perfect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 

Mica publicitate. 
Dormitoare din lemn esentă tare 

pentru Lei 12.500 În· rate lunare şi, 
săptămânale la Balint tâmplar artistic 
Timişoara, Mehala Calea Torontalului. 

x nt' vanzar(' pnî.l1zilur ş.i dormj·· 
lor compkd, lustru dei hronz, CQ

vcare pc·rsient". -- Directori .\lellin-

I ger', .\ 1';1(1 si naia IJri"igălill(l: 8. 

I 
, Cumplran' OOlziOllală! 

pot procura cu cel mai ieftin pret 
întreg echipamentul la croitoria 

militaro-civilă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

: E · B · Sticlar de construcţie şi dep 0- I Sllfra~,{Ti(' cllTnpkclă, aranj.:rtllclll ; llrIC astlng zit de rame şi oglinde Timişoara! (;(' dLrmitur (lt' nlnzare urgmL -
1 Cetate str. Sergent Muşat. 1 LLcttillla se ,oale jwcllla. -.- A-

J :tE ~lIOOE~)OGE:tE (Nador-Gasse) 2. I <l"'S~dminisl,"lia ziarului. 

1 S
':\ h· lIS 1 :\0:\" în Timişoara Cetate Str. Eugen I 1)(. vâm~ar(' .pinaitlo mor!<>l"Tl În sta-

~--------------= , a uesc lS sa onu " p enulu. de Sav?ya .N~. 12, u?d~ se ~xe- I n' bună. -- ,\idrl'sa la zjar, 

S' '1 ' ,. . cută după ultima medă parisiană Costu.muTI femeeşh ŞI barbăteştl, tncepand t - .,--._-- .---.------.-~ 
un urI ŞI InsIgne I 

<....J dela LeI 1000'- -=rwedDlOnn .se executa pe lângă preţuri fo- ~ ... 

arte avantaj case la ] f F -1- şi-a deschis eroitol'i& modernă Il Sc.fjwar1;z Iuliu Cs~iky 051- 1 tp 5 pl. Domni în Timişoara, lV. str. 
Preyer 2. Rog sprijmul ono public Casa de DJode 

Stafe engleze pentru Doamne 
gravor şi Domni, mătăsuri, mare a-

Pentru Q O de lei, taxa de imp
Contra - rumut puteti cumpară 

biciclete, şi p@.tefoane la firma 

nMO'l'OR~CÂ"! 
Arad. Calea BanatuluI Nr. 12. I 

Jmprumutarea de biciclete. Vânzarea' 
pe rate de un an. 

Serviciul de primul rang 
preturile cele mai eftine in 

Salonul "Pirosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolatie ) L· 1 ~ 
SpăI~tul pârului) el a 
Mamcut) • 

Waffenrad, I Biciclete ~~~~~p~~eyrJ 
Naumann etc 

se vând.tl S h' .. 'arz mecanic Arad, 1 
ieftinlla p. C ft' StBrancovici1 I 

----------------~! 
FOTO Fll SSbE~ 

i t I't t . 'de H' do- I sortiment in tronsouri de mi-
Ciorapi de IDa"'tasă n .toa ă. ca, ~ e~t c~?rap, i 7e iei rese cavoare cea mai eftime 

rapi de bărbatl ŞI COP~I, mănuş pe, PJapame. Surse de cumperare 
şi aţă, se pot cumpăra foarte A B O G "O A rad Str.: 
ieftin în. magazinul de ciorapi· .1, Eminescu 13 ARAD, Str. Metianu No. 12· 

--------------~~~~~~~~ • MOBILE EFTINE d"in depos'.t af- -Ilatl oncând la. alelierul lui puteţi cumpăra 

h~u:':z:a'!:e:ti~cl~:':căm I R 1IT 1 IT K L E R h" te În 6 rate 

~o li. 30102-m~H 

lcntare efepluită în cilla de i:j De<::. . • l' 11 ~ t 
192H pc baza d~cisulll~ 'judccăloriC[i " Timi~oara. Calea Buziaşului 12. Ultima unare ]a 

~1ixte A;rad' cu ?\Oj 15387~HJ29 obi- oprire a Electrului Nr. 2. FratI-t- A pponYl-
cdele secvestrate în procesul ver- 306 Vinde şi in rate. 
bal de cxeculie :\01 G. 3OH12-1929: 1 . . ' ' .................. .. 
maşma de SCI1LS, cassa de fer, masa Un dormitor din cires şi altul din fag cu cărţile 
de M .. ns, şi exclus. poz. 4 o motor- artistic executate urgent de vânzare S. A. Consum 
bicicletă care este sub prooes de re· . Ioan Lunea ' ... _________ _ 
vindecare şi alte -obi ee tel pretuite în . Timişoara III. str. Tribunul Laurjanu 8 
Sllma cie, le,i 42150 .cupr:inse~s fa.j........ •••••• •••••• Frizerie nouă in Arad!! 
vorul hu G. IenCli rep:T. 1>l'm d~': . Preturi ieftine: 
1:\'311 Vaj·da .avocat în. Arad:. co~tr~ - ! STEFAN LASZL" Ras --- --- --- --- --- Lei 10'-
pentru suma de lel 24162 ~ alte, ! U Tuns ___ ___ --- --- -- Lei 20'-· 
spesc stabilite până în prezent se mecanÎc şi eIectrotechnic. Tuns pl. dame --- .•• --- Lei 20'-

I W E
URceniCKse MPrimeAste. N N· vor vinde la licitatie:. publică în ,-\,~ TimişoarA-Fabric, Str. 3 August Nr 1 

rad, Caleau Aurel Vkl.icu 96- 98 
În ziua de 26 AipriLie H,30 orele 11 şi ~--'----------....o; I ltr. fostA LAzar Vilmos 3. 
jum. 3. m. conform art de lege din. Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
1881. ' : numai ]a "',at"l-ne" lichid. stârpitor d~ . 

",,, '" ploşmţe omoare ŞI ' 
ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 

în doze mai mici. 

Salon de primul rang. Por
trete culorate artistic Specia
list În fotografii de copii. , 

IJrad, Li.1? Maria 20 

.\lccasllă licitatie se va; ~ine şi in 
fave rll 1 lui S. THarll11aJlIl1 5i Fiul, 
Fratii BllI'za, I{olonils et oomp., dr. 
Ed uard Kugel, A,lbert Szabo, II uliu 
Veres, Institutul de C'redH Şi pă
strare aleom. Ed'uard Altmal1, IIzi-

CSAKY 
Arad. in faţă cu biserica lutherană 

Arad, Str. Gh. Lazat No 4. 

~,; (reparatii garantate). -x-
in casa Adalbert Szab6. 

<!iar Kerpd, SUCI'll Ayram, ~ I 
Oele mai bune şi eftine ştofe 
englezeşti pentru dame, pân· 
zeturj, trusouri se găsesc la 

O 
. \ leilor Kerpe), SUe17n Avram, sigit;~ 1 Dormitor -ca a va t e mund şi ~[artin Kornis, Konig şă, din trandafir urgent şi eftin 

. . !.a7..ar , Bal1'<.."a :Ie credit. Tra~ls.i.lva ; A 1 V il.. R J AS· 
în mare asortiment, cu preţuri ma, Rudolf ROSSl, .. IIgnatic. Ylrsch- ! ele vanzare 1 
foarte scăzute: ! mann, Alexandru (,oldschml{'dt, 10: _ _ I Str. Meţianu 15. ,~cocoşul d~ ~u 

rr. ,:1. ." I sit Mnzsay, Lukacs et Co., Amylon 1 FilIp S 1 E BOL D, Locul de ~provlzlOnare f~ s~cţlel 

" 
.... ranSll. vanIa s. A., Adolf Kohn, şi rinI. Swm A- ~ T'· St T l fI' 19 I de mărfufl. al. Cooperat~vel In-, Iml,oara r. e egra u Ul . dustnaşllor aradam. 

Magazin special de cravate şi vram.. .. ! 430 Tel. 699. 
umbrele. Pala.tul Fischer Eliz. I Arad, la 17 ~Iart](." 19.30 11111111111111111111111111 ! n, .u • 
_____________ " • Sef portărel: indescifrabil! Postavuri engleze se găsesc I ~aşin.i de docit ,p,ui cu .insţalatie de' 
Mai frumos lustrue. ste calcă şI ~ în cel mai mare asortiment şi cel mai \ tnCă~Zl.t cu efectnc~tate ŞI c:nce com-

... _' ~ _ , ieftin la bushbll pentru pUI de gascA, :aJă, 

TEREZffll spa~TTiNGER AutomobIlel ',: RaboDf & Schneider '1 gGăinEi ŞZi aAlte paBriEVCânZaKrenuEmaR. . ..... - B .... - -- EDMUND KlSS, atelier de ca- u 
$ • ~w ~ • raserie gata. I Timişoara 1. Piaţa Sft. Gheorghe I Intreprindere electro-technică. 

Str. Consisto~I~~ ~~~~e.str. Batthyany ..:.rad, Bul. Reg. I!~erdinand 22 ! 11111111Îlrllll'Sllllli 1I11III 1 Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. 

Automobile mici ?,Ope/?f - .- 4--16 HP. se pune În vânzare cu Cei 49.500 A • • Kiilman Arattl 
Ia l'ep1!ezentanţa generală 

Nu e reclama, ci purul ade\'ar, ca paltoane de dame I.LI1J~Z Asortiment mare, preţuri solide. Membrul comercianţilo.r 
şi fetiţe se pot cumpăra in magazinul central vAnzMori pe rate. Vis-a-vis de lntr'area din spate a teatruluI .. 

fi'pojl'atl... MIO,l.l.llU J:-'oporu1uit. 
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