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ARONAMENŢE : 

?e UD .IL. ." - _ ". Lei SOO.
Penb'u 1n5tituţiunl!JI fabrici Lei 1000.
?enuu atreinătate Lei 1000.-

.Armata! 
ACl'~la It'sle cu\'.lnllll suu. scutul 

{'<,rUla :;c aSLllllu lo(i ao('it'e :-;imt 

'Ileyoia a li prol,t'ja\i de inlempenilc 
sodale\{'nile d~' aiurea, in rata că-

reia, armat" nu ştie decitl un &În- I 
gur ('m'ânt inainle !., J 

La oU, est eU\'.lllt unic sunl procente I 
din Dlndlll marilor 1)utriOlj de 

I 
( 
; 

tircuri. ('ul'Î sa lI'esul'!(> ~i să execu
le Cl! Î~l~llul Stop (~(' a apăra in\t;re-
sele inalte dl' Iară '} 
l)~oce nlndlll'i s-a \,(n':;31 mai mult 

sânge, din U' l'i\nduI"Î au ramas i'a
r-.m.ilu J~ef şi (~in c,e rânduri r-ăz
! bolul şi-a intins 0lrera de distruge

re, mai mult <kcat în rândurHe ar-
matei. 

Astăzi, ăndi\"iz,i SUS1YeCt.i, favoriti 
p'oUticianismulu'l stupid, caulă să 
mânjească prin compromisuri sin
gura instituţie -cinst.ită care ,ne-a mai 
rămas in această tălişoară. 

Dar /'Suntem siguri căp:restigiul 
instituţiei ,ya fii mentinut ca şi. Până 
acum, gratie Ş('l'iIor ei valoroşi. 

Cât ;priveşte. şdii vremcln;idi~ po 
li1iei, \Să 'bjne\'o[ască a răsll1l'1d:e a
cestor. ,\'a Imi, indiSp<'nsab.ile-s:tatu
lui nostru, limitând li-se a da con

cursul lor nepr,ecllpeti1 în măsura" 
va.,>lului lcr,en dt" lucru al glorioa

se..l noastr'.e armate. 

~ ..... ~ ........ ~ .. ----........ 
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", PreţuIt Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIPJ Şi INFORMA ŢIUNI 

o nenorocire impresionantă 
în Banalul jugoslav 

Un cinematograf în fIăcări;,- Numeroşi 
copii răniţi. Scene ele panică 

şi ele groază 
Dnzia::; .. ~ Din Vâr!jet,Hanallll ju

gosla\"} se anun\ă că în timpul u
uui sl}l~dacol (Lc matineu s-a 1)1'0-
du:; un pulernic incendiu la chw 
malogi'al'ul .Stadl<· sltual in IIiata 
ora!ju l ui. pJ"(tJlorliile a<:'('stui lllccn
diu uminlcs<, catastrofa similară. 

pclrccuLii rc{:cl1t, la un eilll'mato
",raf din A'ngl1a. 

Iată cum s-au petrecut lucrurile: 
Operatorul, după <'le pusese actul 

al lreilJea S ăruleze, neobscr'\'.înd ni
mit; neobişnuit, s-a conorât În sub--
8elul cladirii pentru a observa 
Cumtionarca dinamulni şi motoru
lui de benzină, In timpul licpsei sa
le, din cauza luminci puternice, 
banda de fjlm care rula, s.-a aprins .. 

In c<1te\'a clipe toat ăcnbina opera
lorului Cl'a cuprinsă d-e flacări. 'De 
a1("J. focul s-a nUns cu o iuteală , ...... r
ljginoasă la balconul galeriei, s~hlat 
în apropienea camnd. 

Lumina se sljnS'ese. In sală t>-a 
!l'rodus o pnnică extraordinară. Ma-

jOf'iialca sp<,datorilor era fonn.\ta 
(j,n laiii şi ItnNd. Sl' auzeau slri- I 

glHe disperate de aJuto\', Copii S(> 

inghesuiau linii peste al\ii, Spl'C le
ş-iTl' Cei mai mici ntzuseră jO':>i, În 
inghesuial :l~i {~{'ilal\i, UHll:'ind ~a 

~f' ;-,<1 I W'ZI', l!"pceau pl'slc IruplIfilc 
lor •. 

Groaza era cU atai mai maI1e, tU 

eli în cursul spectacolului se rula 
se un jurnal care reprezenla <.at35-
trofa intâmplată la cinemaLogntful 
.Gleu, din Paysley, 

II nul ciini re rom Jl i t'rii aflatod in 
sală, a sărit pc fereastră, spre a da 
alanna. După câteva minute a s-so
sit prefectul politiei, care li luat ;mă' 

suri de sah-ar'e. S-au scos din sală 
zeci de copii în nesimtire, Mare 
parte din 'ei aVeau leziuni graV'C. 
Numeroşi copii au fost internatii 

Ia spital. Incendiul a putut fi 
stine după '6 ore. ToMA cIădi~a it 

fost distrusă. Pa.gubele SE' ureă la 
o sumă mare. 

Un nou proect de lege 1 • o ruşine care trebue 
să ncetezel Ministerul mUl1cU, sănătăţ'ij şi 0-

{~rotirilor sodale a Înşli'inţat o oomi. 
siune cu Însăl'Cinarea de a studia şi 
('labol'a antcp-l'oectul de lege al 
jmisdielieip'rofeslonaI,e şi organi
zarea Camer~elor de muncii. 

COlIIisiunca se compune din dnii: 
ar .N. 1\1. Oemelrescu, secr~tar ge
neral, ca preş<,lîinte; M. Georgian 
şi C. Slănescu, directon gener'ali, 
D. Constantinescu. directorul stu
diilor, 1. Bogdan consilieI" jmJj(hc, 
l. Setlacoc, luembru la consUiul le
gislativ. 'Secretal" al comisiunii .. a 
fi d. Cutzonică, djrector. 
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o scenă pc UlN.' am Irăil-o si pe 
care am regl'dnl-o din lot sufletul, 
.făcilnd I'artc din aceliE' sccne care 
scoale 'in cv,'jdentă toate 1110ravu
l'ile noastre barbare şi cari dacă 

nu incdează. vom lUllC'Ca pc pan
la p('riculoasâ a dislnlg"crii noa
sil-e, 

"Esle \'orba de un pluloni:e'r de 
jandarmi tradus in rata instante-
101; .iudecătOl-e~ti pcntrue,l ar fI 0-

prit 'o caranmă politică in dru
mul d SIl'I"C oluminru'('ofi satelor <, 

Tribunalul d;wdu-şi seama de ne 
\'inovittia (iilStitululi fllflcOonar,l·a 
achi I al. 

Aislăzi t'l'i cari au tradus în fala 

judedHol'ilol" I'e fUl1elÎonar. "unt în 
situatij grase uuH sunt {1'tiar ~al'la

llleni ari , 
Tar(' {'urio-:;i :lin fi, a şti. eal'1 sunl 

păI'eriie d-IOI' asupra UClt'stul NIl: 
P'TO\'oc~ll de (\·Io,'. 

In Ceea o· ne PI"ÎH·~tt· conside" 
r,un aCl'sl Intrn de "tlll barbarism 
feroce. Ce 'Vl"o,iall ace,;!:; flomaL să 

doi, ~3 Jan. lD30 

l'ufH'\iOH:u' ca-
re- Il·a Hklll alln'\ a !lel':Ît a exl'!'U

Ill! lin ord Î Il') 

Sali s-a lIJ'lluril eornpl'onuLr-reu u

nOi' C:lllll'lli oalUl'ui, c:ll'j au dat lin 

n~lrtl <11' ordin, gasind !uP' i::'}l:\-

.iior ullbiet j11 ulollÎel' de jan-
darmi Saracfl tara, pe ee Ol~uni vi
trege u-i ajull:>l 

CilW a a.i uns sa-şi hal:, joc {h' in
sliltl\iile lale de si al ~i Ill:lfi cu ~ca· 
lll:l ;lrll1ala. sin~ura care a mai ră

mas Ilealterată. 

A~l:l'st luO'u lrebue inrierat , cU 

1()~11i1 e!wrgÎ;I, armata trebuc a fie 
ll:hilă de acesLe lipitori dăunlHoa

re hUllulu.i mers al ci. 
Feli'ci1ăm \"{' UN'st militar pentl'U 

felul cum a ~tiul să-şi racă da-
tOI'ia. 

TrlUuscă annala! 

Intrunirea parti
dului poporUlui 
.Joi 121 Ianll<ll'ie, in saloanele hote

lului Central, \'a avea loc o mare 
Intrunire a patiirllliui poporului, Iă 

care \'or lua rarte toU fruntaşii par
tidului din judeţele A.l'ad, Caraş şi 

Timiş, cât şi loIi parlamentar'iii. 
Intrunirea va fi sub pfe<şidenU:a 

d[ui Goldiş fost ministru Şll preş.e

(tintele prganizatiei part~dului pQ

porului din ,judetul Arad, 

La această intl"llOir'e se ya aduce 
sewn' 'crilici ](>gi'l administrative 
dU şi llllurOl" aelelor. de guvern:!.
Il1.Înl alp aclualului gll\~ern, 

, 

Nllmire 
J), Beeh'\'J"tJ iO!"ilul administrator ti 

"rlandar 'in judetul Dolji a fosl numit 
şi lransl'eral În postul de d4rector 
al .\dmillisll'a\iei j~l1anciare din 
.-\'I"ad, 
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Reprezetltaţiile de operă 
dela teatrul orăşănesc. 

• 75 

111 legătură cu 
pe ,,~el1itlll 

iUlpozitul 
globtll 

I 
Unde Zi~lt'i' au anunta! gn'şil ~[l 

pt'ntru O!'k(~ impune]'l' la :impo dtnl 
pe \f'nHul global :'.e scadt, din Hnll 

suma rit' lei 2ilJUl dou:il,('ci miI'· jar 

l'('iilul se impune. 
Informatia aC('usla nu cl)l'esjHludc 

! , I 
Venillli I':llua" dupa aceste scă

deri. daca 1.' mai. lllaee de 20.0nO ie.i 
>'if' 1111 P LI II (' in legl'<I 1 eu eote le pre.Y<1-
7!llf~ in tahda dela impozitul glohal 
(are s-a nwntinuL 

Vointa PO''lruluir 

I'C Husia "H avea să o rezoJve cu 1, , 

cel pril-ej va fi pro\'ocarCa ri\zho, , 
iului c.idl în tarile cl\p'ilaliste, 

'fllkacc\'ski a atacat violent o ~ 
mă de ('{~)l,du<.atm'j Mkilcitid, jn~. 
mlindll.i că ali arlel'ai la opoJ.iţia ~. 

dreaI}la şi că sunt lips.i~î de inCl'e

dCl,e in armala roşie. In lnchCJtte, 
~ lnvitat la comhalen..a energică a 

l1lClHaWălii opt.w.iljonistlll în rându· 
rile al'1ual.'{"j se"it'lke, 

J n orH::;ul .\',rad ;-;.t' afla o ~coaHl su 

peJ"ioar:) dl' t"onlo :.;ub pl'ieculai> 
oonducen' H di,'i.linsl'j pl"or. Lot
te Fe1illck. .\'~'l-a"la !-jco:tl:i ~i culc
ge ro;utdl' unei /lllln<'Î l'odnkc jlri;! 
]"ej'rezenU1Uile Jlwgistl'ak IW ('an~ le 
ti:) !ii la care inllltdC':llIna ia jJţJrlt> o 
sal;l arhiplina, !;iconia fiind recUllO

sUIEl la una dintre ('('Il' Ilwi hUIle ş.i 

de l"(' urma C;Ireia /l1ul!e elev(> au 

{[leul caricr'('. str~dllcjtc. 

Aulru nimic kg~'j d{' o:ln'el' prin 
i lUodifiull'l.':! arI, ti3 din kgea ('on 

Scaderjlr, dl' mai sus nu Sll opcnc'a 
Zrt {It' dtrt' Gonltihuahili prin de
dOiralia Jor din ycnillll'iI.e C(' decla· 
ră ci dela instal1lde caei stabilesc 
imjlllJleri!t. pe b~]l..il doyt'zilor ce 

li-se pr-ezinill. 

COluislunea pentru acor· 
darea perluiselor ZIa

riştilor ,\!{Une ,s{'ara la Ol'a 9 in teatrul o

nl~t'll{'';C va a \'ca lot: () lIO uă l'('j>I'C 

zenl;\\i{1 </(o 0I'CI':1 a !;icoalei. se :\'a 

rerr{',zel1fa Boema cu concursul a ce 

lcbrului I1la0stru dt' l1luZJidi Palti 

Gellert. 

I Il'ibuliunilue diree!c s,a majorat nuI lllai limHa dda ('are SI' face ,uupu-

1 uel'eU la \-'l'ailul global, dela lO.lKIO 

1 la :M.ll; ~u Iti 

I - ,\{'cl' r:lIllHS dupti scflfkrile pre
: \"ălut(· d·e arl. 'o-ti] din legt.)a eonlribu 

Pelliru cakulul impozilului jfC sa
l<u'ii suma s<'llli!:t lunar a 'răma.s lot 
i~JO lei (a ~:j paml. acum, legea Cun
triblitillllilor directe Ilef,ind mod;i
finlla in acea s lil pri,'intii, 

Comisilln€<l p.t'nlru <!t;ordarea per, 
Illi;;elor de lilwrtl dHilode Il\' "'~IJe' 
reiat:!. ziar:i1.'lilor, a linul pl";ma ş.e'[ 
din(;! Dmuincca 1\1 bllllwrie Ol'C1l' 

7.30 p, nI. la ministerul comunica· 
liiipl'. 

Dinlre Ie!e\"j' lor da pretiosul eon 

<-urs urmatolii: 
, Ueeanu :\indLP snprana <Ii'amal!
CiI. Vancu OliIllpia soprana, Klein 
Karli sopran:1, Kldn .\:l'anka mezo
sIJj:rana, Heisr't'ld Baba sopran:"!, Se' 
p{'lan Virginia sOpl'anil şi S'1mu Gi

zda l,pllO)'. 

Alte turburări 
comuniste 

Şeful soclul1ştilor lluţtona
l1~tl asasimlt 

Bt'!'ljn , tU iDaJluh.." Noui lur
bw'ari Gomunislr au fost în mai 
multe C~'lrLi('I-{' ale ol':lşului Bc'rlh. 
La Fdedenllllll :JO dC' COlllllni~li au 
proyocal sn'ne fUl1unoast~ şi n-au 

putut fi potoliti dt'<,.:.î.t 'r!uj)ă s.o~i
re.a l1umeroa;;;('IOl' forte de polilk, 
Ik asemenea <lU fost manif('slat~ 

'uni comunisk la Chariollenbul'g' .. 
Azi dimineaţă a fosl des.c(}~)el-i

h'i () cJ'Îmă polilid: şl'ful sodalrş

til~ ~. nationali. Bruno Z(teh, a fost 
găsH asasina! în pragul uş,ii casei 
sale. }:I t'uSt's·e onHH';U În :'111'$\11 

nop~ii cu lovituri ("le ~;iomag 

Cel mai eficace leac în contra 
tUllei şi a bl'onşitelo.. este 
II!IiropuJ PentuHian al d-rului 

FOLDES 
preparate la Farm. Or. F~ldes Arad 

, Inalta H{'gen\<i ti semnat mai 
11111:tl' decrl'lc militare p<"111I'u pune
J'\'a jn disponibilitate a mai mul
lor Ofi\CT1, Iwnlrll C:1Z de hon"!. pen
tru trece I'Nl in c;l d re le adi v{' a u
nor ofi \01'i de rezl'J'df şi pcntru a
vi3nsarra unor sublocotenenti 1lH'

diei !a gradul cit- locotenent. 

In apopierea comuneÎ Zimand se 
vinde 20 pAnă la 40 jughere de 
pământ. AmAnunte detaliate l~ 

Heuberger Balint Sft. Ana. 

- • 
CI~fJMA OEfj~ATE 

23 Ianuarie 

Dezertorul 

li U IJj lor direc-Il' ŞI a mil1.illllllui snl
lil de !lOOO lei la ycnilul din sa-

~, Presa sovietică aţâţă contra 
României şi Poloniei 

.\ prezidat d. 1;11, ..'\lcolau, ~{'cn, 

larul gl'n('ral al l1lilli:~Jl'J"IlI11i luc\'l 
ri :01' pu il Il ce '~i ('om unicati i, 

D, inginer lo,luid, dieedor la Vi· 
!'edia Exploaliil'ii Cfr., dcleg<l:lul Cer 
a alras atef1tia c,1 l,('nniselc 7-Îarhti' 

lor sunt dale din hugetul Cfr. 

Riga, 21 iHador .. ,~ Pentru a jus- ti (1 , ~i .j:w,'slla. :11I publical lIU a J)su a mai adus la l'unoşlint:l că 
lifiea m;lstlrif{' 10)' mil;larc, COlllll- pd ;lj Cons.iliului <"i'nll'ai al emigmll eCLel00 perml:;{' pe cad le acorda 
ni!;'lji duc o j}l'opagan(1;1 stlSll!lut:1 (iloeLasarabeni afirmând cii prok- C.fL sunt dale numai ziarişlllOl' pro 
rrrin presa dirt Husia şi ({n slrdnă- !{lriallli l>asarahean va dibcl<a acti,'l- fesionişti. In aoest caz, \'01' pull'a 1) 
latc, pr.\'lillâll:d că Europa p,'egăl('· stă pro,,'ineic de sub ţiuvc'l"nal'NI ro- s;J!isJ'ăcn!i toti gazetarii 
şte () inlen'entlt' militar;! şi di lThlncuscd, cu ajutorul so"i'C1elol'. Pen!J'u permise!c admÎnhll'al.iilor 
nlanul de agr('siunc ar urma AA fie ln legatură cu propaganda delsti·, de zianc şi rc\"isle, Ul'11waz ăsă se 
-p,,,,,,,culal de Polnnia şi de RorrÎftnia. nata sii culljyc aspiraţiil:e războinice inchoe o (:onvcn~ic între Cfl'. şi ! 

.in ultimul timp, presa sO\"ldică tr~eblijl'f~l'mnalat discur:->lll tinut la zjarL'l,~ in raza unu]' :Hlll;îli~U~.f 
1mbli;C'il în inod sistema1k artj~ol~ Mos(',[)\"u de Tukao{'\"ski, fost coman c:qii ce k VOI' fHel' ziarele care fa' f 
de ~lât;l1'e im'p{)lr.iva Rom,înil'Î şi danl al armatei ro~jj in l'azbuiul ;d.'n ptib permis.elc. 
Poloniei şi organlz.caz.l1 dem()l1stralii lU'20 cu Polonia, Tukacc"ski a <1ccla 1). (;h. KiC'.olau a ar:tla1 ('..;1 d, tir 
r.u scopul de a pron»ea in nlndu~ rat că un '"ii/OJ' răzhoi Între Husia Cafcncll sub.,>c-crelal' de slat la (o' 
rile populalid o nH'utalitatc ost.ilă şi Europa capitalistă va fi de lungă munica\ii linc Sil azislc la !jl'dinte/e 
stalelor vecine, duraL!, Armala so,-ietică se p!'cgăte cOll1isiuuei 

l.a l\.iev, Charkov şi Odessa s-au ~~ţ iyrft>Jl tO<ll~e m\iil.(}:~.(~'lc tClhrlke~ Viitoarea şedinlă a fosl fixată 
constitui! comiLete speciale din aşa ~chimiei moderne in acest scop,iur pelllnl :\farti 21 Ianuari:e. eând l'a 

zisii "cmigranţi bâsarabcni, •• Pra\"- ]j!"{)blema cea mru imporiantă 'Pc ca lua l,al'te şi d. (~r. (~afenl'u. 

------~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~--l 
N tlllle!(' lor "'\ fi trecut in ('adt'a datine -rolll{weSLi -' . 

Foileton lW3ll1ului eli liLrn: de aur. (;('nera(i.- Si dupa ec unir'\:lt ('ea mare s-a. 

! lla pl-cz('nl{' :;;i \-ji[oare le \'01' fi re- înf:'(j'tllit. ('ontluL~ll()rii om~lllni Arad l" 

1, CllllOSC'l:lO:lI'('. S:l provăduim şi pl'O' preoti, laici şi militad, cu to!i inlr~ 
I <;1u.\"Îmnumt'lt' lor, m~1ndu·ne din idpala armonÎl' au făcul toalt 
I ar:casla o sfanlă datorie de GU'C Sru;\'l;trilc ('a idjl_""U l'u',Il~:I'I1~srnll[lli 

Impresii din Arad 
In LreauH lll-am (Jpril c:tLeYaz.ik I Irt'bm: sa fic insufl<-tit orice bun ro sti prinda e<.ll mni mult in ncesl oraş ~ 

In \ "ad '\uzi"cl11 numai J'il1l' des- 1 111:111, !fi ~,i fie h1'l";'JI';:t:iiîf ccl illaÎ inalt aI~1 f 
m'i)' a('es~ ;)!'aş Ş; \,'ro.imn sa'lllă NlH" li - Oa'mellii aceştia nlai au caJit:lţi cţ:t ('u! tura 1 -ult şi na!ionaL i 
\'ing persollal. Cele yăzule sunl mai j St<"C, In l110deslia lor ascund comori p(~stc lol sc wd(' mun(':l litnni{']1 l 
U)il1.\'jn~)tlf}are decâ-t cele auzite, ! IJcs"dllniLe. de lIll palriotism, ee În- a Ullor autolilălj care [tlril pngcl,.şi . 
SI ium e'i1 ace~l ura~ a jtH'at un rol ! d\lzeşl.e şi jnohllează sufkleJi~ }m' fi!l'ă oboseala, se sldlt!uesc să mo \ 

de :-t'amrt în fl'l'CtllUI nostru r-Omâ- i lIl~rel,e. p(' oamrnii ac-eşUa îi ca- 1, d:l.'llizcz.e .nu'st oraş,care .poalC se)'- " 
ncsc. De a.ic;i a hhnit se:.Îall'ia &ah"a- ( l'aderizează sobl'il'late3 'şi lcnacilia- ,'J ca lllodt'1 multor alLe orn,)l'. . 

lo,ll'C a unui, cm1!' a alwins toate su- ! tea. Cu aoestca au Înfruntat toate f Ca 1 rec(dol' prin oraşu1 ATad il . 
f1eh:ll' dt, marlil; ai 1l0amultli l'om:Î I flldunile trecutului. p:irăse:>t.: cu pal~l'r(' dt' rău, (jiU' şi ('.11 

UNiC .. 

Pe slr:izi I,e acesi ni oraş s.c nlimb:t 
('.u paşi IinişlitI dai' ll1:t1'cti, acei a· 
p-osloli ai neamului cari au CDnştiin
la Împ:I('<!tă şi s!lflctul Jjnişlil că 

munca şi op{'ra lor au conldlHlil la 

111făptuil'NIRomilniei .\Im'ei . 

, Au \Toit să înving:l şi au reuşit. (} multumire sllf!C't('asei:i, că pt'ste ('1 
I ,\'u rttlxlal secolle înlregi jugul ro sul'Iă un curent' rOll1tmesc. car('. ani-
I 'hieL .dar nkiorhlU't n-au uitat că l1lelll:tl ~j ÎlH/('"ll1ll1i't la fapte ·mari pe 

\ 

sunt rOIl1:lni. Ono:ît'c lor şi tutlJror Lol.i ('et,ll'linii lui de frunti' .. 
H('elo!'a Cal'O s-au sae,ific:ai ca ~ă ne De lJume!t' ID!' \'01' 1';lrmlnNl legale 
păstreze frllfllO:Lo.;a noastră limbă rQ- rarle nt:jwJ'il,)an',! 
m:îneasci'i, şi Înn1nUHoarelc noastre 

~-~-~-", ~-

, c 

&& - ('in(':muta=:r>1 'cit" ~Hl'1 Thnfşn~r~ = 
CINE)I.A APOLLO CINEMA. MERALA 

23 Ianuarie 23 Ianuarie 

Trag, a familiei Romanov şi Paianjenul 0.0 
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~if Voinţa Poporului - 3 
a, 

I!} Convocare ULTIMA OR.a. Sosirea dlui Iuliu Maniu 
în capItală 

• lmpIinim.ill-sc patru ani dela con- i 
~ 1 "tlltuirea eomilclului ŞC<J ar al li· (Prin tele/an, dela corespondentul nostru din Bucureşa) Eri la orele 11 djminea~a a :>11 sit 

în c.apilal{i d. Iuliu ~[aniu pre!;>e" 
dintdc con:..,iJiululjnso~;[ de ·(1 Se
\"Cl' Boc-u directol'ul mi ni stll'ri al din 
Timisoara 

~. 
~reului de [elc . Elena Ghiba Blr1:rl" I 

Arad. D.il'ecţilmea im-ilă la o adu- I Tratativele 
[talo - Române 

e· . 
nnre gCI"l'J"alii p(·nt I'n aicgl'N.'a 110- i 

'O ului c~lllit!'\. lJe toti pădnţii şi tu- ; 
a 'torij legali ai ell"\'t'lor, l'0,o.,1ele eltv6 ! 
~ I Aviz majore, p~îrintii rostelor eleve, i 

.11WTubrji corpului didactic al şeoa- : 
Comandam~nlul DÎv)zÎ.C"i 1 C9.va-ki pe toate pel'so<ll1elc cari se inle- 1 ROMA, 21 (Rador). .-- Ziarele anunţa. Că tratativele italo 

'. 1"'senză de imuul mers al şco alei. i române pentru Incheierea unei convenţii comerciale progreseaza 
&'dinta va fi Dumineeă, 26 ranua- . favorabil. Cele doua delegaţiuni au fixat punctele fundamentale' 

rk ora 11 H. m. În sala profesorală , 

lel'in ş.i·a dat avizul t'aYlIDdrlL <1-

prohrllHl pentru CnWlX \iollarl':l uni

i'o 1"111!:' 1 \) r c: 11:1 r;;:il;;;:' "'77~ i'l~~~~~f 
'-eg. 11. şi n Tip. ,\;rilo!1', v('chiul 

ca lic('ullu d(' fete. ale convenţiei care asigura reciprocitate de drepturi cetăţenilor ce 
ln CaZ de neprezentare a mcm- ; exercită un comerţ sau o industrie pe teritoriile respective. De 

:;~ hrilor in 11l1l11ăr Sltficicut, ~edlnla ( asemenea s'a stabilit reciprocitatea tratamentului fişcal. 
Sl~ va ţine în Dumil1;eea din 2 Fcbr. 1 Delegaţiile studiază acum un aranjament pentru traficul măr-

mal!<lziu de Cl'oilnrÎ,' mililnril Xi -- --._. --~~--~-
,l)lal' .\:I'jton din B·dul Hegina .\ta-

:'} ClI m{'mbrii prezen1i. 1 fUTilor pe cale ferata.. 
DU(·,eJ1UH'3 Jk'eulw ' 

ria Arad. 

I 

.1 

tit' ft"k. 1, Se crede ca tratativele vor dura până la finele lunei Feb-
__ ------ : ruarIe. 

Pentru ;\ IIU ag!oIlH'ra cOIlH'nzile 

(ci inll'resa!i ::.i poi prezenla d,'-a-

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

Plapoma 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

• i 

! Succesul României 
ClUll. 

No. G. 16602-1927, 

GLESINGER 
I L It Publicatie de licitatie 

Arad, sir, Melian.. I a aga In baza' executiei d; es, 
~---_._----_..: i D. Iuliu ~Ianiu a făcut Regentei o expunere a rezul- ' contentare efectuată In ziua de 

1876 

EUl • -. _ 29 Iulie 1927 pe baza decisu-
.aa tatelor obţinute. - Ohestiunea va fI dIscutata 1 lui Judecatoriei mixte Arad cu 

Recepţionare a 

30 statiuni 
prin difuzor. Aparat de 
reclamă cu trei tuburi, 
fără aculnulator ~i ba-

terie anodică. 

Type E. W. 374 
fară zgomot de curent. 

Reproducerea naturală şi 
perfecta a vocei, 

Selecţiulle absoluta. 
Variaţiunea curentului nu 
influellţeaz8. recepţionllie fa
bricaţîunile SEIBT sunt pro
ducţiunile de artă a techni
cei germane în tot ceeace 
priveşte garant ele de radio. 

Dr. Georg Seibt 
Berlin Schoneberg ... -.... ..... , . 

Reprezentanţa' generala 
Rom ft.ni a. 

Radioinlport 

a 

Timişoara III. Bul. Carol 12. 

Sucursale: 

Radio - Tccllllica 
. Cetate str. Lonovich (Casa 

B!inăţeană) 

Radio -l\lechanica 
Elisabetin, str. Dozsa. 

la Oameră j Nr. 13143-1927 obiectele se-
I chestrate In proces; verbal de 

D. Iuliu Maniu, pre~edintele consiliului, a fost primit eri ' execuţie Nr. G. 16603-1927 
IZa orele 12 şi jum. în audienţă de membrii regenfei, clirora \ 2. maşini pt;, fabricarea cior.a-
1 le-a fdcut o expu'nere a rezultatului conferintei dela Haga. ! p~lor ,!Ideal , 1 motor electrIC, 
i * . CIOrapI, scule matase, etc. pre-
l D. Iuliu Maniu, în calitate de ministru ad-interim la (!X- 1 ţuite. in suma de Lei _ 68~ 
tern~, .va face la Ca~er4 o expunere o ~~~lUl cum ~ decurs Kalmar, din Arad, reprezentat 

, . 1 cupnnse In favorul lUI los1l 

lucrartle dela Haga Şl a rezultatelor suttsfacatoare obţtnute de prin Dr. Eugen Singer advo
România. cat din Arad, pentru suma de 

D. Ştefan Ciceo-Pop, preşedintele Camerei, va rr'ispunde Lei 3347 capital, interese de' 
în numele deputaţilor, aduet1nd elogii guvernului pentru ecest 12 la sută de!a 14 Ianuari,e 
rezultat. 1,926 precum ŞI spesele stabl-

~
.~~~.~O~.~Ii~d~â~! ~?cit~~:ze~tUb~~ă v~~ 

Arad str. Consistoriului Nr. 11 

N. A R TON 
în ziua de 23 Ianuarie 1930 Ia 

1 ora 11 1/',1 d. m. şi continuativ 
I • În Arad,. str: AIexandri ,3, !n 
! tot aceaş( ZI la ora contmuattv 
I Vechea casă de încredere, postă- conf. art. de le lege IX. §-ului I ..,. . 107. şi IOA din anul 1881 al 
i varIa ŞI croitorie civilă, militară. ~legel de exec. ~ 

Aceasta licitaţie se va ţine 
şi In favorul lor: Franco Ro
mâna, "Snia Viscoasa" A. G. 

~ ~vorm, E. Kappeler Bebie, Mar-

1897 ss. G. Stoicescu 
şef pOl'târttl. 

L. S. Petre Cojocar, 

~ 
secretar. 

---..... _--_ .. _--,~-_._"- _._--~. 
;rei să mânânci bine abonează-te 

~I'. JloşNicl1 cu 1400 lei lunar. 
. servesc şi mâncări reci . 

• ~S~.~ ~~. Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 

ARAD 
Bulevardul Regina Maria. (Casa Bing). 

. -~ 
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Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 

1 Judecătoria Urbana Timişoara gust Kuchta 1102 lei alui Ste-
Secţia Cartii fnnduara.. 1 fan Lanf 22 926 Lei 50 h. alui . 

, Iacob Schrnitzer 164-25 Lei 800 
I Nr. 9003-1929 c. f, i a lui Ioan Hillerich 52.200 Lei 

Lugoj, Regina Maria 4. 1 .., '., I şi a. c. al Ana Rumesz din Re-
L... ____ .. _________ I Extract din PubhcaţlUne de licitaţIe cas 3264 Lei a lui Emil Schmi-

VoiJlta z Poporului -

-- -- -~ - . - 1 . m~rling :3223 Lei a lui Enrich 
()jl\ J:.;l1A I In cau~a de execut~re porn!ul" Schul 5500 Lei al Or. Edmund NoutAtile cele mai frumoase şi 

. de urmar.ltoare~ Ca~erIa fun.da,ţlO- Hortovanyi 9913 Lei a lui Pod- 1 elegante, pentru OLI"llI (-I.cl 
LUGO.J 

nalit a Dlecezel ~I~nad Tlmlş?- goria soc. an. in Arad 14.280· 
. ara cot1t~a u~mitrItd?r AntonlU I Lei a lui Carol Rottmal1n şÎ Comp. 

• ., an tn. ) an .... WJA. i Kovacs ŞI soţIa n. Ehsabeta Pet- '1554 Lei a lui Carol Hoch _ 1 

: reez ,la cererea t1r~l~rit.ului Jude· '15.000 Lei a Bancii de Arendare 

femei şi bărbaţi, 
ale fibricei noastre de ghete spe
ciale satisfac şi cele mai delicate 
gusturi. Se găsesc în stocul cel 
mai mare la magazinele noastre 

lan. 22-23 Mercuri-Joi \ c&t?rIa Or.dona. Llcl~tatlUnea exe: I ş. parcela re 11.612 Lei 700 a 
Oochetează nevasta 11lea cutlOna~a. In baza §s 14~ 147 ŞI ; lui Petru Reiter 3800 lei a lui, 
o istorie in 8 acte despre un bărbat ,148 dl~ le~ea LX ~1l1 1881 I Ioan fruhwald. Licitaţil1nea se I 
tânăr. In rol. principal; Camell Boni, a"llpra Imobilelor t f1 "crl "e Îl1 cf 

en.-detail: Centru: Palatul 

<1 ••. J o '-' ". va ţine in zi,ua de 13 lu. na fe.b. I Vera v. Schmilterl6w, Gustav Froh- T' M h 1 d' 
lich . a. comun~1 ,Imlşoara l'~e. a a In 1930 ora 9 In Palatul dlcastenal i A. loffler 

: clrC~m~CrIpţla JudeciHonel urbane parter u~a Nr. 11·12. Imobilul 1 
~-~----- !II_--~------~: I. Tlnl1şOara Nr~ top. 1340 prot. I ce va fi licitat nu va fi vândut 

~. Cea mai eftina. sursa ! ~f. c~ A. 1. 6. 7. 11-14,17,19, I pe un preţ mai mic de cM ju- I 
Elisabetru: str. Elvet 4. 

de ceasuri şi giuvaericale. i 24, 26. 29.31., 40, 46, 4.8,.: 1 mătate din preţul de strigare. I i. 

~ 50-51 59, 64 ŞI Nr, top .. 148~ Cei cari doresc sa liciteze sunt Il 

"ZI N N EA
" ! ;4, 1485/ :5, 1486' ;3 j ,1486! :4~ datori sa. depoziteze la delegatul A ,riz .,." " 

1 1486! ,5, ,top, 1486:15. 1486! judecătoresc 10 la suta. din pre- . . 
! \9, 1486! :1.1, 14871,4, 1487: ţul de strigare drept garanţie în 

i
6, 3583) I ! 1782-83: \1, 35831 numerar sau în efecte de cauţie A vem onoare a Va. aduce t 

!1782-~31 12, 35~31 I! 78T-.83 :3, socotite după cursul fixat In § la cunoştinţ' Ono Public ~a. cu \ 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 358011780-811 11,-3J~Oi 11780- 42 legea LX 1881 sau sa pre- tncepere dela 17 .ranu.~rIe a. l 

-- ~ ----- ; 71! 17, 3fS771 11778-79r Il, 3577 dea aceluiaşi delegat c1dtanţa c. autobusele SOCletăţll S. Â. i 
...------.- . 11778,-791 i~, 35771 :1778~ 791 14, constatand depunerea judecato- 1 "Mehanicau din Nadl~c Staţio 
(Jarol Knelfel 14~51 111 ŞI - 4003580: :1780- reşte prealabila a garanţiei şi sit narea In !'r.ad o au 1U Strada 

• F" 81
1
81 a cu p~eţul de exclamare semneze codiţiunile de licitaţie 1 Decemvrle de acolo este 

ŞI 1 lui de 416.00 Lei pentru .Incasarea (§ 147, 150, 170, legea LX plecarea şi sosirea, 
A d B I R F d· d J 27 creanţel de 260.000 LeI cap. 1n- 1881 J'egea XL 1908) Dacă ni- Cu stirnit. ra, LI. ego er 1l1an . • d 12 I I'l. d I 1 

Casă proprie terese. e a sutQ> e a meni nu ofera. mai mult cel care S. A. HMehanica' ~ 
C Ianuane 1927 spese de proces a oferit pentru imobil un pre+ N8.dlac. Lemne de foc măruntate. 1irbun . d t d 10 000 L ' . . y 

de piatră. Cocs sili zi an ŞI e execu are e '. ~l: mat urcat de cât cel de 8tn~are 
carbuni de lemn. f!:,at~ acum pentru. cererea de h- j este dator sa. tntregească lme-"'f~,",' ~ l 

Transportat la domiciliu. _ Preţuri I cltaţlUne t>re~um ŞI pentru !nc~- 1 diat garanţia fixată conf. procen- I No. 538.5 -) 929. , 
reduse. - Prima calitate. I s~rea c~eanţel d~ 20.000, Lei. ca· ~ tului preţului de strigare ]a ace- Portărel. _ 

1869 I p.ltal ŞI accesom al IOSif MIIla- iaşi parte procentualit a pretului I .. 
sevjts, ~73 ~ei 50 a soţiei.lu! ce a oferit (§ 25 XXL 1908). 1 PubhcaţIe de licitaţie. , 

__ o - I IOSIf Mll1asevlts 21146 LeI ~I Timişoara la 10 Oct. 1929 ; 
Cele mal left~ne ,i u.scată lemne accesorii a lui Iacob Schmitzer Or. fiala m. p. ·ud. Sub~emnatul .portarel ... aduc la ' 
4~ foc de pTl.ma cahtate, de ,fag, 1 80.000 lei şi aac. a BAncii Ha-I J cun?ştlO~~ publiCă, Că !fi urma 
" cer. ~u stAnJenul. sau butUCI, le i ţionale Svabeasca 18.835 Lei 061 Pentru conformitate ~eclsulUl . No. G. 8800- ~ 929 ~I 

'Hlţl la pra.vaha de lemne i b. a lui ~Ifred Braach. 5000 .. Lei Ju?ecAton: urbană II. ~m TI7 f 

" · şi acceson 25000 LeI BAnCII de 1 indescifrabil mlşoara In favorul lUI Adolf, A ufrich t I scont a romăniei Timişoara I Birter repr. ~riR ~r. ~arol Schul· 
: 13.275 Lei 90 b. a lui Matei I Grefier hof avocat dlO Tlmlşoar~ pe~·' 

1 
Marossy 10.000 Lei a lui c. Au ! tru s~ma de 2]53.-. LeJ caPI-" 

Ârad Calea 'Tictoriei 1-2 . .--- -- ~ - I tai ŞI pentru spese In 1081.-
Tlietorie electrică. Serviciu promt Lei deja staverite şi cele mai 

şi rapid. A t d d - 5 1-' 1- I obveninde, se fixează termen! pa ra e ra 10 CU t. am p \. spre efectuirea licitaţie pe ziua t.' 

Lăptăria 

Comunală 
Livrează la locuinţă lapte paB

terizate In sticlă pro!it. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala. L8.p-

282 ta.riei Telefon: 11-39. 

Mica publicitate. 
1000 lei, premiu aceluia, ce va 

putea de lămuririle asupra 
bicicletei mele cu Ho, 5143 
de ordine, 1813765 Nr. fabri
cei "Opel" oboale vapsita. cu 
galben, ce mi-a furat. 

23 Ianuarie J 930 ora 3 p. m. r 
marca "Neutrodyn" complect cu acumulator, pile, anodice, 1 tn Timişoara IV. strada Antonhs f 
difusor "Ramona" şi antenă, predate în funcţiune, plAtibil I Leiler Nr. 8. pe cund şi unde: 

In 18 rate lunare ci se vor vinde prin licitaţie obiec- : 

Lei 800 
"Norma" 'intreprindere technică, Timişoara 1, Strada Ge

neral Praporgescu No. 5. (Piaţa Sft. Gheorghe.) 

1 tele secvestrate şi anume: og .. 

\
linda, maşina de .cusut, otoma~e 
dulap de bucAtărle tec. preţUit 
în 3800.- Lei. 

Timişoara, la 31 Decemvrie { 
1929. 

-----------. 1,' 5385 M. Jercea 
De vânzare 

Creme "Zaida" albeşti catifeJeagA 

Automobl-l Turl-sm, şi infrumuseţeaza pielea far- \ 

._--_...-._,..--.------

macia "Salvator" Timiyoarl t 
1\1 A it C A "B lT 1 C K." Bul. Reg. ferdinand. t 

Adresa la Administraţia 
"Voinţei Popor~Iui" 
Tipografia .Vointa Poporuluic• 

C itiJi 
Vointa Poporului ! 
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