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ABONAMENTE: 
Let 500.
Lei 1000.
Le! 1000.-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
Pelltru atrelnătale 

. .., 
crIza 

i3lclii fl111C~ionarj 'Publici năp/istu 

I~ şi de alLIel de e1esl ulc rele, mai 
j[) de suporlal încă una, am:.lnart'1l 

ilărji lefurilor. 

Az), dind toată lumea slăprosl 
cauza {'rizei financiare, care a 
Il'Î 1 ~t'neralii, :\(Ii Ilislcrul de fi 

te a dat o dL~pozi!ic cilld:1lii n 
\area achWlrjj Lefurilor Ttmdio
lor publlri 1;:lnă la notli di~Jlo, 

ziliuni. 

I Uut:ureşli. :l. ~ Sl'himLlH'ea de 
1 gu"eJ'npITr).'1 a r,; &~ninellih. D, lunla'n 
1 ministrul juslitiei, a dcdaral S:.im· 

1 :;~t:.tn :~~~::~~(:~~e~ă gîl~~'l'~:t~t~:)l:':'\.~lil::l~: 

1 
pu ne la Cameră pl'opeluI de lege 
al P!·cst'i. Ins:'i a\:"md in \'l'derc, eli 

t Hepcntu a aproba! deja proeciul a~ 

I ~-estn (Il' lel-;~, abia mai sunt '~i)crnn

(e' 'iW!l!nl riim,lu{'J'('u cllul Iunhll1. 
in [.ţu"C'rn 

A-.[ft'J ~d('('a recOIlSlt'l1'i\,pi !..{ll\TrTF! 

lui, de mult pl'(,C'o!lizat:'î, :;e "a; dE-

~;llnlr:;;i Cilia .. Ia Îilt','pullli <w;'slt'Î 

S!1jll<llH:lni. :\!arl,i se \'a inll'lIllÎ en
m.i'e:ul ~'XI'( lll,i\' al partidului na\io
;1;tl (.tr:ln 'Se Si):'(' a IHJi{lrâ în ,'hes-
!iunea rect1'Ostruirei. 

To:ul al:1rnă dl' d. :\Ulwlachc: şe-

fiii f!'uctiU!1ci ~a:-:lnis!l', Dacă d. 

lu:,jan ;';î\inl Il1i[Ji~:;Iri l~I:'ăni~ti \'Ol" 

'fJllH~! ci:!} gUYc'rn ~:>i în H('C'S! ([IZ se 

vel'll. 

-x~ 
mult !l{',{'astă dif;'pO I 

de oal'{'c(> în timp {'{' nu se 
Alesle lehlril~ nt!t~tionariloG se j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

il In slrt'iniîlale diferite 'mi- B 'd -t - ~ - - .. 
" st' cumpăI'ă ma~;jni pent:-tl f an I J Cylne:l au UCIS 

~ ,toraf,e ~i se' pJă~cş(:- o leam de , episcop italian 
un 

W:).~O:J Ie.l lunar dIul Vldrighin,' ma I 
rele sj>eâaJ.isL deja cfr, I 
Să ne mai mire aj)OÎ slare3 ddmi- I 

l~~tratiei noastre... j 
I -x- I 

~. I I 
l,rnQr,(K'!:ft-a unlJ\I 'b1rjar. r 

Arad. - 'S,hnbătă scara s-a În~ 1 
\illl'pial lll1 uc:C'ideul ,qrav în strada 
~glHnkcanu. B.irjarul Ioan Ciomaş 
10 slare de {'bl~iclalt' a căzut dj~l 
lrăsudt care a trc<:ul peste t'l, ră
lLiindu-1 W'uv 1a <:ap. Salval'er.' l-a 
lranspor!at la sl;'ital. 

-x
Noul med:{'I le~isl al 
Trf.bun,aluJuii de Arad 

Arad, 3. - Pc I:Îngă 'pat'chelul 1'r:i
bUl1allllu,i de Arad s-a 'infiinlat un 
nou post de med:ic kgist lilular al a 
ceslui post fiind numil d, drl .\Ic< 
xandl'u (~I'igorie Ionescu, :m dis. 
lins medic, care şi-a făcut sludiile 
la 'I3u,cUl'CŞl,j sub conducerea jlrQf, 
M. :\I,illO\~c:i, (~onlinll:lndu-lc apoi - in 
Vie-Ila. 

I -x-
Prăvălia 

li ~ . 
. (,rlaU !Tlj 

d.e. dehcatese, bonboane şi ape
rJtnre s'a deschis în faţa cu 
vechiul ei local. Un' bufet bine I 

asortat stă la dispoziţia publi- 1 
eului. Mare asortiment de bău- li 

iun strlioine şi aperiti ve. 

Homa, 3, - Pe cp>hcopul Versig- ! 
Ha, care 'i)]{>când cu vaporul la '1 

LiunSan, silrC a Y1zita misiunea 
italiană de acolo, l-au a{aeat b;ill~ I 
d;ţii şi l-au împuşcat şi au arulloo:L I 

Cf!da"TUI in nÎu. 

Îlllai lin il!'O t esl 
Nank.ing. 

gUH'rlllllui dint 

Ciocnire sângeroasă la ÎmormâD.tal'ea stu
denţilor ucişi ele comunişti la BerlIn 

30 oameni grav râ.uiţi. 

Berlin, 3. - Eri dupa masă a 
fps! înmormântat studentul 11;1\,io-

113\ soeuaHst Ve~scl, carej it fosl uci~ 
de {,ol11lmişti. 'A i)urlkipal o multi 
me iinwllsă, 

Pe drum COll1lllllŞlii au alacal eOI' 

(egiul, s-a iscal o bălae In' (oai:l' 

regula ÎIl (,tlr:~lIl căreia au fos!: !>; 
dH('\'<l dt'sC:tr(':lI'i de urmă. 30 de 
inşi au ro;~l gra\" ,'ăniti . 

PO!:\'ia dUi)~1 o Il1U1H'iî ti" ..., .)rit 

~ r('u~i,t sit impr~i~tl{, pc comull işti ~i 

S;l deschJdă calca COl'll'giului. 
-x-

Din actele nationale ale 
'--~---dlui-01lai. 

Arad, 
LI .ula: (':~ll' scris cu litl"'l' Imn'i: 
»Pc,~,;ftlr: ~ya{'llnh' nu suni! 

t:Y;lda:;;a-j, 11-;I-~';lnl:! ilaI' 1,;-; sllq! 

llumai Plll\t'll HOIll,î,1i, l'{,llii"lt tir, 
AlbaHy, ruda dIu:.I.Htai I'S;C joc. ;\

{;esl domn, prl'~'um se ;~:;'('. <li fosi 
repatr:ial la Budapesta .. \lj, riind d. 

L nlai primar, şi-a adus 11 l':lI11tl 1 a;
casă, l1umindu-1 la Vil'celia eillclllH-

C:~~i~;t~"~'! ~, (li j~Uter~ di~-·ta~nr;.de .. r 
T!clu,' s~i se ::.I:e, C:I an'mi mllH; I 

~'oIll;il,;, L'a('j llHlI' <1,., r,l;ln1l' I\[' :,t,'a- I 
,'ik .\radulll;, ii1 tilllp ~'(' d. LI\Z'li I 
~;lIs\,: ne ciI: P!l~l.lu:i..---'\~tt--- nu 

'>ll!ll 1 

nar nu dc:.;,'u;"'lja(i. fra{Î rOlll;ll' 

t:ac: in eUI':tlld \'('(i ,In'" Uit iillP'f)('

l;nl jHI;t "clC::n~:J!O~~~ . '. 

REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. SI. Ooorghe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redactiei (Arad): 154 

PElVTRU ASTAZI 

Vom avea cere 
miJîtar civil J 

l\u {Teci' Cl a mai I':.unals o a doua 
garn,izU1illii iil loaU! l~ll~l ((~arn,ima

na de tara Aradului) ,'.are să nLI 3ii 
bă un <:I'IY mililar elyiL 

Cred, ta :mnll'lll singura garlli
ZD<Hl:.i, unde d.in ad'S! pun;ct de Ye
tlere, ~Uim mai rau ~a 'dup~\ pr:i
mii an i dela ~V:,a zisa - 'prel U\iif't' a 
~ml){'rilllui. -- dci pe \-remuri a e
x:ista! un dul~ c; "i l militar', illiilalat 
la 1.10."<1, ,'aJ'l' ;;-u misiifkat şi din 
<:are nu a ma: l'iImas dedit vre-() 
·di\{>va SUllli}(.' schioap~ ~i o c:anap~ 

care d~ka nu mli inşc], sunl iX' la 
Comendn're .,au eventual pc la 
r('~imetliul n:) jnfanlerie. ~ 

l'n {,'('[",' m:liia': civil, esle o nece
s:dalc pe care o simtim cu totii de 

opo Ir:iYă. 
D. general Iovaum"lci, CUI'e a în:l'i~ 

inlat A,o~'Jalia InfrăUT'e.c:l, care n; 

rcnoyat r.:se'·iGl d;n Cetate, d~ind o
ş'lirei şi iuin: OI' aradanHor, o capo
Iă aproape mai frumoasă decât Epi
seop'a ~i e<lt'{', art' la activul său în 
această garnizoamî, al.ltc.a "itcte mă~ 
rele, SUllit'!ll 'nfonnali că a lua~ şi 
aeeaslii:nilialiv;i, adică de a înmn
ta un <'{'!"C milital- chil. 

Cercul. dllj>ă dlle şlcm, va ti in
slalat intr-o mare dădire din 'centru 
şi pe l<ing<'t rcl<'lalLe săli pentru con 

feninte, lt'dură şi distractie, va 'a
vea un I'c:.;[auranl {'ll muZ!lc.1, des 
t:his del1iamdali) nUlllai SNlra şî la 
dispozitia lullll'Ol' ol'i\erilor, intl'loc
tuablor ~i flllH'I(ou,wilor 'elin gm'~
zO<lnă. 

VaUi d. !-:L'tH'ral fo"an(wioi a luat 
an'asla hOl a r;tl'(', dat I:ind '('nergia, 
îll d:îl'j l~·t'a, it ua ti talea ş.i pen;is!ell
ta d~' C:I((' il ~;:'m e<lj);\hil In adllc{'

l'ea in fa:), a llOlar;Îl'l'i, sUlllem mai 
mtlll i 'a <,~u: 1 ~i putelll ('onsidera 
('(Tcul Ill'i:,;\!' ('h·it t:a realizat. 

Spt'ri\l1l, (';t : oii rlllwlional'ii ŞÎ in
fell'c!ll:lt:i \' ," da sprijinul 101" 

iJellllll :ll',':bla n'alizart'. 
!J()anmt~ <;jui,l-ne sa ,"'edem 

aCe'as!,) minune. 
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Doui siluitori de minore 
condamnaţi 

Deva, ') lllni 111 :lIl'.'ul anuluj 
trecut tIilcă'i V ,iSi le Po!oga ~i S. 
Vi)'; 1H1ro,-id au fn:', a 1 11'1:1 ;lll':t US'l 

lOl~ujll\t'i lllllll.itoruilli Hit'ac. pl' 
dInd :ll'c.,la era in S('IT:CÎU. (dsilld 
în easri pe rC'I:\a ~!ari()ara de n a/ni 
au legal-o de pal ~i nu siillit-o :\111-

bii sa!isr:ll'<lllrlu,~i'.;usll1r!k besLi
alep:lnil in zor:i zilei. 

Fl:ir.::iii au lI'ct~\lil ;,:i ;~aSiHlI1d[1 eri 
in fala jusl'l.iei ,ill'nirU fapla lor 
lH'OIl1l'Il('lh"::i. l:i~](1 lle(kpsi(i cu 

eli'\, ti IUlli in 'llis();lr('" 
... ~!\W UIf~·~::D"-~C~~~ 

Dl\TEllSE 
Căutarea SăllăUtţii în pre
ventoriul statului din Agi

gea la ,Marea-N eagl'ă 

Acei copii între 7 şi 15 ani, 
cari sufer de slabiciune, galci, 
(scrofuloza) limfatism, tubercu
loza. Inchisa. de glande şi oase, 
şi doresc a ~merge în vara., de 
vine la Agigea, sa vor prezen
ta cel mai tarziu pâna la 20 
Martie a. c, la serviciul sanitar 
dela priml:lrie. 

(:011\' ()~~are. 

Con~iliului no-

::;\I'U (Il' atin! i ni:-.I l'a; it'. domni i acI i
onal"i ai SOI ietiUii aIlonimc ,Frolafl 
sunl cOIlv.()(',,1i in adUll.11l'l'H gCllera 

lă orditlaril În ziua de 21 ';\prilic 
HUl în biroul sf)('i('I~'i,lii din Timi
şoara II slrada Pl'Il'l' Ccrmcll:1 1, 

() nE:1 l'a dl'Z'i: 

S'au C()llfirlllat lllUndtltele de' 
arestare ale 

băncei 

COllducătorilor 

"Hernles" 
Timi:o;;()ara, ~ [lUil;i. clIm am Illai fai,;" pc can' eunlal~i1ul l-a sem-

:mun\al. V'Îllrri, :2X Ft'onwrÎC' au 

fost ar{'sta\i (ci l ind ,'oudw::alol'i. 

ai !l:ttH';i .llcrll1('s : Pa\'l'l \\'111: 
herg, d.it'l','!or g(,I1l'I'~lI. 1 uliu Vl'i·,z. 

Hai. 

In urma accstol' declarat,ii Şi U

.;:me10r d,,' falş ~i exc\'ochel'ii, adu

w de d, procw'or :'Il: SL P?jl';:Cl~: ca 
re a cOlldus !oale cCi"CelaJide, prJll 

'l',']li"ilo itll IJlaintal juddul 
i!':-.lrll,:lur. \";\l ~i iJl';ll et'l ('Xpu:, itI 

-;;t'd.illl~l: ccrerea de iJlll1\:J'e in libl'r-

dire,\o,'. (),;Lll' l~l11ta,h('r eOllllbiL 

Arlli~ll I [ael'in~, mcml ClI in l'cJ1.:,iliul 

de ~lt;)j'an'[;ilc;'l' ';ii \iliatl \'~ir!'i)\-~, 

ty pn)Clli:~';!. 

LU;\lJ(lll-I:-.~(' lin nr'll Îlllcl'Ogalo

riu lh' d. jud\' ill:,[.'u '\')1' Tigni:!Illl 

al'l':o;;':a au dedara!' ca ('ull()Ş!C:ll1 

CII lllult Illa:nle de ('crC'I'"a d(~ deda 

, tale, taclIla prin d. aYOl'ai J;eilt'l", 

s,a do\'t'dit. c:'l l' nl'illiellll'ial:'t. 

l';U,' la ralillll'uL situali:], şi 

< ,:m avizat rud ~'I li i Il- aj)r(l pinlc, t'~': 

"C' fi.!~tu'au prini)'{' dcplil1l'n:ii b<ln~: 

:Ti ';ii h"au pHtlil :1 ,':.;!ora ni, "Il 

RYul. 

Ca să I11:lSlhl'lC sia n'a de dl';';l
!Ien' a hl!](',ii, au in'o('mil un bilall;t 

Dec;, ceeace lrl'Duiu s~i se 111l:1m
pk s'a înl:ll11plal. I1wnJalek dc a
Jl'sl<l!,(' au r()si con r: rma lc jlPlli r LI 

Se <I:l ca s:~ur llOlli .!>'('sl:1rÎ'\ din, 
Insi ii lllembri i in eflliSil; Il! cit' a~I!1l; - I 

. ' tI' , l' . l' 1 1:1:, l'a Il', can au ('llllSiOIWl fin a- I 
ce.';: post ('II e"ll'va zile Îllahllle de 
cll'cl:lr:ln' in t'al'nwnl. 

Volb'lră. 

Se înfinlea=ă inlrepo;zile 
vUDJele la TilDişoara 

Till:.i~oal·'L ~ l:aJlll','a de ('umer( 
ş\ indu"lrie din Timl):ooura, în u-
nire cu toate 'asoeiaţiilc similal-e, 
aClIlll c~llld :,e si ud:az:l anll'j)l'oli.'!

lu] li, le.c;e i>Cllt ru modll'ieal"e<! 'le.)i 
gCllt'l'a1e a vilm; JOi" aU~':isit mo

melll u;polri,"it pentru a inlerYCI1,Î 

ele (1 ofertă a 'soe:ch'ilii .,lnll'eprin

dcr,ile eomcl'eiale şi -industriale 1'0-

111:1nc", care a fost luală în {))ns.ide
d{'rare de !l1ilJL.;!el'lIl finanldol', ~(,l'a' I 
ce 11(' face :~ă eredel1l. efI In cur:lnrl 

\'01' lua fiinţă inil'epoz,ilt'k vamale 
ale '[';mişoard, 

• 

Voinţa Pfiporulu 

nU să inl:iin(ezc un ÎstHul fi 
arpcnlnl 
m: că, {'m't> s~i fie pus sub a 
ei. 

Inst:itutul acC'sla a fosl ' 

... 

bru al (~i, l't'JJj'('zClllanl al cum 
lui ~i indw,lriei mi,:,"j 

S-a adm.':s î Il ;)["In·:i piu illfi 

rea ac('slu,i lnslilui. nrm,ÎlHl a' 
fa~e un plnn mai amănunţit. 

,e va d;s,:\l!n 

El'uest Romllllovsky Co 

ROLETURI ESSLlNGEN 

Timişoara B ul. Carol 16. 

Nunuti 

I 
zile zile 

Vii. puteţi procura nee 
tile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lângă condiţiu 

de plata In rate 

1. S(~II~-:ltl 
Arad Str. Eminescu 2. 

Vrei să. mănanc) bine abon 

III) JI()SNiC 
# 

cu 1400 Lei tunar. 
". 

servesc şi mândri red. 
Lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 

Un nou restaur 
il{' hîilgi~ m;n;s!erlll finat\ldor, pell

tru Îllninlarea unui in;lrcpozit ,-a
mal la Timişoara, 

1 Il ae-esle l'im puri ele criză fiHan~ 

Qial'ă, lnfiintm'ca unui inJn'pozit va-
s'a deschis în Timişoara Str. 
colţ cu Str. Poştei, care stă sub 

mal illscnllwază un pas în.ainle în ducerea Dnei Zilahi sen. Se 
Aceasta intervcnţie a fost urmată domeniul economic. mdncărl specia 

cu preţuri reduse. Bucâtărie 
franceza şi vegetariană. Vinuri 

1, Darea (it- :~eaJllii a COlls:Ii:tlui 

ue adml!l,i~lra\ic :;;i rapllrlul C{'llW 

dlol' asupra gt'~liul1ii arnlui l!)~!I, 

2, .\pl'Obarl'u bilanlului )i coniu 
lui de Profil şi penkl'e incheia! la 

el 
lente, Primim abonati şi în afară ( Camera ele comerţ şi in ustrie," restaurant. 

1 elin Timişoara, respinge un ante: I Intors din străinătate 
: proect de lege Întocmit de f cu experienţă bogată, am 31 Dect.'I1HT:C 

::~, .\lr.!.4('rp:l a li'('l c('l\zori şi 

;l sllj)lelallr, Cenzorii vechi pot fi 
I r 7 ,. i chis în Timişoara, Str. M 
l unIUne : anuun atelier de tâmplărie, 

rl'ak~i. 

Domnii actionari, cari doresc 
; . primesc cu preţuri eftine 

li 1 'rrlJl:şoara. 111 ullÎmu ~l'dinliî a Camera a t:eJ'U[ Înll'Oc!l/(';{'rea si:;- comanda. pt. mobile etc. 
lua pal'le la adllllarl'';'~' generala SIII1I I Camerei de eome;'\ ~î industrie din lCl\lului tIt, avi7,ej)l'calabile, Cu a~ 
rugal.i să s(' ('OJlt'tlrnwzc di:'jlozi· ! lo;:alitalC', .d, ,Lelldvay, secrelal-lll (:(';.;1. s"sll'Ill, () mnrdl de fabricti nu 
tillililor siatulare 

In cazul ('tInd in Z:U:l de ~! .\pri 

lie nu va fi r"('jll'pzellial capitalul 
e~nl1 de staI ilie, adUllarea s(' :1111<1-

nă pentru l,:lIa de :\0 ,\pl'ilic, h\nd 
se va lu('ru, OI'.;('ur(' ar fi eapit.l(lll 

rCj)l'{'7A>nlat. , 

'Prc~('diI1t(': I 
1 

Comandor N, T('(Hlon.·seu-\nI.!4.'lo I 

Bilantul gen/' rai încheiat la :-H 1'!1 
DC('{'!11vr"i(' "W2!1 sc $olde:1ziî ('11 lej 
6.720.11~d:() active şi jpi G iin t /;,)"2.!1;1 1 
deci cu Ici Hifll12j;1 hani (J('neficiu, j 

D!rN'Ful1ra. 

CINEMA CEXTRAL 
3 Martie 

Nevasta mea flirtează 

gCll('ral. a elal el'l:I'c ani l'pro',"f'1 u

lui <\(' kge, lll[u('mi! de l'nÎll1JCa Ca 

11H'I"(,IOI' <le comert, :1SUj)t'<\ 111]'('
~j.~[riirii mardlor dp f:'lhrieă, 

l\lembrii CaJlH'rc'Î locale, <lUpti Cl' 
au ascultat ('xjll!ca\iilc secrei:1!'ului 
gelH'raI. au IwtăI'M l"l'spingel'ea <1-

t:l'slui an!epl'oecl, ('a fiind bazal 
pc un sislem fundamental ~Teşjl, 

de oal'C'C!CC din libertă\ile lwlimi
laic jlreconizale de Cnillllc, asupra 
Îlnegislrării 'miîrC'Îlor de fa blric ă, 
pot decurge procese 'şi altee neplă
ceri. 

CINEMA CETATE 
3 Martie 

Pat şi Patachon ca caoibali 

poak fi lllrC!2,istI':IIă (kdli UUI);l ('{' 
Camera de COIlll'~'l ~l ministcl'lll in
duslriei ~ OO!lH,'!'ţu!ui, dau lIll h,'iz 

prin ean' se stabile~le, că marca 
ce U1'llW<lZa a fi Inregistrată nu) c
:-.t(' asC'm:Înătorar' cu \'1'('-0 alUi mm'
că C'xisleI1Iă, aşa căjll'Oct'sele sunt 

, 
Sccrclaml general a fost însărf"j 

nal să i-a c.onlad cu celelallci Ca
mere din tară şi cu Uni unea' în!
săş, 'pentru :ea antcproeclul să rie 
schimbat. 

Tot în această şcdintă au 1101ă· 

CINEMA ELISABETI~ 
3 Martie 

Serenissimus şi ultima fecioară 

A. Hein131111 

Veste tristă. 
! D. Jeno Brătesen, din 
I Iulia din localitate ~duce Ia 
I noştinţa moartea tragica a 

lui sa.u Iuliu in varsta de 
ani. 1].'ransmitem condolean 
noastre. 

-'1'-

Cititi 
Vointa Poporului ! 

CINEMA MEHALA 
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Voinţa Poporului 3 

Cucoane! Atentiune! , 
Ronn\nia :: Trib ,A.rad secţia Il I e 
Dos. (i, P. 1\'0 2S~I-1!J:'\O 

Inme.ett<. 

Să nu rămâneţi în confusie / In cauza de concordat preycntiv 
a linnei ~Iagazlilui rll' mo(h'i, P;u-js» 
propr:ie\ all'a dlor j I oft'mnan ~J; urj
~;u !)oi U'yuy Iosir din Arad .. Măfasa "IVETTE' Tribunalul 

dispune: 
nu se poate confunda cu materiile confecţionate din mMasa artificiala 
ordinara de viscose, caci 1 V ~,TTE se fabrica din mMasa artificiala cea 
mai nobilă Tl'avis. - Veritabilă numai cu imprimaţia ,,1 VETTE" 
Travi8 pe margini. - Con t rol aţi i m p r i maţ i ape mar g in i. 

Admite în principiu cercr('a de 
c()lll~orda[ pr('wnl i\' a firmei 

~lahaz;ill de 1ll0llrt "Paris p,'oprnie
lat~'a dlo]' Ilol,!,mallU .\!alli'l\iu ,i 
L0vay lo:,if din .\rad Blinl Hegina 
illaria ~21G, lat'ulil ('Il pl'lilill
nea inreg,;slt'atit sub :\0 '2Xl) din 11 

Fcbruai'ic HJ:\O Adullarea funcţiollarilor 
• • llublici pellSIOllUrl 

Arad, :1 -~ In ycderea congresu-
lui general al i ull:'lionad lor pub-
Hei pcnsiona\L Jlcin:cadra! i ŞI re-
lrogradali, Cl' :-il' nI 'illeu în BUl'n

n'~li în ziua d,~ H ~!ai'lil' 'a, c .. ([lnii 
fU!l(Vonari din ace,le cal('~()rii ~lI11,l 

rugaI.!, a :~(' inlnll1i Joi, () ~[ariil' a. 
c, ora j d, Ill, in :.;aia l·c'~.;launtnlulu; 

~Ol11 ul ~i:ilbalt'l,) (1' Il .\rad. si rada 
Eminl'scu, 

La accasll't Înlrun;re \'01' parli

cipa Humai aeei dintrc l'tllle\ionar'i 

t'91""1 'Iocuesc în oraşul sau judel III 

Arad, 
In!runirea ya avea, seopuL de a 

<..c discula mai multe U1l'stiul1i cu 
pr;\'i'_' la :-:itllalia fUl1c!ionarilol" 
l)(,!1~:(llla\i, IH';:Cllll1 şi a ale!.!;e Jele

gal'i cari YOI' parlieipa la ('011:;1','

sul g('Ill'ral Irn B1E:ureş!L v' 

E~l('illlel'(,";lli fiedl'ui fUllctio" 
nal'. C,H'l' apm'\'n,' a~(';,!or (tlle\(l!;i 

ca sii se pn'zinlc la întnmirca ll,oa

slră In lHlIl1~W e;\l mai mare, 
Dil'celor p<'Il:"ionar: 

1). P. Andr('cs,:'u 

-Un alienat dezbrăcat ~până la I 
piele, plimbându-se într'un 

cimitir 
Timiş.oara. ~- In cimUirul din 

cal'! [enil ] oserin, a fosl Y;izul j;Jim
bUlldu-se un :ln(li\'jd desbl'âcal i)~iil1î. 
ia jl:ek, careieşia in strad:1. ori de 
dtlc ol'i ll'c("('a pc stradii o re\ll:,e, pc 
care () ,insulla prin golieiunca lui.. 

Fiind îu,;liin\al<î polilja. la faţa lo
cului a sosit d., eomism' Iond Coţ 

care a l'{'uş.il sil·l arestezepei ace! 
individ şi l-a silit Srl selllltml{'k, 

lndiv;idul răspundt> la nUT1wle de 
'(~uslav' Tomko şi a declarat di a 

voit să. se s!lluddit 
Cum Î1Hă nu s-a g[l,;.~l asu.)ra lu.i 

nid un otket eu carl' şi-ar fi pulut 
pune capal ziilelor, se cre({c e~t l' 1\'01' 

h' de un :1rneal. 
Ac.easla o va do"l'(E medkii mai 

Lflr7iu. dl'ol'atndal~l c linul în arc
stui iwli\iei, unde arc posibilitatea 
să medileu' asupra felului în ('a1'C 

să'Şl pună capăt zi le Lm', duC'ă i
"l-a urâl de ele, 

-"S:-

S'a elat ele arma hoţilor, cari au 
furat closarul fraudelor de la 

c. f. r. Aracl şi TittIişoara 
Tii Illiişoara , Am lUai yorhii in a- ; 

>C.Cslecoloallc despre fraudele de! 

zeci de milioane deSCO[ll'l'iiC, in 1 
vara anului Irecul la efr, Arad, ,,~lt 

şi desprr cdedl'scHpel"llc acum 3 I 
an l la Timişoara, 

Proet",.;ul ddraudalol-i}OI', JlÎlleeat 
la Trihu:plul "\rad, a c~tzul În pre

'",{'clel'il" lel-{e1 de umllcslie, şi a 
fost amnest:ial, Histlll(lu·se liberta
tea adminiÎstratiei dr., să-i judece 
pe defraudatoli în Comisia regiona-
lă de disciplină, J 

/ 

Comi~ia I'(',!.;ionalii de discipI!n:l 
î)L'~lt['U a"! pulpa judeca. a {:erul in, 

lreg dosallli dela Tribunalul Arad, 

care i l·a ~i dat. 
lna'nie cu c;nci zile de jlldecaUi. 

dosarul a (Lspi1i-ul din purill'lIl me- : , I 
set Sl;Tclanl11li eomisiei, B;intll~li- i 
le au • <['<!l 1 dela i1H'l'/Hit asupra de- ~ 
frallda:or':lol'. insa, ('U toale c('rce!:Î- 1 
}'lile fă(,l1!1' nu s-a al'uns la, nici un ! , I 
r~ull~, ' 

l\Iai zilele lt'C'cuLe, politia din Iose 
~jl1-Thni<;;oal'a, a prins pe cunoscutul 

Deleagl1 cu conducerea procedll
rei Illai departe 1n acest cOIlcordat 
pe d, judecător de şcdjnlă Constan
Un Topeiu dela Tdbunalul .:\irad, 
()rduJlă convocarea creditorHor , î-

Sj;;ll'i-,;l!Ol' "v"lhdm SI;idm<lnll, care 
a dcdaral, <'ii unul dinLre cei 14 de
iraudalori. iar fi i}j'Opll:~ prin jnt(~r

l11P(J.iul pl'ÎelenuluÎ S,lll Ioan Csefko 
fost l'.ll'ciumar la ctll'ciuma din ace
('a~ c!ftdire, uildl' se alH ~i Direetia 
C fI".. să fure dosarul în caud. însă 
se f('n'şle să declare că l-ar fi }urat 

eL 
In unl1a acestei ekdanltii, -,)lJ!i\i:l 

a riieut mai multe ares[ăd in grupul 
c"lor 14 defraudatonl. II1 prezent se 
fac cel'eclăI'ile necesare. iar cu r('
zullalul "0111 Y('JJ; la timp, 

I nainlea (llui judcd1tor-dclegat pen
tru ziua li .. ' 8 .\pt'îlie El: il) ~ra;~ ~~ a .. 
m" în palalul Juslitiei Trib. A-rad 
el. r, e<lIuer a ;)7 ---;)l'i, În vederea de
lihe.răl'ii ac'estora. asupra cererei de 

, coneordat. 

Volbura, 

Publi("Jl\.it> (te licihlft.ie. 
Care se va line în 7~iua dl{ () ~Ţtll": 

Ilie în magazia de mkă iute:l1it a 
t(ăI'ii Timişoara D. E. la oral ~ <li-
111;il1('a\a eu carc oca7;ic se \'01' 'vin
de mărfunile căzu le în suferintă şi 
ohicdele gii~ite, 
,.,=15*_0 

PubUeaţiune 

Corpul 7 .\rrnală Sibju, tine licita
tit' publi'că pentru circa 3783 va
goane lemne de t'nc în jI.aua\ de 15 
M arUl' 19:~O or{'\e 11 in conformitate 

contab. 

publiee, , 
1 Il acepaşÎ z.i şi 'oră se "va tine 

licita\ie şi la Comandal11cnlele -de 
Dlivizie I-a Infanteric Timîşoa}'<l. 

Dj\'izia 19-a Infal1lerie T-S<,verin., 
şi 'Divizia l-a Ca\'ale!'jc Arad, 

Caetek de sare.ini şi detalii În 
Monfilorul (HidaI :'\0 36 din 11 
Fcbr, 1\l:lO, 

1\0 1:~70R6 (Li.ll (j Febr, 1H3tJ. 

Seful Ser'Y, Illlendenle'i C. 7 A. 
Int, 'Pol.: SS' SlaJllr~illl(',;;{'u 

n('dara~'('. 

Afirmatiile articolului !'cvis!{'Î ,1:1' 
dcly:i f~lct;;. carc sc ocupă cu d]{~s

IJitll1ea fiului 111l'1I, nu cOI'esj1unfl a
dcy!'irulu:. asi fel. că în inclignarea 
ml'a 1<'!.t'ilimă mi-am luai satisfae!ia: 
coresimnz~t()al'e. lk altfel nu doresc I 

să polemisrz pe ('IlIe J:~Rrfstică cu 
d Odoll (;('11('1'. 

Apări'ind in rcvista mea "Erd(qyj 
f.:let. un artico1 dcsj1!X' fiul ('omer~' 

oianlului Kleill ;\Iiksa, acesta a dilo.t 
să ml'Î tragă la riispundere în mod 
,incalifi('abil. Am 'predat dlestia par 
chetului, şi sustin, d1 cele afirmate 
de mine core.spund ade\'ărull1L 

Gt"lIer Odon Zliarist 

Fixează suma de lei :>0.000 drel't 
c1wltueli de procedură şi obligă 'Pe 
peliţjonad a o depune în l1HÎI\Île 
dlul judC'cftLor d!'legal p:1nrl in 1 
Mal'lie p. l1ll'I!idianc sub sallc
tiunea de a nu se da curs proect!u
rei la caz contrar conform arL 11 
din lege. 

Potrivit art. 8 din lege, percepe 
in folo.'ml statului o taxă de 1 ia su 
Ui în suma de Jc;i ] ~um~ calcula
tă asupra cotei cOIlcordatoare ofe
rilă de lei UJI9.l'iOO şi o laxă de 2 
la sulă în suma de lei :3S.m)li calcula 
tă asup,"a slIme:t dt' lei Ul!9,800 de 

care bendielază debitorii, 
Dispune ca aceste taxe în valoare 

Lolală de Ici .'îR,ml să ne yaTsalc 

in contul stalulul la AdminisLI'utin, 

financiară din localitate sub recipi 
sa ce se va depune spre pl1strare 
iu (:'asa de valori a Tdbunalului 
IncuvjJintează ca plata a{'J6!o;tor ta

xe să SIC facă 1n rate <,.gale -săptămâ 
nale. ptmll In terHll'l1,ul de ~ Apt'ilie 

mID, 
Ia ael că ddilol'nl ()ferii în wde

rea a,~jgur{ll'ii obligaliunilor C011-
COI1('{)rdare garantia i)('rsollală 3( so
I:iilor JOl' ~laria Ilolfmann tlf\SC, 

Mania Pogatz şi Etelka LLcvay l1~lSC. 
Flelka Snl\'ai .. 

l;l'era se va conforma arI. ~ din 
k,W'. in ce priv\'şte forrllali7t.'i{ik 
afisal'(' ş,i IJublicitatc ('el'llle de a
c'C'st al'tie-o}, 

Dosarul şi ]'egislrde f}esi)l't' cari 
se vor Îlla:nln dc urgcntă dlui .jnde 
dllOl' delegat. siJn,' il proceda mai de 
parte. 
Dată :;oi '('(~tită în Camcra de con

siliu a Tdh. Arad, azi In 'Ii 'Fcbru
ar'k m~o, 
Preşedinle SS, Dr, Tămă~dan, ju

dceălor: ss, C Top0iu, Grefier: ss, 
Ion v, Plo€şteanu. 

Pf'ntru confor'l11Hate: grefier 111-

descifrabi!. 

- - ~- -- ------
, '" ~ ~ ~ ~ 
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Martie 4 Marţi 

V oinţ,a Poporului --I mult pe lângă solvire tn bani gata, ! 
; in cazul necesar şi sub pretul de, Cumpăraţi ceasornice şi juvaeri-

In ziua de 20 Martie 1930 la : strigare pen~ru îrycasarea pret~nsiunei 1 cale la firma 

. Publka(lttne 

. .., de 2700 Iei capital. dobânzI de 10 ; 
ora IOse va ţ!nea liCItaţie t.n la sută dela 1 aprilie 1926 şi 662 
localul centrulUi pentru Ocrob- lei spese. ! 
rea Copiilor din Arad, conform· Ucitaţ e se va ţine şi în interesul i 
art. 88-110 din legea contabili- u~ntHr2toril~r: 1 .Fara~6 Ladisl~u P,t. 1 

csAKY 
tăfii publice p;)ntru aprovizio- 13?O/O le., capital 1;11 acces .. l ~e-I vis-a-vis biserica Lutherană, Arad 

szaros Iosif pentru 1840 IeI cap'tal 
Drtunul CU florii narea cu Iernile de foc în suma şi acces 3. Banca Populară Taranul" --= 

comedie extraordinară în 7 acte de 65.000 :Lei necesare. A"eze- Il pentru 5500 lei capital şi" acces. şi I GRAMArOANE 
Cu Clara Bow mântului de oarbe din Arad. pentru 3000 lei capital şi acces. 4 ; . . , , 

Caetul de sarcini precum şi ! Institutul de credit al miiseriaşi!or din I d,e cele m~t bune fabrtcaţiUm, pr~~lIm 

de arte şi instalator de apaducte 
Timişoara,Str Eugen de Savoya 1 
Confectioneaza grilaj uri de fier 
şi maşini de gătit. Primeşte tot 
felul de lucrări în branşă şi re-

parari pe preţuri reduse. 

. Serviciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine in 

Salonul "I)jrosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L· 1 "'" 
SpăI~tUI pâruJui) el a 
Mamcur) • 

• It i f ţ" t' "Ineu pentru 30.000 lei capital şi aC-1 ~l cele mat plăcute plăcI, le găSIţi la 
a e n ormalUlll se po primI 5 F . . L d' l t -100 .\. l 8 12 ~ b' ~e5. ar,g.') a Isau penru I 
ZI mc intre ore e. - 10 1: lei capital Ş acces. tJ. Kov,ks Soma 1. KERPEL 
roul AşezîtmântulUl de oarbe ŞI pentru 12.000 lei capit:.l ~i acces. 7, j librărie cu secţii de Muzică papietărie: 
la Centrul pentru Ocrotirea Co- I SOţl~ lui ţforvat Ioan pentr~ 110.~ . . şi Bele-acte. t 

piilor din Arad. I copltal ŞI acces. 8. Horvath Matei I 

pentru 500 lei capital şi acces. ! ____________ _ 
I Dat fn Ineu la 17 februarie 1930 ;' 

No. G. 1399-1927 
; Winklarek m. p. delegatul judecă- i 
! toresc. 
1 

/
' PllbLk'a~le ~ Uataţle. 

I I 

! 
Subsemnatul aduc la cunoştinţă ~ Cele mai mod~rne şi eftine; 

publiCă, că un grajd acoperit cu ţigle i modele de pălărl de dame exe- : 
: set'hestrate în urma decisului No. I cuta., şi renovează promt, i 
I 5210-1926 a jugecătoriei rura e din ) salonul ! 
I Inen În favorUI lui God6 Iosif şi f I 
preţuită În 20000 lei în urma deci-. I 

sului No G. 1399-1928 a judecăto- 1 LUCla IJi reseu 
riei rurale Ineu 14 marte 1 \}30 la I 
orele 5 d, m.in comuua In eu la 10- 1 • L . R le 

i cuinţa urmăriţilor se va vinde prin ; nascute Qmel. ugOJ str. ege 
I licitaţie publică celor, cari dau mai Ferdmand 13. 

Lemne eEtinel 
100kg./emnetăiateLei SO 
şi clădite in stângierii În toate 
calităţile cu preţuri mai avantajoase 

la deposimI lui 

Aufricht 
Arad Calea Victoriei 1-2 

Mica pJblicitate. Pistrui m~runti !i pis~ui~de ~cat~ I ... ---- -.---- __ o ----- --

precum ŞI toate !mpuntaţtle pielel I Pingele de cauciuc. -- Crepe pe cum şi repararea şoşonflor: Aşi cumpăra: o uşe dublă 
curAtă CREMA L~PTE DE l' şi galoşilor se executA repede cu îngrijire speciala. în atelierul I înalta de 2,20 . 30 Brinde Todor 

-CRIN a lUi d' AI d F k I BIR 1 F d' d a ! me.u ~ repar~ţl- e X a n r u o cu. oge e el' IOan 5. 
! um ŞI vopsue. 

KULKA 
Se afla. esclusiv la F armacia 
Oreşenească in Timişoara, Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

Timhoara 1. str, Cetăţii 

Curăţirea şi vopsirea hainelor de primăvară o face in modul 
cel mai perfect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 

------------__ ~aw 
Mutarea~atellerului de maşini. 

. Avem onoare a aduce ta cunoştinţa· 

. dlor proprietari de maşini de tn::erat 
i şi de tractoare, el. atelierele noastre le 

am mutat din Strada Mocioni 58 in, 
I . 

Cea mai eftina sursA de 
ceasuri şi giuvaericale. 

~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ i Srada BoJintlneanu (Gorove} 

Reparaţie de ceasuri şi 
giuvaericale pe lânga 

garanţia. de 2 ani. 

ZINNER i 
Arad, str. Meţianu Nr. 2-4 I 
Repararea de CEASURI I 

.execut iară lânga cea m&i mare garanţia I 

ARAD, ...- Bul. Regele Ferdinand Ho 38. : 
lângă moară Szechenyi' -- i 

De vânzare 

Automobil Turism, 
~1 A l~ C A "B U 1 C K" 

Adresa la Administraţia 

"Voinţei Poporului" 

Haină de pri
măvară vopseş

te si curătă . fl·Xnapp 
Str. Episcopul 
Radu tu 
Str. BrMlanu 
11. 

i No~ 7. 
I (4 minute dela gara Domnita Elena) .. 
I Rugăm să ne onorafi şi pe mai de
: parte cu încrederea Dvs. 
I Cu deosebita. stiRll\ 

! Fratii Szlahotka 
: Timişoara, IV. Str. Bolintineanu 7 ~ 

Cel Du,j vechi scul ptor de 
artă dIn Banat 

oferă toate lucrările de sculp
tura de aceiaşi branşe. Luc
rari curate dUpă stil, şi spe • 
cialist în lucrari bisericeşti. 

oferă cu stimă H. SCHWARTZ 
sculptor, str. Caransebes 36. 

LUGO.J. 

Matasă "BEMBERG" ~~ __ ~ ______________ ~ 1 ~ ____________ ~ ________________________________ ~ 

I I (Jhete şi pantofi eleganţi du
rabili şi etriDi ullmai la 'E· B · Stidar de construcţie şi deponrlC astlng zit de rame şi oglinda Timişoara 

lăţimea 80 cm. 

Cetate str. Sergent Muşat. 
~.)OE"~.)E~ (Nador-Oasse) 2. 

Costica Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. -_..:. 

Lei: S4.-
Bazar Poporal, Timişoara Cetate. 

-~ --- - ~---- ----- -~ ____ o 

Au sosit paltoane de d~tllle, fetiţe şi haine ..... 1· ................ ~~ ......... ~--....... '=="""'''"'!''!''"'! Casa centrală de haine din Arad vis
noutăti de priluăvară Asortinlent bogat a 1 •• 1 i II 1-1 esz a-VlS cu întrarea din dos a teatrului 

, A.entie la adresĂ· Atentie la adresă . , 
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