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In actualitate 
POH'~[{oa g:1~te1IW din C.lpitoliu, a 

.epigonjlpr impilUllali ClI glorii! unor 
!Lramo~i iIHiq:arla!i s.au mai ak.s i

,*,!.m:'_~,-,-.g.-,~~ 

1; ~'j"I'!~; ";:. -::r"~"~':~ '" ~~~~.~~iti!i'lIâ"i'Al_ir4Iiii 

(,{\~. el' ali nwu! ba~tarzjlm' IH'lltru 
;',ee:;;! i !\oui [)ra~{'lll I'Ol1l:Jllj. 111;'\11, 

('ati ~lslazj d(' tilliTri,,: de hezilu si 
de n:klai:lla pll!red:1 n slra/.ilol' de' 
lll()(T:dllltll dt,. LlIt.ai'; 

lbm:illl'ti dar, gâ~l('lot' (lin :.1-

D. Luţai prin ?,Aracfi Kăzlony' : 
I?Nem torodom a tamaclasokka]' ~ 

... 
piloLiu, la slnllldurjk ~i la cÎ;wl1Ialo 
grafelr' \·(hlsll'P. :;oi slabiti..{) ClI rOllt:l

I nismul ,Î cu glDrjosltl ),au t!,('('ul pl' 

, magin:ari, J.Hlatc llid'iil".l nu esle de 
~~ mat lrjsl~i ~i frt'('Y('Il ta adllaLitak ea 

pe malurile ;\1 Il 1'1.':;; U lui noslru. Ex.is.
_ Iâ un ohş.les<' :;oi nWJ eu M'ama oj,t.':Il
N siv orgoliu ;lrfllktn. eLIn' daea cra ju- ! 

stifi::al F<" \Temea mari!:>r fapte all' 
rom~lniJ;or ţiIlululuj ilc{'sI1l1a·, in zile-

(Atacurile nu 
O. tir. C. LlI\:li, zis prillHu' <II mll

Hit-:iplului ura,,:>ulu', .\rad, Ill' ra~l'lill" 
de prin haul-I;.al',,'urlli ziarului dJlli 
StauLel" ~Idllt jndlHIL' kl clIIlD,:>:ilJ,la 
nI alaelll'iJl' 1lU-] i nll-n.'s('<!za. . \sla o 

~lilll ,;>i Iwi ~lilll J'cl<lrle hlJle. ea 
nu-l iHlerl'Sl'~lz:1 nlr i (1 .ioll'an(;-t i'O

IlHiUt:~t~UL ()ri dl' UOUl' \'.1 v('ni ca. 

ma interesează) 
vil'\ uri, d.ar <.I~<I s(' • eu .... , {1. Llllai a 
gasil :Ilie !"ol1dUl-i pentru alimcnta' 
rea 1,1·'.'Sl'i sulJ\;cn{Îo!1.ila de Buda-
1, t' si". 

It~ nt)asll'~' când ş..l faplde ~i oamenii 
l'i~e&.; aproape eu {J.osav[lrşil·t'~ t'sk 
dt'-adreplul MI p"lr~llor. 1': () li psa dt, 
bun simt carc lulekUilJla ,1 C:ll'aderi, . 
z;ll pe qligOllii \Temur'ilo,' sterp<.: şi 
Iuuw,e, ,() il psa (li' hUIl simt ('.are n, 

• rCşlc nu pul{'::l sit HlI-'.>l arale hidoşia 
~ eu prilej 111 iIlC,'l"c:irj [(li" d:e-acuma 
jl('ntl"u lUul arca 1.~1 :\nul <l r('sl,d j Illl'i 
\"jjtorullll <l!rl;ctorai ..lI BallaLului. 

""U r],/:icăm acest cuntnt,~ re'rit"a 
SEtnful ., - impolri\'u id{'il {':are s-a 
bmsl\{ şi se militC'ază. ('fiei IlU poatt' 
S.14' fiI: m:J! drag u(,l'sl oraş unui im
p,ro\'iza1 reprezl'Jllanl al sil.u dc'(:âl 
!louă. eari YDruim in numele und 
opinii publice. Stim şi l1()i~ tol at;ll d(' 
bitle ca un repl't~ZCl1t!a!nt oneh.tl iIll- i 
Iwo"\:izat. C~ billdiuawi UT' tkcurg{' ~}('n ; 
lru Al'<l<1 ~i mai ales pt'l1lru juddul A 1 
fadului tiin IllU tarea 'ce se rcvcndică, i 
llar un lucru nu II in1eit'gom şi nu-l j 
vom înţekg.(·: ca :aCCl care vorUesc ; 
desp:c <.J,ezi~el":~llll In chc::>liu~c, să I 
ne \iorlx'as<-~I de trp(:ul ul gloJ'loS oaJ i 
.\radulw. ! 

Penlru ca s,l rl'ven<lic..;aţi din-do' 
ralul pro\ejnciai 'al Banatului in nu
mele aoe.lui keeul f~iră îndoială pn.~ 
gl()rios ar trebui. t'pigonilor ce' sun
teţi, să ,·ii. înlrt'bali lntâi dacă Înain
ta. ... ii pe cari îi n'el..ama1i, lJll )IircJ2u 
Basil Stănescu, UIl {on POj>,n-ici-l>es 
seanu, un Lazăr jOaIw.scu ş.i toli c~l\i 
au dtaL paginilor {tin Ir('<'l1l alt.' Arad'll 
lui slrăl UQrca pe car~e voi o pătat! 
mcreu,consimL să n'Cunoascll in vQ.j 
pe nişte urm<lşi, sau mi'lc:,u' nişte ur· 
maşi baslarzi ai lor, .\.1" trehui llliii.i 

I să vă iHlreh,qi. {'ca~i rilcui pt'nlrll a
! rest oraş şi pt'nlru aeesL judH, dda 
I Unire şi p:1mî. :lslfizi, pentru ca iua-

J 

hl taşilor d-e ('m-i \"~)rhilj, să llll le' 
'fie ruşine c{l le JWlli lllUllPle în !fU

I ră. Sau pl't'lindeţi ca einem8log!'al~'1\ 
Şl sLrandul dt: 18 milioane lcL ~i par-
cudl-<' acelui!a~ Lutai ingdjal Sii·:;;i 
adllieze et'lllrlli cosmopolit uan' asi, 
gura part1('il}~iri 1n e();lsil!iil{~ de ad
mi!listr:l\ie, sUllt faplă 111 sl'l1sul ('('-1 
lmlidl :'gloriosnl I !'('('ui al .\".telu
lui'! Dar pc vn'!l1ea u{'clOl' Îllainla:;;i 
uespl'{' CafiC' vorhiii, in (~al'li('rde A
ra-dului plilsa o vialll 1'\();ll~l)l{'asc<i 
in eâl am fi jn{'~lIlt::lti s-o mai a\'em 
:)Zl l1laea,r pe .ium~Hate. miiear pe 
sfert Ce s-a niCul dl'll1o('ra~ ilol" cp.[· 
goni, pt'nLnl aCl'sLt' ~~at'tit.'n:·! Inlru 
c.;ll s.unl ek mai lnainlale- as [[lzi 
dl,Il punctul de v('riJen' j'om,lnrsc. de 
rât erau in l!llH"j Sl in sr~lr:;;il: Dupti 
ee {['esl"ohirea Ill'ca dat acea Hdmil'a
bi.Hi ll~.\'al:l românească spre orase 
care plll0a in zece ani de zile sâ I srhimhc lobI innl1iş.art'3 oraşelor din I Rumani" o'ad ef. 'nc"ra.iata ",li <1,-

1'- -- ____ r~_ -

m,1l (lrile .\llll"l'::.ullli. 

P. S. S. Episcopul 
LugojuJui la Arad 

P. S, Sa 1)1'. _\ll'x<wdrll .\'i('l)k~ li 

er;.j~Gopul f.Ugiijuiui \a su,'i .\1:Irti 5t'<I 

l'a in ;n Dec .. LI .'~rad, i;ii' in ~jlla dl' 
Allul :\Oll "<\ seJ'\'i in hiserica ,"OI1J:',
!la lIJliU din !()(';lljlell(', 

nllr:l Sllljkl \tlr urII};! 
r,iJe (T~'dj Ileio~ilnl" I:t ei nlml 
vel (Lin j:al:alul his{'!'jdi. 

ft'ii('jl;t

SI'. Pa-

RepaoBul dumînical 
la bănci 

_\.soda~ia lJalHilol' HOIlJ:Îm' a lhat 
dupa cum lII'mena ~jld{' in cLUi b:lll
dle wn H0ll1.111ia vor liul'a ill.cilis: 

.\nul ?\Oll ) I:ullInrie; Holezul 
Domnului (6 lalllHIl'Îl';: 2·1 lanmu'k: 
Sr. (~heorglH'.:!:1 .\pl'ilie;; Pa~kh' a 
duua zi; 1 Mai; 10 :\lai; lnăllarea 
Domnului: Cnl.ci1111 ul 12;) şi :W Dec.): 

De aS\,l1l{'IlL'8' Sot'nici ni la l.Hlnci in 
~: i unul Cr::îei 1111 u I u.i ~idl . \11l~' 
l~d ::\ou, se ~lsimjk~ază cu s,en-ir:iul 
ce se fac{' În mod {:u)'elll S:II11bMa:. 

lJ,lr nu :;.lilll, d;;ca d. LutUl are ClI
n()~lilll{1 :il' dlTLII",!lia tWIl,iilului 
:\lull[e:lI111. l,li'(' j'J"in difl'r-îh' scrl:)Dr'i 
:\ fl{'e1~raL cii.:,aLH'lIrik lIU lll" jll\('

rpS{':IZ:l" :;.i i-,,J (k' alacuri a muril. 
1), Sl;,llLl'!' ! l"11t z.;arlli wl. tl"~ltls' 

mile eu mlllU 1}lat"'l-~' cU\:llllul h:tJlal 
:.tI !Il ui L ula:i. de uan eL' U IIg:l arl.i
rolul cu priclll:1 ),{' \'nie ~i Il $ tHII'l' ]"c
-1Il~tln.i.L iilscrula; COll t.-ln;,li\;:l P!'ogt'a
Iuul cÎncIH<lIJgral",'jul' eOlllllll:!lC. "i 
hine i Illl'h's, Lostând ,!{'l'asl(l r('d alll,~1 
pe lllUllicipiu \'1'-0 2.,,1<1 ftoi. .-\r:,di 
KozLollY scrie. şi !:il'CoIH!e<lzâ 1.It: d. 
Lutai, de oan'(x' (jiu onl'inul prima
l'ul ui redncna !).i l ipograri a uC('::;lui 
ziar (' ]J<lzjia zi ~i 1l0;l ph' dl' lIll ser
genl român. in. urma !I{'ll1onslrajii
lor Sllldcllte~ti djn ulle o I".l!)l' , t'ceaet' 
la Hui Înc;) llU s-a iu.leîmplal ş.i O_al' 

Lrebui sit s (' poarl·e Hid u lrie.t. 
D. 1)J"('·fc'cl tir. 1. M;lr:;;icli pl'inlr'o 

juslă şi r,l~iunal", lO1{ie;i a ş.lers toale 
fundUliie, ('a'"i l'xlslau p~iHă acum 
penlru nnantan.'a djfl'rH(.'lor inlel" 

U,u- sa I e\ l'nim Pltj in, s.l ramCt.ncm 
la :-'l1hi('d, i'l a;.<.l z.isele atacw'i. Dlc 
l.ul<li; .\lI cr,'zi Uia, că postul de 
1 i'('~vdj iile al Comisiei 'mlt'rimare e
sic in{ompa,ihj! el! postul de melll
bru ill consilIile de :tdminis!r.tţic la 
firma Patria. Huli!;-i Al>JOHCZY~, 
,111duslr'i:1 !nullli. B'UH:.3. {'olu-

S{ !lJuidt" el c. '! 

DIa lTP/.Î. ("a 1t:1l1l':I. tlll ş.li.! că a· 
eesl\' fimw fa,: liift'l'ill' furnÎzări ora
~lIllli"? Ula crezi. ca p:llilka: <Hale de 
slrut JIU est<' \';"!zul,i de nimeni? 

hl ~(tu, CI d~;L ili multe ealHălX 
!l:tr lucmai caljl:((ile <iL': anJcuL grtt
dinar. pI'jrnm". diredm' <i{' ClJ1ema
logr<ll"e. diehlt())" ~i Iransformalor. 
),ulll panl\',wdl' <ledor manifestatii. 
pt' clri IH..:1. <II' Lulai g"iullla csscn(ja 
cinstei. le poţi face 

In CUl1sP('inl<l !>l În h:IZA scnlhl1eJl-
1('lOI" i r'UlIlU;l:-;e CI.' ti-"l' p,istr.au vr·n 
dala, it i ("cn'm pll'ca.n'u imediata din 
frunle;: ol'uşuJuj nostru, SHll dacă 
tt' eram WllH'Zi. să fl'J111llti la lanlit'll1t> 
1(' fnllllOasl' 'a!.t' Soc, .'\nonjmc, et't'u 
(,e Il\' noi {~onllihl!'lhÎlii Ili..' costă mult 
Ş.I Se tim p. 

.lliha!il Russu 

Pregătirile naţional-ţărăniste 
elin jueleţul Arad în vederea ale

gerilor comunale şi jucletene 
IntrunÎrea ele ieri a comitetului executiv P. N. Ţ. din jueL 

Arad. Discurs!1/ ellui Ştefan Ciclo-Pop-
Eri a a\'ul l!){' intrunirea ('omitd ll- 1 

lui 1l1"ţ{unizaţiCl naFlln,tl-~ar:lliisl" din; 
judetul .\nHL 1n vcderea llll'gl'l'ii ('0- I 
~llisiunjlor de t"llildidart'. t 

Cu aecast(.I, ocazic d. Stdan (:icio i 
Pop. prl'~('dji1ldc oL'ganizatil'i. a ' 

expus in l'aţ<l (JJH'i :-.ali <l!'hiiiliue pro· 
gr;ul1ul rarlidullti nil :;;i ~H'ti\;!,!ll'~l 
de un all (Il' ;dl:c ~l guvernuluî, il)..,i;;· 
lântl m:li ales asupra h'gii orgull'l
z{lrii ;;dlllillisi ral; \1.' lOCi! :\' ~j a le· 
gii fiscului. 

'·(.'d('l"l~ ;1 rosl l'd mai ['erieil lnlnwa.l 
nu s-a [aial nillJic ll"Îllli!âudu-se La 
:J]le judeţe, a~a lJl"l'CUm s-a pl"n\'eda~ 
în roade lllulte j uddL', 

() sin:,:ul'fl mi .. ~"t Sdlimban' Sea 

Expozeal. dlui Ştefan CicÎ:fJ-Pop 

" pl'LHius ~l aceasla in binde oh~lesc, 
lUl,jl"4):I a dOll~l sale mid, cari de aU
fd !lU S(' puLl':llI cOllduce :)ingurc din 
l,ipsfl dl; \"!'!Lilllri, 

Am ~illlll s,l \';~ ;llhmaici, :l sp llS d. 
pl'cşcdinLc al C;lllli'rd dr, SL CÎ"io 
Pop, pentru a Y:I l'X.jJlJIl:C aelî\-tlall':1 
cdoJ" pe cari Î-;t(i ales şi In alp c:mJl' 
l11,îîni \--ati pus loal<'! llăd(~.i(ka \'(ja-
::;lră. • 

J1ai Întâi tin Sll d spun c;i il() lIa 
lege adminisll'a{j\'ă (~()ns( itul' J)en II'u 
VoI o llwre fl'ric..irc iijl,lnd seama (il' 
fcJlll eum a fost ald\lu.ila d,'uu.lu-y:i 

, "\(,l':lsla. t'iind situatia PUll','ca prc
Voita dl'[l!illil iihl'rl::le În ("(.'ca ce pl'i Icclullll a cazu!. el l'aIl1l\ll;lnd numm 
yc)k C-OIHllIc\.'n'a ... aluilli. un (l' gal) rk eonlro! Gdl'l' este oblip;at 

Sunleli lihl'l'j Sfl'[ ('ondllc'eti :!sD I a 111':'-,1 :;;1 ~l as['ulL,1 pc reprezentanţii 
CLun \'oi <!ol'ili ~ă l"acrl) im!ll!ll!!talJri : Y')stri. 
le lH'eeS,lf"(', cilHsJaiuÎndu-\"fl [,I! (:011.- A.ceaslă. It-gca trehuit să se prodUe 
ducalurii hllJlillatÎ .ti salulni pl' t'are ('il Înll'uettl patura ~:1l'!:i11e:aSc{l 1'0)'
\"nii-~qi ales ll'imlljndu-i aici l<~. IlH';\zti 1)0 I.t SUlfl din lontilorii ace
('('nlrll. ]wlIli"L1 a 'te('i(1e ',Isllpr~t soai'- :" Mt'i Uu'i şi 1"i'lrtl {!l-al'î.'("a Itlnll'lri nu 
lei \'o:isln', \"';1 În\rehat niJl1Ît', nil1H'Jli IIU \"<.1 

.TlIrktlll )1:lslrll din ;,n'sl rllll:'( (it' (,l'rn l l'OIH'\lI'Sttl Y\)Ua dt' C~li'{' si!l1a~i.;.i.."'-

.~~~ 
________ ...... J.~~~.. 
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tarii UO~lstre d~pind('. 2'ioi vâ jubim 
flinde:.l de zeLX' :uu (lI.! 7iJ{' ~ll lup' 
tat im prculliî şi in ("de din urma 
dreptatea a 11','unit sa iasa ~lt'asllpr<l. 

O lI"lm .... a. 
Tar.a. [rec" pril1 seilimllil/'Î roal'le 

lllaîJ () luJlle lloull Sl' fO!"Jll'l'KlZa Spl'C 

tlcos~'lJj re de j 1I1l11 ~l \'l'dw l.'O J H! usâ 
de :)(1 de ani [le an'('ll~i oameni (".ari 
:111 s~lni.e.i.t Iara bsând-o in sapa d(' 

lemn 
De Z{'OC ani de zile S-,1tI jJel'iudal la 

';putcn" s:.ldtluÎnd \'islt'!-i,l Sl,ltIII tLi 
din ('~ln~ {'aUZ;l slrclIla['JI'e a Jlll Illai 
;('.oreU inc.n~~dlTl1a ai. ,\j II nsesell1 sit 
ne fjp ruşine sa Spulu'm ('<\ sunkm 
roHl~lni; loa~il hHlll'.;t IH' \'orhia de 
I-ău. Astăzi c;Îud ,lin fos[ adll~;I avaUG 
toată incl'l'dl'tX'a tiu·ii. str:liJl,i.!alt'<I 
nC-~1 oconbL im pru1I1 uitll ]len[ I'U sb
hilÎz;u'c {'.an' de\'t'nist, un 1 ci dt' pove-
sle pe timpul liberalil»1' . 
C~ind ~Iihai PupO\·jcia. preluat mi 

llisterul dl' finant,e in plima s:qMlIllâ 
1I~1 ag,1sil un deficil il<' p:'llru mi!'"ar
de. peste d,Juii Sllpl:uu:ill.i şase ~i, IX'
slc alll' patt'u s;q:laJ1l:"IIlÎ opl nnlJaI' • 
de; slrdnat~l\'t~a crezuse că la Jl1ijl~Je 
est!' hancruta. 1 hq:a .wes[ <!ez,lslrll 
libcr.lI \'a pull'ţl incllipu.i cum a In" 
Luit s.i mU1U'ÎIll jll'lIlru e;l S,l 111' (,~'Iş[i 
găl1l incrc<.krea. Astazi pulcm purla 
llUl1le1e de, român cu cinstc. ţ;tra n'),I
sldi se blH'ur[t ;wum dl' () Ulâ"C 

favoare iu si J"einatalc .. \ccasl <l s-a 

Vai, de Iara noastră! 
LUI'lcfţ' pO!Îlit"c ;\ ~1.iUI1S Îu tară uu 
IlIcnl obi:;>lluil a~a 111('.,11 {'xisll'll~i.l 
1;or !lU ne Illal mir;! pt' nici UliUl, ('{'~ 

(':101.' eOllstitllc noul.tlca JOI' .. .'>te f{'l ul 
JOI' de mani/'l'slar,(' {urlHlI,'nlă !-oi 
urllJ:lrdc lor dl'zlslru,dusl' abil ÎII !,I"'<I 

('âl ~i in slrcin'"ll:lll'. 
- .Câl ~i În slrcinid:d(': n()laU bi

Be. sunt cu"int(' pllţirw dai' eare \':!I" 

iJcsc dl'Sprt' loal(' h!astamaliile 5:'1-

\":.i.r~ile de fo)lii g"lIn'rll~I1J(i. 
Lsle (1 lac!'ie;1 ;Ie jUpl~l politieil 

,It'ce.} <it' a te duce in sll'l'ini\laLe ('u 
rămiişite de fOllduri fUI'aLe din .\'islt,
na statului :;;i luni intregi sii-şi \'('1'01 

fvetll opozitiei cribcân<l 1:II"a; g:1n
diJldu-!e t':t wMeJ s:i <tjul1!,W 
a roade din nou cl{)lanu[ ]lukrii. 

:\ llsunl de ajuns IO:,lle I1l'J1H'rll;iciilt' 

care se fac in jariI, Illai In:bul' sa 
1 t re-el ~l gr<lIlÎ ţa dd:l.un:llld tara ŞI \ 
\ drq.:;t[orii/t' c,i, dandu-/(' drepl \'irli-
1 ma '~, dal()l~it'i furtlld, ti\' t,lrne, !'Ul'~ 
l lui UseUIUl, ('X(TOel!el-l1k Lrvdduiul 

minier, a('lel>{~ ru::.;Înuul>c .... isloI'Î('c 
~ !u,lIa p!l'iafhl dl' ade fh' dl'hull
uada pe sJlinan'~1 :l<.X'sli WI'Î:',;oal'C, :1-

ees!t:a sunl da[oriile gu\'('nwlor cari; 
s-au Iwrindat . . 

CCITUl sa se ÎnccLeze eU aceste ac

~iul1i dt'gradaloarc, iar c~îl prÎ\'{':;>le 
aulorii. gu\'t'rJlui sa-)! far:! daloria! 

Da, dlc CielO Pup, lu~un !â("l ClI 111ul- , 
Iă s;t!isl'aelj(' dC' d('dal',ltia pe e~lre ' 
ati facuI-o in legiilur:i eu dl'f:1.illlitrill' 
1/1 slrl'inillal('. ,l)Ll'pltmd sanct,iunile. 

"nlNHtor IOI1!;!c. 

Sporuri de 148 milioane 
pentru corpul didactic 

Bu. ur"('şlj. 21>, - Comildul ('('nlral , 1lliiioUllC J:ellLl'lI ameiioran';J ClII'fHl-

Voinţa Poporul 

dispărută 

Soţia iui losjf ll.illa din Arad a 
cl;J1n~ll poJîlici ea jdi~a sa Terew. 
cJisN1I"I1! alall{H'I'; f;Il'~L urmlL 

Se fac ct'rt"C't:1ri. 

Regionalisnle de prIso8 
:\ egusl orij ::;i i Ildllsll'iaş.ii din el 

<lU tinuL alall:.h'd () mur .. a 
adurw.re d(' proLL'slare impo{!"iva jae 
m:iniloareLor Il'giuil'i rişul.k ale dl! 
Yirgil .\Iadgoaru. 

Ca sii eal Jlll'Zl' adllIlH/iC'<I, leader'uJ 
J1atioll:.\I-lhl'i:mist uniI Il al,it'ga ll,ll, " 
re Sl~ ~lkr e-a fost În timpul OpoZ1 
li ci ce I Illai gUl~al iv I riu 11 biţ:'it OI' ti I 
u[!('.criloJ" dl~ impozite, a incercaI , 
al'irllll'. intr-o cU\'ânl;JI'l! roslitâ 
ungureşte ca 11IllW:t djn Ardeal n 
,U'(' de ce , se inL'ltieta de acesle 1 r 
gi uir'j, de oarl'ce d{~ se Jndreapl:t i il, 

primul nînd conll'a vechiului rq~al C' 

'u .\So<'leltUlor eorpu!ni (Gdaelic de liui didal'lie. şi că s-au pus in \,c'{k'rc 
tuale gr.<l(k! ... , a dal un cOIllLJnit:>al ~l :111(' a,iu1u;lJ"'. În măsura In Cfll'U $(' 

_prin care :lI'a!;) ca s-a obţinuI ins('I'j \'oI' ga:s.i fondul'i dispIJJJlJj:!~. 

{!l'e:l il! Iloul huge[ a. 'unui sJwr de llx 0.0 

13inc jntel,es adul1~ll'{'a IlU s-a d('d;j li 

l'a 1 multllllliti} de ,aees('C il'::;i["'l. relt )r 
gioll;llisk. şi :a \"olal o fulminant:l ~ 
Hloţiulle impoLd\"a ]}ul.ilkej fişCl.iI..k e, 
Ji1clll:.inilo:ll·{' :1 gU\'eruufuj, runinUI 
du-Î eu alllărilC'julIl' despre pl'lll11isj. 

lIl1ile (,t' s-au flwul in anii tlie opozi 

i Fc . ( 

1 

v~zut dupa fulul CUIII sutIt priuliti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
, " • b& miniştrii n(l~tl"i. 

l 
I f 
! L ugoj, Persoalld~ emeifahlk) di 

o luasă de binefacere 

l\'OU<lI lt'ţtt' a fisculUi. 

EnergicuI şi lll:u'dt, lltilli-.lru d\.! 
t'.illallle Madgt'aru prin llloua Lege a 
fi"cuJ lLÎ a închis calea holidor cad 
se f~lC(,~lU pc spinarea acestei tări. 
Controlul cx.isU't asupra tuturor dela, 
ministru până la ultimu! dgeuL (is
caL 

I,('!g('a dj~jril{)r şi Ct"('{lilul 
AgrieaL 

D. ministru Milw!;ache prin legea 
diguiIiloI' va înmulţî l>ogăţiile ,:agri
cole .l1c 1ării. In:a:inte g'l.sindu-sc 
câmpii inlregi de pălrulnl aJ·ahil sub 
apă. Cu ,a~.easlă lege l)(~ vor coloniza 
cât ma imulţi iar foamea mare a tă
l"anuJui după piunânl Va fi astinup .. \
rată. 

Prin Credit ul Agrleo.l vrem ca voi 
să găsiţi bauii cu spesc c:11 mai uşu
răloare, cu Clan~ să vă pul.e\i lucra 
pă11lâ:utul fără să înLraU in datorii 
prea marj. Dadi am mărit impo7.i
te!t' am făcuI-o pentrucă era singu
ra ~oluţie penLru a puLea acoperi cit \ 
de c,âl golurile exlraordillJarc de mari 
pe ("~ri }Jd.rtidul liberaJ şi avtClX'scan 
14' făcuse in ",isleria statului, 

Er~UI1 sigur că veti \-aspllude cu 
to~llă eOll\"ingcrea că penlru l>inelc a 
ocskj ţări k-am mărit. C\'\'{km c[t pc 
la jumăI:a(ea anului \iitor, după 
păI"{'n'~1 diLll ~ladg{'aru. să le pukm 
micşora. 

Vedt'ţi dar llt-agilor, cal aVeJll de 
lucru şi câ[~î. nispun<l{'!'e şi-,~ luat d. 
Maniu I,ropoll' de aplaU1Jl') caml cu 
101 curajul ea.re-I caraet(Til~IZii, s"a 
prezenlat. iuand in mânji (k'sLinek 
~ccsll'i ţiu·j. 

1):11' ",1 Înlreh cu pe JJumlH'd\'oas 
tră, dadi ecJdall.c pal-Ude a\'{~a gri
jile poporului lIt' ce nu s-a 11l\Tl'dni 
cii ~~i ajute pc fratij Jlo~lri B;JS:ll'a
OCJli'! A treimi! noi (iin toala s:.tr;t· 
eia nuas! r:i S;t le dam să lllllnuncc, 
JUHlka m twiau de foalll'.' (ruşine'. 

Cu .wes te ti]! i rn(' cu \'1 nl(' {'!le rgicul 
şi man'le rorn:În (:ieio Ilop I)C a ciI 
rui fl'unle eitL-şti o jurn1ttalc de secol 
de [uplt' ŞJ suferinte pentru e~'lUi~a 1'0-

ll1~inească, îndloc indemnând tărilui· 
mea ~a muncă p:'nll'll cl,idir'ca mare
lui edHidu al eOilS{)lid~irii lla3s! re. 

In slri~ăle lH'inCt::tale de UI',a ~ s,l 
trăiască, vcner.a.lJilul b~Hrâl1 se rell'ag{' 
ca o COrabie, Îll mijlocul unei furtuni 
Ş.I de it cărei situaţie est(' legată soar' 
ta miiLor de pasageri. 
După ace.asla s-a procedat la alegI" 

rea membrilor în comisi'a dc candi
dnrt' În yl'd<:I'ea alegerilor comunale. 

Hit. 

Cel mai bun Aparat de Radio. 
Varga "i Rosenfela ;iraa, 1~!14 

.... ---

Secţia de creditări de mărfuri a Institului 
al Industriaşilor din Arad 

de eredit 

Anunţ 
Orice persoană. care are credit, poate cumpăra În rate de 6 luni sau 24 

săptămâni, pe preţul pe care ar cumpăra cu bani ghiaţă, la peste 50 de negus
tori şi industriaşi din Arad, cu condîcă de cumparare eliberată de secţia noastrA 
de marfă pe credit. Ratele se plătesc numai Îr.tr'un loc, la Institutul de credit 
al industriaşilor arădani. 
lC~! ~ Condica de cumpărături o puteţr ridica Între orele 9-]2 a. m. şi 3-6 
p. m. la Institutul de Credit al Industriaşilor din Arad, str. Brătianu 18. 

Firmele sectiei de marfă pe erec/it 
Mo<.Ii' Mrbăle~lscă: C8;l'ol (;ruma~. 
Magazin de confeetii de. damă. Vic

toria, Osca.r ~1t'IleZl'r, 
Pălării de d:.l1nu: Pa.ul Dt-in. 
Magazin de haine Mrbăleşli: Mu' 

ZS'l.:y, Iosif ş.i Varja.." J Illl-C. 

(j.iuvaergii. ce3.Sonuear'c Eug('n 
Jlirsch, Iosif Kun. 

l\f:tg'azill de stidăd<' şi porţcHiuru·i.(~ 
:\Llll1'iţju Fischel". 

Mag.azin de portd'an: Ignatie Pin
ler. 

ParI Îol'ari. 
Îuk .\liiJa.i I 
J1o{'zky. 

IWlgazine dt~ ghf'te: "Tu
C:t..crnoezky, Emeric Cer' 

CroiLm' p'Plltru domni: Stdan Kndar 
J\hlg:azin de stofii Iwn[ru domni: 

Std:lll Ja.kaLfry. 
• Uel:i{'r do{' croitorie pCJllru damc: 

)falei :\JaJlry, EllleI1C Xagy. 

ptcfan Eruos. 
.Magazin de ciorap,i: 
..\f.agazin de ap.:.u·ate 

ş~ de <u'\j(',o~ 0pU<-"C: 

19W1l Popper 
de fotogr'dfjat 
Optieum. 

Fabrică de mobile: 
hardt. 

Filip lWi.D'" 

. ~ftlg.dzin de măllu~i şi cOT'Setc: Lu 
dO\'jc Sle.inhubel. 

Articol e smalhlilp şi m1.icok: 
1Jinjehea: Nic. B.a.uer. 

de 

Folograf: Stojkmits et Bck!-.s, r-;ag.,v 
Ge7".'!. 

Denli~ti: iuliu 1 I almos. Emil Voll 
malll1, IuLiu Ia<'obi. 

Ti pograJii: (;. 1 cud, B eJ:a Heincl·. 
Scul J-ltori in pialră: Fr-aţii Hozsa. 
Papel~ÎI~i(', (~al'('lJ(br(' de reclama: 

Max ,\lollltu' el eo . 
Cmb)'('j(': Tr,msih"anin. 

• or:lşul nuslnl :a.u organi7.at i11 aj uniti 

" 

Cl·ă(·iuJlullLÎ .. ti. masă. d.e Oilld'n..(Xll,\, e 
!){'!llru COPII, 1I11hril.cWH1' eu aceast· 

( ocazie 20 de copii cu h:.aliulI..·" glw[ de 

I Şl ('.apd~.', 

A!ilfel îmbrăcaţi copii aU f,ost adu .. 
naF 111 resLaUl'alllul »Dada. uI1!It, 
li s-a s('ni t o masă gUSL{)~lSă şi ~. 
s-a da.l () rcpr{'zenlaţil' de radio. L 
sJârş.it pre!)t'di nldt' 1l1esu de hil1l' + 

facere, d. Stau P.aV('j, a tinut nUcu· 
t.i'lor () frumoas,1 cuv~întare. Au mai 
vor hit d. subprefect dr. Ciupe şi d . 
prinul1' iaI Qraşului Barambaşa, ricii· 
('~l)]d pah:a.rul !illLl în s.lnălatca cOj>w 
şilor. 

1f\S 
I .• ,FLORA" 

fabrici de rom şi licberuri. 
s. A. Arad. 

Homari 
!icbeururi 

Cognacuri 
Rachiuri ae 

fructe 
Sirop uri 

Articol de reclamă pentru Anulnou 

In 
irt 

.-
ce 

,ară, 

sala 
tria: 
Ani 
~ 

cu 
la C 
orel 

Bliînarii: Francisc Engt'ilrardt. Ar\.
ton Io,ulo\·i!s. 

C Farmarji: :\rno!d Veisz, C. 
ll1('seu, 

0- j 

! 

??Rom pentru Ceai 
de Anul Nou 

"~\gazill de arlic')k 
dirii: inUu i !(>.gcd liS.' 

Rlzal': iosif Ueidl. 
Hadio: :\[alei (;'('Jip)'. 

de adă şi ju' 

:\I:tgazin de radio, hi('icld(' )1 lămpi: 
Iosif Kalmar . 
~Ltgazin de dora pi şi tricolaje: 

. \le,lllltwl<lI1c: Iosif Kramal"()yjls. 
)'!:tgazin sJK'Gial de maşini de 

cusllL .\rpad Seh'-arlz. 

Medici S:l11Jlorii: DI'. ~Ialll~i\iu Biks 
Dr. AL Frint, Ur. (;[1. Kapdd)O, P.'wl 
Veisz. !lr. Bela Vjndholtz, S:anaLorul 

>; ':r. ~ .. " +-.A, .,_J'''. ~ .. ' '~, • ~ '.' _ '.daC bIAJLJlUa_ .Z.&Ue:" 

Din I.Jugoj 

Societatea <le billl'f'acere a femeilor 
,l'OllhÎIlC a !Organizat cu concursul soci 

etăFi rom,lnc <le dlut ~i muzicii a 
dJw Vidu UIl cOIlcert religios în folo
sul copiilor şi al fClUdlo]' din Lugoj. 

!n,linle ele concert 'a eonf<'I,\,n\iat 
păr. Oldea. 

D. R. Hom,lll, lm'iHălr>r în Lu
goj, ,1 dal in judecală pc d!. Fi/ard 
Baruu. student ~a conscrYaLorul din 
Viena, pentru tm 'articol publicat în', 
contra sa în ziarul local »Hăsunetuh, ' 

Diverse 
Dr:\ Ana Tel~jlean (Un Se4{U a fos! 

premială cu oCilzia concursului. <i{' 
frumusete cari a avut Joc În ziua 
de 2,) [)ec. 

~ Curtt'<l dc Apcl <ii nTimişoara 
li 'admis eli !JC'rarca PUşcăI'ia~ulliiin
spector HC'khellOcrg pc cauţiune ma
'!eriaIă, 100.000 de' lei. 

Soţi:1 Pf'(~zt'lltându-se parchetului ('U 

chilanţa eljherată 00 Adm. Jinundară 
parchet ul 100a.1 11-a unrohal eli bl'ra
rea 'd.ştqJ1ând înştiil1ţa<r:ea dela Timi
şoara. 

1 Ieftin: egal însă cu cele mai 
( scumpe ramuri. ]711 

VL--.i\J 
~\o 311')3 -1!J2D 

Publica(.iunc de vâU;r.are. 

() cocie. cai, !)()rci, f\Jie, grajduri 

! coln~Î şi un duc c:u-i în urma deci' 

sului 1\0 1:~17, 2;')18 şi :U19-1!l2H, în 

, favol"ul execvatol'ului Czimbal SLdaJJ • 
ŞI m('lll~nstock I.osif plcnlru ineas.:u·('j 
ea[~il!aJullli {le 21.:">00 ld şi aCC'esodi 
s-:m exec.v:a:L ŞI s-au preţui l in 18,(100 
lej se \'01' vinde pl"in li{~itatie puLli' 
că, Pentru dcdtlin'a l.iciilatiunei. SI 

fjxl'<l7.ă lt'nlll0l1ul pe 2 I:anuark 19)/ 
la orele! p. m in 'oomuna Selcjenilt t 
Xo 2:J, şi 1Kl!j cali diol"t'SC de 'a cumpa-

ra, sunl imitati. \ 

Bulcui, la 10 

-
Mal 

TE ...... 
Str. 

-
Dec. lU29. 1 
ss, Popescu, porttul'! __ _ 

1~ 

i 
t 

/~: 
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3 'd h · În Timişoara, lose-M I H UTI unde se exeouta ieftin şi dupa. cea mai elegantă modă' lucrAri a e S C I S fin B-dul Carol 4 i . de blănărie, refor;nă.ri şi reparări. -. La expoziţia ţi~uta. in 1911 
B I ă 1'\' I . Ia Budapesta a caşbgat primul premII'. Mare 3sortlment nORa. 

R AI r I a UI Adi 1 . T • , T 
--~ ~-~~--~~-- ... ~ ~ -~ ~- --.........--. ,~ .... ., -~~-~-

"" langă pO U UI ramn. 
.. ~---~-~--

inel 
an' a 
,'a jar 
~' <il! 

ULT) 4 ORA. 
(Prin telelon, dela corespondentul nostru din Bucureştl) Târg oca:ional, 

In ajunul numirii directorilor de provincii 
derul BUeur('şLf, 2!~. -- (;uvenllll a ayul 
l.U, ~"l Cl";}('l.UIl fnade agitat, dat fiind 
oPOll :l tocmai :tCUlll. d.e sarbălori, ln'buja 
ală. u{iuca In sf:lrşit o hol (mlre în 

:':/it ·l1eslw llumjJ'iloI' de din'dori mim. 
\. 'tcrlali Al pl'ov<lneiiJur. . 

CJ'cl, eu loah.' cain decurs de duni! 
zile numilile tJ'{'bll(' saapar;[ in ~b. 
nitol'ul ()fieiaL 

Tol ee s-a puiul <ina pillHl [IC'UI1l 

cu sigul'ant(l, {'."te llullun>ta dJ ui Se· 
\'cr gocu Îll poslul dl' din'('iol' al Ba
natuJu.i,a dlui Sa uei u('·SiÎ.\'calUl ilt 
il U('{)Ylll;l şi pare-s(.· a dl ui HDi"'escll 

[~inill' {(epllal de Hormm, in MoL. 

bJdnurl_ paltoane şi 
costulDe aşa eftln n-ati 
mal CUJD.păra1, ca aCUB} la 

Uin1ernil: 148. al n ,~a s~ se p'lIala oonsf;'ttui mai În I 
"le 1 lllşle 1ll ;~et'.asIă chestiune care fra I 
pUI î nânta g~vernul Ş! par'Udul .saU de cii ! 
reg.:t1 eva Iuru d,' zile, u. prim ministru I 
i('cJ~ u1iu .~fan.ill .s,.1 rt'lras la Sinaia. illl-

relt reuna cu d. :\·lndgt~ll"U ~j \Iirlo, I 

dQva, : . 

Lupta cea mare eO!1!jnuă să SIC 
dea IX'nLru poslul de {ul'cc:lorAl Ar
dC:tlul ui ~j Ba:-klrahiei. 

Timişoara, Cetate D-dal Reg. Ferdinand. - TelefoD 906. 

LIlI:l Co:u;făiuirjl.(' au fost foarle agita- ! 
;O<illţ; 1\ Ş] rezultalul e Vlluilncă in se' _ I 

inUl 

'poli 

-~= 

. C,atlollri (le ll11111-N OI. 
'e Cea mai ieftină sursă de cumpărare a mllrfuriIor 

artistice de porţelan şi sticlă. 1821 -------_. __ ._--
1 

.Loc descllÎs 
Pentru cele publicate în rubrica această 

redactie nu răspunde. ' 

Inştiinţare. 

mai ieftină casă 

la Gl~SINGER Arad Bulev. Regele.', Din cauza unor pieded de neinlătu-J:. 1 rat, am fost nevoiţi Să amânăm tr3-
1722 Ferd. 11 gerea Joteriei căminului Ilndustriaşilor. 

~ ~laşinile de cusut ~.~ 

PFAFF 
Cu renume 6I!!i!!~Z* 
mondial 

dearândul 
deceniilor 
în urma 
marei lor 
capacităţi, • 
garniturei complecte şi resistent~i m ue 

~ ... _______ .~-- ---,,---- ._- -_.. care urma să se facă la 30 Decem-
1: ----_ ~ brie. tJINEMA. ~~j,~~. 

Il', 

ieu' 
mai 
i d 
ieli· 
pili 

LUGOJ 
ea ... .. 

t .' ";", - , Căminul Industriaşilor îşi la toată 
O L Y 1'1 P 1 Al. . Uniforme pentru căIăraşi cu 1

1 
răsp,und~rea mo~ală ~i materi~Iă ~ă 

1il. . . câştJgunle vor fI plătite respeCI1V diS-
SChImb lucrez cu preţurI eftme.! tribuite la timpul său in valoare inte-
LUDOVIC KOKA Y CROITOR grală. 
MILITAR. LUGOJ. Strada Prin

cipele Carol 7. Arad, 28 Dec. 1929. 

T.94 Depozitul: 

Ioan Selluber 
1 mechanic construcţie pentru cusutorie 

f 

Dec 29·30. Duminecă-Luni 
Venenosa 

dramă senzaţională de circ 
Direcţiunea Căminului 
Industriaşilor, Arad. 

! şi atelier de reparatii. 

Timisoara, Fabric str. Dacilor 19. 

J 

! 
ţ 
I 
i 

j 

~n rol principat: Rapu.el Miller, Cla. 
!re Lorez. Warwick Ward, Silv. de 

Pedrell. 

I 
,Urarea de AnulNou a , 

industria~ilor I 
. Ca şi, În anii trecuţi breasla meseriaşilor 1 

,arădam se va întruni şi aDul acesta ÎIl ' 
sala mare a Casei Culturale a lndu:-;
triaşilor, ca-să şi f.-.licite conducătorii de 
Anul-Nou. . 
Rugăm pe colegii meseriasi ~ă vină. 1 

cu aresta prilej iu.'nuroăr cât mai mare I 
la CămlnuJ IltdustrJ~şdor, 19- 1 Ianuarie, I 
orele 11 a m 

• 'CIl salutări frăţeşti I 
Direcţiuuea Caminului 1 
IndustriaşiJor din Arad. i 

Vrei să mânânci bine abonează-te 
la MOS NICU, 

cu 1400 J,el lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lug01 str. Buziaş No. 5. 1661 

Mai frumos lustrueşte, calca şi 
spală spăIătoria 

TEREZIA -_"IIIII"IIIIIi __ _ 

Str. Consistorului fost str. Batthyany 

I . 
t' -

ee c' a 
Fabrica de 

" 

cu 3 -.... lei 

(nlaja), până 
depozitul, Ia 

ehilltalul 

Ulai ţine 

182 
2 

35 In curte. 159 ................................................................ 1 ....................... .. 

m 

CINEMA. UEIJ'.Afl'E CIXEMA APOLLO 
29 Decemvrie 29 Decemvrie 

cu lIarold Uoy{L 

-
OINEMA ~lERALA 

2H Decemvrie 

Destinul 

• 

1~~'----------~------~-----------------~~-------------------
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; 
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4 Voinţa Poporul\ 
U I 4 

I1abrica Lugojană. de Calapoade Regatul României. funcţionare şi una batoză de! 
treerat in stare bunA marca 2\1a- ' 
gyar Gazdasagi }'eSlvenytarsasitg : 
de 8 HP. 

No 1837 - 1929. dat in favoarea 1 
Banca Economică. S. A. filiala Sen 
repr. prin Dr. Ivan Băneşu adv. d, 
Nădlac pentru incasarea creianţei ( 
7600 lei capital şi accesorii. Se defil ~ 
termen de licitatie pe ziua de 3.}. ~ 
nuarie 1930, ora 2. in comuna Seitr 
sub No 75. unde se vor vinde la !ic 
taţie publică următoarele :; 

şi IVlarfuri de lemne. S. A. Lugoj Judecatoria Rurali NAdlsc. 
Lângă GarA) aduce la cunoştinţă , No 151/1909. 

ea. 8 amontat un l-
PubUca(ie de IicilHtie. 

GATER : Subsemnatul delegat portarel 

Toate acestea in valoa.re de 1 

65000 lei. 

: prin aceasta public ca in urma i 
: deciziunei No 1916/1929. a Ju- . 
. decatoriei Nă-dlac Rurala dat in : 

NAdlac, ]a 18 Decemhl'ie 19:39. 

Delegat portârel: 

. . . favoarea Băncei Econom ',ce Filiala, 1816 
m~dern, . prlmmd . trunchi în Seitin, reprezentată prin 01'. Ivan : 

Vasile ?-.focuţa m. p. I 

once groSl?le la dtăIat cu preţu- Baneşu adv. din Nădlac pentru; Pentru conformitate Impiegat: 
rIl re use. , incasarea creianţei de 89000 lei ,1 • ~Iocu~a. 

•••••••••••••••••••••••••••• ' capital şi accesorii. Se defige ter- I -' 

: 
••• LI-Ile:-za ŞI· 1.: men de licitaţie pe ziua de 3.: Regat~1 Romaniei. . a._ Januarie 1930. orele 4. sub Mo ; JUdecatona Nădlac RUlaă. 

1 d . d 1 }" ., No 149/1929. 
• - • 1 f) . un e se vor VIn e a ICl-' 

= e ~~ ;-r. : taţie publica: Una garnitura de ; l' • lua.. • ublj('a<ţie 0(' lidtati ... 
• • treerat şi anume, un cazan cu 
I Cărţi de Banei, :10°10 = I aburi marca Clayton şi Slmttle-! 
I mai ieftin = wort cu No 24729 in stare de ne J 

I 

Subsemnaful delegat porlărel prin i 

= POLERETZKY Carol = ! 
I compactor 1691: ! ~------ş-'o-ş-o-n-i şi Galoşi noi 

aceasta publiC că in urma deciziunei! 

1. 100 Kg. ardei roşu uscat, 2. 50 al 
ardei roşu inşirat pentru uscat, 3. tii 
cal, 4, una căruţă. 

Toate aceste mobile s'au evaluat ii 
suma de ] 1000 lei. 

Nădlac, 1. J8 Dec, 1929. 

Defegat portărel: : 
J 817 Vasile Mocuta m. pl 
Pentru conformitate Impegat: : 

Mocuţa. i 

.XXXXXXXXXXXXI" 
S'a deschis! 8alon de frÎzerie 1; 

pentru Doamne. 
Preţuri ieftine J Serviciu prompt li' 
Ondulare cu fier __ ~ ___ _ __ 16 Lei l 
Ondnlare cu apă ___ _ __ 20 .. 

cu preţuri foarte reduse şi în toate mări r, i. Spălat păru! ___ ___ _ __ 15 ,,' 
Asemenea se repară ţli galo~i cu preţuri reduse În 48 ~)r8 şi anume: I 1""anicurA --- --_ ___ _ __ 15 " I 

: Lugoj, Str. Cuza Vodă 8. =! 
•••••••••••••••••••••••••••• j 

Menu eftjn şi bun. 
i 
i 
I 
I 

Prânz lei 50 şi cină lei 60 la restau· i 
rantul şi cafeneua "Patace" din Ti-) 
misoaf'lil. In fiecare seară concertează o 
muzică de primul rang. Localul cel 
mai bun de distracţie al Timişorenilor. ; 
1703 . 

Şoşolli şi galo{li pentru bărbati tălpi, toeuri şi vApsi( Lei 12U Tuns ___ ___ ___ ___ _ __ 20 It i 

,. "" .. doamne" " " " ,,100 I Abonament --- --- --- ___ 120" i 
,. "., "copii .. .' " " ,,80 Rog sprijinul Onor. public 'r 
Numai tOCUl·j şi vâp~it pelltru bărbaţi, doamne sau cop;j 50 S 1 P d 
~OŞONI BRLJXA sau GRIS se repară cu cauciuc Je :!r:eLşî ' a o n ompa ur, I 
cUloare cu preţuri de mai sus. I Arad Piaţa Catedralei. No. 14 ]688 

Reparare de ceasuri speciale 
execută 

Sucursala firmei "ELASTICA" Industrie de Cauciuc, Timişoara 1 IIXXXXXXXXXXXXII 
losefin, Splaiul stâng al Begheului No. 1. (Casa })aci,,\) .vis-â-vis I Ingrijiţi-vă deja de aCuma pentru cumi 

. 126 Podul Traian. Magazia la colţ. Telefon: 11-58. 1'1: părăturilf>de Anul~ou şi priviţi atelie1 
il' Ul de fotografie a lui 

'AS 1 cele mai ieftine cadouri de It -1 I ~ T . n a a o n C:.ăciun în ~ain~l~ pentru eo- } J-l.BIAN , I 

"ZINNER" 
I 

AI'ad, Str. Meţianu fost lforrai I 
4. Cea mai eftină sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. . 

Croitorie militară şi civJ!ă 

"La cavalerie" 
Uniforme elegante şi ieftine pentru 
Ofiţeri, elevi şi căIăraşi cu schim
bul se fac numai la noua croi-

tori ",ditară 

Kirch şi Gheorghe 
in str. Bucur No. 7 

America 

I 

magazin de haine Timişoara IV ' 
Strada Bonaz 12-a. 

Oferă tuturor prilejul să-şi poată 
procura costume iefti1e şi elegante. 
Funcţicoarilo de carieră şi mun
citorilor li se acorda. 10 la suta 

reducere . ... 
Specialităţile de Crăciun dela 

"GRIVIŢ A" 
sunt o surpriză şi pentru cine'." 

le dă, şi pentru cinc 
le capătă. ~ 

a... srectrMPâ-.... ... 

pll ObservaţI vItrmele mele I 

~ ~ din Str. Eminescu tDeâk-u.) 61 cu !alerie artisticA din Buf. Berthel( 
(Kol>Suth L.) Vis-a-vis cu Cafenea1.l' 

-; 1 EJit. T. Î ' 
LemD.e de foc uscate şi eftine numai la depozitul de lemne ! :--____________ _ 

ReisDCI4il si Klein : Târg ieftinde Anul Nou la 1. 

I -
din str. Bocşei No. 29. LUGOJ Telefon 150 vă puteţi aproviziona. Magazinul de I\lod.:. Srasserl 

" 

. 
" 

SOŞONI Ş' .ALOŞI; 

Cu O croială moderna. 
S. Înfăţişează elegant .1 .aa. 

La intrebuinţare rezistă timpului 
şi sunt durabnl, 

Iar preţuri4e populare. ........................ 
.IMPAS.,NG _ ..... . -- ........................ . ....... 
... ............. '" ... 
..... St..Ha roti-

N= a&!&bl&\t*,!iilDllîl!l~ ·~~~, .. !tl7fd!1't'.:"§'JWt'f:'!&1U4 ,$W&Wi~-.Miii§_2X& 
~.o;::J.;. ~~;:).~1T.-. 

---------~-----_. __ ._.~-~._~.. ------ ------------~----
~Iare târg de Crăciun! Preţuri extreIŢ Bdu- Magazl-n de ]uroda ParI-S 
se! Paltoane ~i blănuri pentru ;'ienlei, Jl 

vis-a-vis cu Pri 
luări a Oraşulu ----_ ... -- '.-~----'----_._-----

~
~\.nUI Nou fericit veţi avea, dacă cumpăraţi la casa de modă ,,,RECORD" ~4.l'ad, Strada Eminescu 15 
arsheud de modă --- --- --- --- --- --- Lei 42 I Barhend de mătase -.- --- --- --- --- --- Lei t 18 I Stote de d<.:me 'li bărbaţi, l11!Hase~ flanel \ 
aterial de pierdele 150 COl. ___ ___ ___ Lei 48 Garnitură de cafea 6 persoane ___ ___ __o Lei 265 mars floe ae rămăşiţe în pieturi foed I 

':atifca cn mostre __ ___ _._ ___ . __ Lei 105 Crep de chine 100 cm. ___ ___ ___ . __ Lei 295- etc_ redusa ! :~8! \ 

Tipografia ;. Vointa Poporului.-:-- \ 

!~ 
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