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Rolul armatei 
Războiul a cx,istat În toate timpu

rile şi tI'in nenorocire nu ~'a dispa
re alM cât va trăi lumea .. Orice in
~vid atacat trebue să se apere. Ace
laş lucru cu o natiune înlreagil. Haz 
bolul este deci pentru o na~iune o 
datol Îl' de onoan'.Esle ulla din legile 
dela care omeuimea nu poale să se 
abată. 

&enera/u/ Kutiepov a fost trans
portat în Rusia J 

Hin învătăminlde trecutului lre- i 

buo să fim în stare să ne iml)Olri- I 
fim furtei cu forta. Să fim gata în i 

Paris, - Din zi <X' trece' versiuui
le asupra dlisparit.iei misLelioasc 13 

gf>ueralului Kutiepov se schimbă .. 
După o nouă informatie ajunsă 

in posesiunea politiei francez{', ge
neralul Kutiiepov a fost răpit (:u 
automobilul cunoscut in chestie şi 

dus până la tărl1llu-ile normandiane 
unde îl aştepta un vapor cu in
scnptiuni sovietice. 

A:ici generalul ar li fosl Înstalal în 
, vapor şi dus la o distantă mai ma
l re (h~ unde cu ajutorul unui sul>-

J 

, martn a fost trml~p()rtat il1 Rusi~ so-
; \ielidl. 

A'Ct'astă ultimă ştire este destul de 
i autentică, de oarece mai multi ma

nnari audialj au cOllfirllll<'lt exacti
, latt'a jnformaţit'l'i. 

orice momeut de a împiedeca o 1 C ""'1 
mdllcare a "p~llriei noastre, crei..:ri a e 

'Iă cu sacrificiile strămoşilor şi Con I liste~ se vor ,depune 
oca=ie alegerilor 

cODlunale 
timporan:i1or noştri , cu Este ştiut de toată lumea că mij. ! 
locul ce! mai SJgUl' de a ~lsigura pa- j 
cea este de a avea armată puter~ I 
fă, căci în pri~lcipiu numai cei tari AIJ'ad. ~ Precum am mai arăkll in 
~Ullt r{'spectatt, J\cest ll~~ru l-au . I . coloanele ac{'stuJ ziar', Jllină În pre
I!lţclc~ ~c mult s~I"ămoşn noştn, zenl au fost d('puse două liste la tri-
ra~tcI:lzalldu - 1 prm provcrh.~J ~ I bunaluI din ..-\rad. 
JS-. VIS pacem para bellum« aOlcă:, Pdma e Hstacoaliz.c'ltă' {I !paI-tiddor 
de vreai pace, pl'e'găteşte de răz- româneşli, a doua a blot'ului demo-
boiu. t' :i~'i!:,'~J . . ~ ti crat cu sodal-democratiL În frunte 
Războaiele in 7Jilelc noastre sunt 

mai ran' şi mai puJin ca altădată. I 
cu dr. Stefan AnghPl, (cad s-au de-
pus.) 

A:ccasta provine din cauza ch'iliz,a.. i ISe va depune lista ~o(3 a Ijlartidu-
li(1i, din progresul realizat de arme- : I lui maghiar şi lista Noi J a muncito-
le de fOl", şi in fine. prin în.lt'mcere.a I . 1, nilor comunişti. , 
u~lOr leg 1 dc drept mternaţlanal 'Pn -,' J'oate lJistele in. afară de lista co-
mIle de toate popoarele' 1 f'L ., , . " ' munişli or, vor avea şanse si ob", 

Adescol'l sunt conflLcte lnlătu - I nă ceva, Ceva înseamnă 20 la sută 
rate, gratk arbilraJ'u1ui T~rill reeur I 

P din voturile exprimate. Ş, 
gerca la lribunalulu dela Haga, prrin 1 Din zice trece fierebrca dintre p 
intl'l'ycntia ag('uţilor diplomatiei etc. partidele -politice creşte. 
~ar Vocea şi judecata ar fi cele I Dad partidele coaliza te româneşti 

mal adeseori putin luate in seamă, I cari au multe şanse de a obţine cel 
dad nu s-ar şli cîi în dosul; lor I put;in 40-50 la sută din voturi -
se găseşte o natiune, care posede o vor reuşi, va fi primul examcn în 
armată puternici\. ,\ieeasla \>:1 rc- viala lloaslt'ă gospodară G oraşului 
"eudica cu armele în mâini, drep- dela 1918 Încoace, când partidele 

rom~lneşti s-au unit din 1l1terr's supe-
rior national. . \ 

Acest exameIl "a dovedi dacă mi
nOr'jlarii vor aw'a drepturile 'pre
tinse în gospodăria oraşului sau 
ba ... 

In tot cazul lupta va m. grea, R* 

, vând adversari straşnici şi cu mul
, te nădejdi. Depinde mult de 1'clul 
r ccurn vor f[ întocmite anumite liste 
: căci aici se va lua in considerare 
r persoana şi nu partidul, din carle 
1 face parte. Rep • 

Studenti • • • • de meXIcanI UCIŞI 
'-' . 

ţaranl 
Mexico City (Ceps) o comi- : pentru facerea aceloraşi rnăsu

sie de ingineri, fiind trimisă' ratori. Ceeace Universitatea a 
acum cMva timp in regiunea: tncuviinţat trimitAnd .14 studenţi. 
Queretaro. spre a face lucl'al'i de : Aceştia s'au înstalat în nişte cor
măsuriltoarea pâmăntului a fost: turi şi au început . lucrările. 
isgonita de ţr:tranii proprietari ai: \ Locuitorii au atacat, in timpul 
unora din pământuri. Autorităţile: nopţii, corturile în cari se însta
locale au intervenit din nou, pe I Jase studenţii ~i au omorit pe 

. lânga Universitatea din Mcxico I 11 din ei. Ceilalţi deşi grav ră
să trimeatll mai mulţi studenti i niţi, au putut fugi. tUrl,ilc ce i-a u fost tăgăduitc pc 

calc pa0inică, -------------------------------------1 --x--aşa di (Nn punct de vedere ex- edălcnilur să se bucure in linişte frumoa~a ll1o~Il'llirl' ee au primit • 
lerior naţiullca are nevoe de o de roadele muncii lor. dda străItl()~i să fie respectată. 

armată solid organizată. In armată toti romAnii reuşesc; Dl'os('bit <it' mlul său În afară şi 
Din alt punct de vedere este ne- să se cunoască, să se \Sumeze şi s11 I inli1\1!1tru, armala estc o adevărată 

\'oc de o annat~ puternică, pentru Se iubească, In ca se fae legălurile 1 şcoală a păuii sociale În care se for-

ca legile tărei să fie respectate, pen care ,~rebue . să. une,as?ă ~)e. .Loti ~-J m('c1ză ceW,I~a~lUI şi se p/'egiHeşLc 
tru a as,igura ordinea in Stat şi tăfen:n aceleiaşI tăn, lUblton de li. măI~tJ'{'a patmeJ, 
j)(>ntru a face să se respecte pl"opIii: berlate ş:i dornici de ,a faee pea cea t'a este deci şcoala şi scutul 
etalea, libertatea muncii, îngăduind , d;ill urmă brazdă de pământ din lHl~iund. "Iiles. 

> 

~. 1l)1("Jtkt"e. 

In <lupă amiaza zilei de 14 fcbr. 
3. c') locuitorul Scheffer Martin in 
drstâ lip 3(j ani din comuna Sem
lac s-a sinucis prin strangula~. 

Cazul se cercetează de către po
slul de jandarmi respectiv, +Par~ 

chetul a autonzat înmonnâll.tarea'. 

(Ir 

.. 
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Desfiintarea proprielăli.i 
particulare, in Rllsia 

sovietică 
Municipa/izarea caselor 

;\Ioscova. (Cl'ps'. - In timtlul în
trodncertil llouej politici economice 
în HI22, care a fost prcconizatii de 
Însllş Lenin, cea mai mare parle din 
casele de locuit au fost Intoarse ve
chilol' lor proprietari. 1\ umeroşi foşU I 
proj)]'iplaI"i au beneficiat de aceas- : 
tă hotiirâl'c şi au reintrat în pose- ; 
Sia caselor lor, pe cari le-au readus : 
in bună stare prin l"(1)arn!iuni mai 
mult sau mai putin costisitoare. 

In prezent însă, după 8 ani, ofen
siva generală a comunismului tin
de să distrugă şi această răm{tş.ito 

a pl'opridătii private din Husia. 
Se discută in pl'(~zcnt o nouă muni
oipalizare a 'proprietătilor urbane, 
plin cart' fapt se va reduce funda-

ml'ntal numarul prolwictarilor de 
case. 

Comjsar'Îatul dl' interne n inaintat 
zilele ac('slea Consiliuilli c.omisa
rli lor 'poporul ui, un proe.ct, care 
prevede anularea dcerelului din Hl22 
şi trecerea tuluror imollilt'lol' In 
jll'oprit'tatea comundor, indirerenl d 
de vulaal'ea acestor imollile. Procc 
tul mai prevede revizuirea fonduri
lor loellin!elor. adică a :institutii
lor care au condus .imohilele ce au 
riîmus municipalizaLe Încă dela în
ceputul ren)lu!ieÎ, reglcmcnLt'aztl re 
)!;imll[ [ocuin(clor în comunele rurale 

. hoUîr<:ştc modalililtile municipa-
l>i z~idi În comullele urbane, slabilind 
olllrrolul stalului asupra f()ndll~ll,i 

grnCi'al al locuinţelor. 

Au fost descoperite vi oare Stradivarius 
Roma. (CCps\ -- Se> anunţă din 

FlOI'cnţa,că ziarul .LLa Natione" 
de acolo a primit înşliintare dela 
coresj)()ndentlll său din Antig:na'no 
lângă LLivorna cl un locuitor a 
găsit o vioară care scoate sunete a
tât de frumoase, încât ar merita ca 
cercur'tlc cores!mnzătoarc să a-

1 corde atenţie acestui instrument. 
Ollpfl ccrcel:lrile unei comisii de 

, experţi, s-a oonstatat că e vorba de 
! o vioară Stradivarius: Illlăunlrul vi

oarei s-a gi'l.siL un biletel cu urmă
I lom'ea inscripţie: Antonius Stradi

vaI'ius crcmonensis faccbal anno 
1721. 

Vointa Poporului 

Protestul comerciantilor 
contra ~mpozitelor 

'bl1li:;;oara. _-o (;rdell' Îllll,ozile cu 
call !-i-a înglooat azi - mai mult oa 
udl :lnd - pOj}orul. ti dat ll1ull dl' 
gândit acesiuia. 

CIi rad simt m:li llIlll1 al'l'ste jm
roz:ile, sunt l'ollll'l'cianţil şi functl
onarii. cari sunt şi mai uşo!" şi mai 

ali căzut pe catlu1 lor. 
Primul protest au huh\r<lt să-I fa. 

că în zilde de 23 ş,i 2cl; Februarie, 
când VOI' Hul' magazinele Inchise. 

Ce va urma acesleia, c de văzul 
atullcL 

LLa fel in cen'urile funcţionă· 

~i~lll' controlati de' veniturile ce le !'c~!i!'le \'urh,'.)Ic 101 despre ace.s! 
mI: unii din registrele ce sunt obli- lucru şi .w da !('a sigur o gt'c'-ă ge· 
ga\.i s;) le tin~l. allii dI;n slatcld dc 1](,lal[\, dl'oan'('(' lllcllHHiileînain-
[1Ialii. talP p[mă aC!Im celor în drppt S,j 

COl11clTian\li în (:ollslătuirih' ('(' , ia mămri pc-nlru ~lllll'liornrt'a soar 
l .. -au (inut in ultimul timp, lIU ho- lL'Î lor, nu ~i-au ri.'icut ('fedul ce 
1i1:·:1t să protesLeze cu toală ener- lrl'huia să-I fadi.. 
~;:a ,;olllra potopului de impoz.ite ce 

Cer/ea c-fjiriilor, va fi pre- . 
Ilungi/ă pentru încă un an' 
1 ; Bucureşt.i. - Comisiunea dclegată ; 
~ pentru stU(:Jii~rea situatiei chiriaşi- I 
, lor şi al Pxol)f!iclarilor de case, a in )' 
i nailltat eri o lucrare ministerului ju
I stiţiei, în care se propune prelungi- i 
1 rea ll'gci c11iriilor pentru Încă un I 
; an de zile. f 

Ministerul justitiei sesizat de că 

lre această com.isiune, în curând va· 
pregăti 'proectul cuvenit, în care 
se prevede 'prelungirea legei 'Chirii· 
lor pc un an, \dU mici. modificări fată 
de legea adusă anul trecut. 

• t"- ~ (1': 
, l' 

Criză si lux 

Din cauza dispariţiei generala-: 
\ lui Kuiiepov, Franţa rupe legă-~ 

,) turile cu Rusia sovietică ~-c' 

Cu loată cl'iza financiară prin 
care lre<.'A}m se mai găseBc oameni 
care pot să-Ş§: pCl'mlită un lux neobiş-
nuit fată cu aceste tlimpuri cri- 1 

tice~ 

, 
CEt doi copii ai slli care n-aveau 
11lici pâillea necesară Sl}f'e a-$Î po
toli foamea, 

! 

S-a g~îndit 'cineva dintre risipito~ 
la aceşti nenorociti copilaşi care 

! 

Des.igur că aceşli prh'ilegiaţi ai s-au culcat flămâllti şi cu lacrimi 
soartei 'Cred că: ~haina f9:ce pe amare pe obraz?? r t·: 
om, şi 'nu omul pe hain~c 1... Ce gest fmmos ar ti făcut aoam-

ParluHlentul cere ruperea legăturilor 

ParIs. - Numărul de azi al ziaru
II' lui l> Le Matlll« anuntă: 
, Parlamentul cere ruperea legătu

. rilor cu Rusia, motivul fiind dispa
: ~iţia misterioasă a generalului Ku
! 1'i('pov. Guvernul - se Zice - va a-

proba aceasta. 
?\latin scr'lc, că Franţa nu poate 

trece cu vederea ca un om paşnic 

să fie răpit şi apoi asasinat fără 
, nici o .ienă de bun ~mt fat~ de 

oSpiltahltatea Frantei, ziua în a· 
m'iaza mare dlin centrul Parisului. 

In leglilură cU aceasta se aşteap' 
tă noui evenimente senzationale .. 

: ............................................ .. Dar,ă s-ar găsi cineva să~i dt's- nde amfltI"ioane să-i cheme şi pe 
brace de haina prea străluClitoare ci în această zi mare şi să-i îmfrup-
('J:' dece pl:i i am avea. I teze din masa copiilor bogaţi! 

In sufletul acesloI" oameni v<Hl!i- I Agest gest desigur ar fi. găsit un 
toşI s-a cu.ibăr:it egoismul care le l' răsunet in toate ~nimile caritabile .. 
ÎntullC'că vederea şi ratiunea, altfel Dar în cazul de fată aceste per
ar observa ci singuri cât. de mici I soane nu merită nJ.ci disprejul. 

I Explozie în mina Saint Oenis. 1 

t 15 lucrători îngropaţi În mină 

E. 1\1. Năvalnic.. 
sunt in ochii celor sănătoşl la , 
rink I 

In legătură cu această· \"al1ilale .ah I 
fă 

' . t t I .. ' -------------SUI'( tată ce lll-Se poves eş e: I -

In timpul lucral~ilor de salvare 
s-a produs o nouă 'prăbuşire, care 
putea să de,"ină fatală echipei de 
salvare. Din fericire n-a, fost nimeni 
omorât. 

Sunt case undB petreccrile se I Intors din străinătate 
t~n lant ea amfitioatll'le să-şi poa- i 

Paris. 17. TclE'gl:' part.;. - O pu
ternică explozie, care a pl"Dvoc.at 
pl'ăbuşirea unor galer.ii, s-a produs 
eri în mina Saint' Dcnis, Galeriile 
pl'ăbuşHc sunt 1 a o adâncime de (10 
metr'i. Cei 15 lllcrători rămaşi în 
gaknia prăbuş.ilă vor fi 'prollabil 

admira~ia sau ill\·j(Ji.a Îllyita\iloT. 
tă eLala ~toilettelet: şi să stâmească ' salvati, deoarece sunt în v:iată, fi- 1 

eu experieuţa. bozată, am des- . I t' l' ţi" ! 
~ IlH· con muu a lmenta cu ner, cu 1 

, chis în T~mişoara, Str .. Mureşi- ajutorul pom'pelor, . 

LUCrăI-ilc de salvare merg foarle' 
gn'u, de oarece galeflia este atAt de 
îngustă, încât nu poate lucra m,lÎ· b 
mult de o pcrsoan1l.. 

S-au făcut Pomi de Crăciun cari 
au costat zeci de mii de lei. ca copii 
bogatilor să se poală răsnîţa în da
ruri scumpe şi sm'prize de lot fe· 
luI. 

Soarta a făcut Însă ca într-un.a 
din aceste clădiri cu locatari avuti 
să tt'ăjască şi un portar sărac cu 

• 
CINE~fA .APOLLO 

18 Februarie 

Paiva 

. anu un atelier de tâmplill'Ie, unde l.Lucrările de salvare 
i primesc cu pl'eturi eftine orice merg gt-eu. 

1 comanda. pt. mobile etc. I Lucrările de salvare au continuat 
; 1 toată mua. Prin conducta de aer Ji-. A. HeI-manl} ! s-a trimis alimente, apă, Iăm'pi clec~ 

tI"jet'. Lucrătorii sunt liniştiţi şi 

In atelierul aşteaptă cu răbdare eliberarf'1a lor. . 
f;hlf~nu"f"~"~""'le din T.nn.~ .... "')t. w 

Vrei S3 mânânci bine abonează.te 

I 
ilaJlosNien 
f • 
1 cu 1400 lei lunar. 
! servesc şi mâncări reci. 

Lug-oi str. Buzias No. 5, 1661 --CINEMA CETATE 
18 Februarie 

CIXEJYL~ ELISABETIX'T ;. C1NEJ'I A MEHALA 
18 Februarie ) 18 'Februruie 

Rapitorul de: femela din ]\(al'o6 SeDtiDt~ 
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'V oinţa Poporului 
3 

Viza .,ungară ~a ... 1z1 O groaznică nenorocire cu aafo-
data la frontIera mobile cu '11 vIctime . 

Comisia Iuter. a l\Iunkip. Timişoara 

No. III ;)037 

Budapesta, 17 (Telegr. part.). 
- Consiliul de miniştrii a de
cis. ca cu atncepere dela 1 Mai 
viza ungara. să fie datii. la sta
ţiile de frontierA. PAna. acuma, 
stri'l.inii trebuiau să-şi procure 
viza dela legaţia ungară din ţara 
lor. 

CONVOCARE 

Industria Oxigen ului S. 1~ l\rad 

îşi va ţine la 26 Februarie 1930 ora 
18 în sala de şedinlă a Soaiclătii 

Bancare din Arad strad.a Gen. Ber-
thelot N'o 2 . 
adunart"UI generală oro. la VIlI-a 
la care sunt Înv'itati prin aceasta. 
st. acţionm"i cu aceea, că cont'enn 
stalutelor acţ.iunile vor fi depuse 
Ia Societatea Bancară Română SUo 

(:ursala Arad şi că Bilantul contro
lat şi raportul comitetului de ct>ll

zori estc afişal în biroul Îl1treprin-
oerei noastre. 

Orcl~nea de '1Il: 

Pal"is. - In apropiel'ea comunei uni foarte grave. 
Madras, două automobile mergând ,Se 7Ji·ce că vina era a şoferilor, 
cu o vitezli nebunl1, s-au criocni~. I cari fiind îndpăţjnaţi n-au dat la 
Ambele maşini s-au prăbuşit şi din I dreapta 'Până in ultimul moment, 
persoanele călătoare 8 au murit 'PC I când nenorocirea era lin evita bil ă .. 
loc şi 3 persoane au rămas cu Iezi 1 -x 

d':n! Feur. 1930. 

PubUea~ie de IJidlaUt.~ 

Publicăm licitatie pe data de 5 
~Iarlic 1930, în biroul de licitatie 
al Pl'imănici, j.)Cntru procurarea a 
opl 'j)('rcchi ro~.i fără bandajc ne
(X'sare Tramyuil'1or comunale. 

{ 

AmalOJiil vor prezenta la această 
dală ofertele semnale timgbrale, jn. 

D l -''' ţ" -Te t tIt ' cnise sIgilate şi prevăzute cu ga-, e a şeuln a u. cons 1 Ulre a ran~ia de 10 la sulă În numeraI1 sau 
,! A "t"" ţ" , D efecte dc stat asupra sumei oferite 
I SOCla, leI l1a lona,e a oamne- şi cu declaraţia concurentului, că 

r -TtI A ci ' , -1 ţ cunoaşte şi acceplă oondi~iunilo ca-.lor ulD ra ŞI Juu.e ctului de sarcini. , 

Se aduce la cunoştinţa membrelor 
şi se primeşte 'Prin aclamaţiuni ur
mlitOarell 

Mo~iuoo 

Adunarea: de constituire a femei
lor' ceUiţene române din Arad, îş.i 

Aduce omagiile sale de multumire 
dlui prim ministru Iuliu :'Ifnni;u şi 

tuturor colahoratorilor siî:i, kgife
i ~lnrI ]1l'ima ['tai>:1 a dreptului de vot 
a femeei române, prin care fapt s-a 
'ridicaL 11l'C'stigiul tărei alături de 
celclalle state civilizate. 

îndreaplă g:'il1dirl':l c"tlrc ;\Lljesla- Tolodntiî aducem salutul nostru şi 
'{l'a Sa Hcgele :'Ilihai 1. către buna u'lc mai calde mul~Ulniri conducă-
şi folorioasa, unica Între femei Ma- lOI'ilor judelului şi al comunei Al ' 
]esfatea Sa Regina -'Iar>i.a şi Intre!at rad penlrupretiosul concurs pc 
ga familia R{'g-ală cxprimillld senti· cear!' au binevoit să ni-l dea. 

CaeLul de sarcini şi condH:iunile 
tidtatiei la care se admit numai faA 
bl<icanţi, intermediarii fiind excluşi 
se pol primi dpla directi unea tram-
vador comunale. 

COllli Inh'l'im~dt a ·fUUII. 

Timişoara. 

InşUinţ8l'6o 

1. Haportul şi darea de seamă ta. Toi as(fl'l şi către Illall:l Hegen(ă l\la~la nr. Bobş. 
nll'nie de adminltie şi omagiu. {prt"Zidenta: 

Con~iliului. de admini~tra1ie şi a I/a~i"l:J'~llfl.O de devotamentul său ne- ~ecretara comlt. 

Rugăm pe toţi deponcnţiÎ Băncii 

dit'lmes~ soc. com. pe actiuni din 
; Timişoara, ca in interesul Jor şi pcn 
~ tru v<>rifican:a depunerilor lor, să 

se prezinte cu libclul de depUnCl"e 
in 7;jlele dela li - 23 crL orele 9-12 

Com;ltctulul de cenzori, prezentarea măr,~IJllt . . Eugenia "fig. Băd'UI~lian 
bilantultti ş,i a conlului de profit şi 
{î1crdere de pc anul de gestiune 
1929, slabilirea bilalltului, propune- I 
re, referilor la Jntrebuilltarea 'benc

OOiului nel, onorarea Comi l~ 

de cenzori şi acordarea absolutoriu
lui pentru Consiliul de administra
ţie ş.i Comitetul de c.cnzor1. 

2. .Modîficarc.a statutelor par. 6, 
21 şi 35. 

Arad, la 11 Febr. 1930 

ConsUiul de adminislratie 

Uzina Electrld Com. 'Timişoara. 

Licitaţie llUblid. 

pentr'u vânzarca mai multor mate
riale vcchi. 

Uzina Elecll'ică Comuna1ă Timi
Şoara doreşte să vindă 

1-100 kg. sâl'mă de cupru veche, 1 

1700 kg. sârmă de cupru veche 2ll11- , 
cată; 

1000 kg. plumb; 

S-a formal următorul comild: 

Dna Euw'nia dr. St. Cicio Popprc i 
zldl'ntă de onoare, 

Dna Elena V. Goldiş I 
Dna Aumra cir. :;\fărcuş, 
Dua Maria dr. Botiş, I 
Dna Col. Lallgipr, prezid{,ll tă ac-

tivă. : f 
Dna Livia Crişau viccprczidenlă 
Ona Xasta, vÎceprez.idcntă, 
Dna Eugt'nia ing. Băduleşteanu, 

secretară. 

Dna dr. Ispravnic, 
Dna ing. ~Iatcescu, 
Dna Puşcadu. 

Dna ~Iăl'culrs("u, 

Dna Col. Constantinescu, 

Dna col. Manafu 
Dna !ing. :\Iureşianu, 

Dna Piso, 
Dna dr. Popo"ici, 

Dna dr. Albu, 
Dna 'ing. Z,amfirescu, 

Dna dI'. Bălan, 
Dna dr. :'Ificloşi, 

DlJa Bueurescu, 
Dua Călniccanu, 

Dna SlefănesctI. 

, ........ ~ r-~t 
I .~~ 1 

Comisia a II. 
ridicat 

de impunere a 
inlpozitlll 

tuturora 

• 
I a. m. şi 3·-6 p. m. în localul băl1cd 
! unde va fi eomisiunea de \'('l'irica
i re, constătăloare din dclegalul d4!
I pUllălorilor şi al lribunalului. 
, Drlegatul depunătorilor:loall Hau 
, !wr. 

I ~xp('rtul Trjbunalului: Nic. IIi-
eşlU. 

I Juc.ărU pentru copii, cărucioare 
t pentru copii, gramofoane, plăci, po-

I şete de dame şi alle obiecte pentru 
cadouri, cu preturi exceptional de I scăzute, in mare asortiment la 

Iuliu Hegedils 
din Arad. •• N lllllUi NUlllai 

13 (3 
zile zile 

Va puteţi procura necesită
ţile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe 1ânga. cond iti unea 

1200 kg. p1iic~j de acumulatori vechi i 1 
400 kg. nămol. .\:rad. ~ Eri şi-a Îllceput prima şi e{'}clalle COIlHSlI şi-au spol"Ît CI- : • 

OOU bucăţi contoare vechL ' acti\itate Comisia a :2·,a de impullere frele lragic.e, caIi ·-in situaţia oacluu I A rad Str. Eminescu 2. 

de plată in rate 

Scbl~tz 
In acest scop pl1in prezenta se pu· [ la Administratia Financklră din A- ală cconom'lcă sunt fatale }J<'"tru i 

Mică o Hcitatie pe ziua de 15 Mar· !'rad. Cu loatc dispozitiunile Mincs- i toată lumea. I L'U;r::r1r~~-:?4Z:~I" 
tie lU30 orele 11 a. m. în biroul ser· i ferului Finantelor, Comisia lucre,lză In fine, nimic de z:is, tara arc ne- ~" (7'. !)erlnlutter 
Yiciului economic al Primărieli. I ' d l' . l' 1 Il 'f'" 1" c 1 u cu m. aXlmUln e pu ere !Il ceeace 'J)1'1 \'oc (l' mu (' sac,', lCll, ( •• r e p - I 

Prc·ţuI de strigare se va fixa 'îna- v('şicimpuncrea tin să fim siguri că banul contribua i fabrică de trăsuri şi atelier de te-
t. l d " l' '1 l' . I )' parat automobile. Timişoara Bul. an e e 1I1Cl'pcrea tel a leI. ' Farmaeişlilor li· s-a ridical ihlJlO I bilului să a.l·uoaă la destinaţia cu· CIP' . 1 

~ 1 aro 46, - rlmeşt.e orlce ucru Amatrwii îşi vor pl'ezenUi Ia acea zitC'!{> cu ciHe 10--20 la sul:l. La fel venHă. : în această bransă; Reparare de 
slă dală ofertele închise, sigilate şi de lemn tare dela Lei 10.000. Orice lue- ! automobile, suda rea radiatoarelot', 
prevăzule Cil o ganUltie 'de 10 la DOrmI-toare rari şi reparatie din bransă. execută promt arcuri noi şi reparare, sudare auto. 
sllt;î in llUllWrar O1"i efecte de stat. ş,i efo liull·U Xa' ro1Yl" t . ..implar Arad, genă şi caroserii noi 'li reparare 

tin • 1-'tr Bucur 16. Matel'lalele se află în depoz:ilul -x-

Ilc 

ezînd ell'cll'icf' comunale (II. }->i· l1tIODILE -C R .T~"" Pe lângă condiţiuni \ \ Citi~i 
Uata CorOllini 2). unde 'se vor prc- U. .n - lJl. .~ de plată favorabile, , 
:da cumpărătorului. n pret de G .Il -... .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
Timi~ar~ la 14 ~b~ ffi300. . __ b_a_n_i_g_a_t_a~~~~~~~~~~~~~~~_A_t_e_n_~_u_ne~~~a_d_r_9_ă_I~~ ~/a Poporului 1 

• 

t r 



4. Voinţa Poporului 

La restaurantul "Palace Hora" 
.... 1 ...................... .. 

din i\.rad azi ~i în fiecare zi mare cabareu 
cu prograln senzaţional. Deschis pâna dimineaţa .. 

,~~- -----------~- -,----- ,------- _.--- -----------
•• :\0 (~, D/J-HI29 din lU2H al judecătoriei rurale din ! 

Gh 
Incl1 se fixează termen IX> 1 :\Iartie I 

e O r fl'h e T n r 1- Publicatie de UctlaJic. I ~ j\J30 ol'('le 3 după masă în (ornuna I 

v Subsemnatul delegat judiciar aduc: Inel! la locuinta urmliriluilli, 

S b ă ·· la cUiloşlill!â pllhlică în senzul Legii o e c mme ŞI ma- Si toti cari au ,~oe .d.e a cumpăra 

Licitatia se va tine şi în interesul 
cred;iIOl'jlorlilni Rosenberg Herman 
pentru HI'\20 lei capital ti ace. 

Ineu, la 10 Febr, 1930 

(~rdicr, deleg. jud.: lilldescifr. şl'nt' de g'lll't dl'n te dia WH IlaI', 102 resl'H'cLive din a, " 
1 - sunt invital i lJl'in aeest edict cu ob· 

racotă În mare asor- l!IO-S pal', lD cumcă lucrurile urmii- ; seryarea aeeea. eă IUCI"urile susa'! -------------
timent şi depozit per- t(lal" a " CJ IK m manent Deasemenea 1 :' ~. ",: v v . ' mintile vor ti vândutlt' în sensul legii ;1 '8,.-0 ,ne el , " I L'1'<lU, ('al. Irasura pe arCltrl carl ' ,~'. . 
pnmeşte Orice luc- :' ',' , . ,,' , ' T _ _ " drn 18S1 par. 107 ŞI 108 acelora can 

I 
rare AIn aceasta bran IIIll llll.i<l (kc!suIUL ~o 3,0,)-1029 ,al d . It 1" ă l' A I - • ~." I ah ,JIDa.! mu ,pe ang so Vlre 10 
să Tt'ml'şoara str Iw/l'ealo!",c! rurale Ineu. s-au exec- ba' . , . b . , . l' A A , li gata ŞI m caz neoesar ŞI su 

Dorobanţtlor. ! vat III Iuru In fuvorul exee\'<ltor:llui: li pretul de strigare. 1> 

..",. '1 Cassa dc Păstrare A.'rad-CC'nădană ' . _l~~'lW~:BiI " ." rfi Prdeuj':lullca care este de i1ncasaL 
r<'pr, jlnll a,ocaLul dt Selxsl)dl 10- f -~() l ' "t ,1 d b' '1 ____________ ." . . a{~(' ,)/ CI cap! <u, O ~U1Z1 e cu 

P
" . . . t . d f' Sld Impotl'lva execvatulUl dln comu- J 1- " 1 y " ..T d' '1 IstrUl mărunţl ŞI plS rUi e lcat, 1 ,,) ŞI JUni. a suIa socolmu' llll 5 

si Fiul .. 
Arad, BtJl. Reg. Ferdinand J. 27. 

Casă proprie 
Lemne de foc mftruntate. CArbun 

de piatră. Cocs silizian 
Cărbuni de lemn" . • ..}. 1 - na Heu pentru incasarea arjlllalu- ,'r ' 1n ,)" ' l " ă precum ŞI toate !mpuntilţl e ple elI" 1 UUl(' ;'-;', tar spesc e 'pan' acum 

curăţa CREMA LAPTE DE I Ul ~e ," " o" sla\'l'l~ite, de 32;'),:J lei. . , Transportat la domiciliu. - Preturi 

! 

I 
I 

f 
f 
11 

• 
CRIN a lui I . .1000 ICI ŞI .aCct~oI1l ?l'ÎIl exccu- Intmeat mobllele can ajung la I reduse. - Prima calitate. 

( (1;: {:e aco~wnr? ŞI can ~.au jlr~- licit.atie ar fi fost execvate şi de 1 ]869 

KULKA i (UIt ml1.0ilO ](>1, se vor ymde prIn alţii şi aceştia şi-ar fi c.âşligat drep ----,----,------: j 

1," ,'( j' Il' x . Cumpăra~1 ceasormce C . k 4 
, Il,1 a\l(' jHI) le,t, tul de acope.rire licitatia prezentă, -, ~ . sa y ! ). . . ., . I -. : < I ŞI JuvaencaJe la fIrma 
; 1 enll u deplwrca acesteI, hCltah- este ordonată Şl In favoruI acestora vis a·vis biserica LutheranA, Arad J 

Se află esclusiv la F armacia 
OreşeneascA in Timişoara, Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

Frizerie 
Cu preturi extrem reduse 
T .' uns ŞI ras ______ Lei 30 

unii, pc haza dcclsului ~o, G ·1773:t- în senzul art. <;lin .1908 par. 20. ~ ~>-------

. '\ Repararea de CEASURI 

.--------------------------~ nec~ia~~np~amaimareprn~~ : ~tampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu Stampa Arad,srt.Briitianu 
I tIparul convex execută prompt şi eftin. _____ (vizavii cu poşta) II, ltlarkllS 
I 
i 

ARAD, Bul, Regele Ferdinand No 38 •. 
...- lângă moară Szechenyl' .... 

p 

p 
ti 

ti: 
Ochelari bandaj pentru vătăma· ,u 

Tuns şi ras pt. ştudenţi - Lei 20 i 

Atenţiune, cca mai bună sursă de cumpărare 11 
Len.tne de fo~, coes prusian, cărbuni de piatră-salon din Lu· 
pem, cărbum de lemn, precum şi var, ciment şi materiale 

de cor.strucţie. 

turi şi foaIe. Articole sanitare" 
briciuri, foarfece şi maşini de r~ 

Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

Geza O,ivtBlonn 
Arad Bul. Reg. Ferdinand 61. Orice cantitate se transportă la domiciliu 

ta.ere la 

Carol Koch 
i Timişoara-Cetate str. Eminescn 2~ 

;Il 

.Ii 
ti 
ill 

A. Siclovan 
~ Ciorapi ~: __________ tA, B o G Y () 

Arad, Str. BrMianu Ho. 9, 

!-----------------
mătase marca "Trei Coroane" I. Lei 250 li M" bl" "t t 
mătase marca "Trei CoroaneOl II. Lei 185 lea pu ICI a 8. 
Casa de ciorapi Str. Eluinescu 13. x 12.SIlO Lei un dormitor mo-

lo 
in 
in 
ci 

Lhete şi l>8n+') I • leganţi du-
rabili ,:,' d.::.iLlmai Ia 

Co sti ~;~r \ asili u 
u ugoj, Regina Maria 4. 

Lăptăria 

Comunală 
din Timişoara 

Livrează la locuinţa lapte pas· 
terizat in sticlă pro lit. 10,

dela 10 litru mai mult 
pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala Lap-

282 tăriei Telefon; 11-39. 

ServIciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine în 

Salonul "Pirosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L· 1~ 
SpăI~tul pârului) e j a 
Mamcur) -

~ 
N A IT IZ 
Cu onoare aduc la cunoştinţă Onor Public român că am deschis un 

atelie .. de croitorie in Str. Merczy No. 3. lângă Prefectură. 
Am pregatire aleasă din Bucureşti Budapesta şi Viena sunt in curent cu 
modă de mare Lux Francez garanteză confecţiollare solidă croială mo

dernă ireproşabilă cu preţuri convenabile 
Cu stimă; Ioan Băieşu. 

Cu practica casei Pangl. FurnizoruJ Curţii Regale Bucureşti. 

lL'rn corn pled de stejar, cireş,car

pen ori 'paltin. la 
G','rmana Timişoara str, Ban.at 15 . 

I x D.Ul'-rile dormitoare mai alese se ! v;lnd şi în rate cu preturi ieftine la 
Almank, Timişoara strada Frobl J5. 
Jozefin. 

. al. 
• ţ.I. 

tu 
, ne 

i : E e B te Sticlar de construcţie şi depo-nrlC as Ing zit de rame şi oglinda Timişoara 
Cetate str. Sergent Muşat. 

x Deosebite dormitoare mai 
bune şi pe plata ~în rate de vân
zare la Dorn, Timişoara-Elisa
betin str. RDmulus 47. 

as~ 

'1' -.---------------- Uo 
:-_ .... _ .. _ .. _~ ...... -_---.. -.--.. - .. -~ x Primesc comenzi de aranjamente 

Puteţi află în prăvălta noastră specială În afară 1 de locuinţe noui şi vechi, rep'iratii şi l 

)OE )GOE)E)OE )E1IE)<)OOE (Nador-Gasse) 2. 

de toate produsele taptelui toate specialităţile de I lustruiri de mobilă antică din orice lei 
caş indigene şi din străinătate, conserve şi toate : măsură, Ion Csapo tâmplar artistic rit 

produsele brutăriei \ ~î~~iş~a~~IJI. Piaţa Telekhaz 8. 

OSERREICHER Ioan Cotârlă 

rlt 
i 

ril~ 

diş în calităţi bune şi pe preţuri efUne cu transport I Fabric str. Cap. Dan 7. Tîmişoara, 
Ia domiciliu. I (Potyka ucca) pri 

...................................................... ! ~o( 
• \ execută după comandă tot felul de Iu-

COl Pmgele de cauciuc.- Crepe pe cum şi repararee şoşonilor ' ruri de tâmplărie şi anume: Fereştri, 
şi galoşilor se executa repede cu îngrijire speciala în atelierul \ uşi, r"~fturi p~ntru p~ăvălii. p0!ial.e su· mn 
meu de reparaţi- A 1 d F k 1 fra~eru, Dormlt?are .ŞI BucătăriI. dm, cel na 
uni şi vopsire. e X a n r u o C l' ma~ bun mat~na! ŞI. pe preţuri eftme. [ 

. . .. Mal multe ŞI dIferIte mobile gata la 
TImIşoara r. str, Cetăţl1 i disposiţie spre vânzare. dU( 

şi : 

Tipografia ,Vo,illia Poporului,. 
Băl 
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