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,. Preflll • Lei ____ ~ --VTDeri~-~- 3~ -1.it:--'C9aU 

~ -~ ~, 

ABONAMENŢE: 

Pe un ap___ __ _ ._ ___ Lei soo.~ 

i'enb'1.l lnstituţiuni şi fabrici Lei 1000.
Pentru streinătate Lei 1000.-

Să înceteze scandalul 
[Il atenţia dlai prefect al 

poliţiei 

Exista în lll-a:;,tll Ilo.'jlru Ull 10edl 

in pLin ccntru Jlllmil,:\ l'w;york'; in 
eare s(' p.e_lree~ Seelle eu des~l\-,lrş.ire 

:illloraJt>, (k lJ>Cdera;-;lie. :\eest local 
t'..sl(~ vizitat (le oameni (~rlatl cu :tu· 
sidia şi ~ g,'iS{'!;>k. inlr-un Iral de 
01llrda1''.[(, deFlol-abila. X~ lll:a;i vor
billd de condiliunilc în care esle 
:reni1 cli.entul ~i carc este in aJarJ 
ue ceje mai e1cIllellt'al"l' ma!-iul'i Iti
gienice_ 

ln!nt t'Itl ae-cash, sj[ml\ie nu mai 
poate dăuna" ~)('alul formând un Le. 
l'{'ll foarte \",ast d~ răsp~lndire a tu· 
hU'Dr boalelO1' lumeşti, rug~im au· 
lorj1ăţ:iI:e să ia miisUr'ile c~l.li se 
4mpun. 

C:ll privc~Lc dit'ntela a[;cslui lo
cal, :ar h-ebtri să se inlt'r'7.idt intrarea 
in acest loca! a celor o11'i prin pn--
7.enta lor angajează s()(jt>laloo· din 
care. rac part~ 

S-a deschis eăluinul 111un
citorilor din Tilllişoara 

Timi~mlt'~1. Linrillul 1ll1l1H:llnri· 

lor dill Ti IllÎşoanl, Cal'e se an;l în
dlis dela 7 .\prilic 1 !)2}) , in urma in
cidcnlului comunist, care :a avut loc 
la ra:ccaslă dată, a fost desc-!us În 
parle in ziula de 31 D.ec('lH"'Tie, in 
urma unei decisiia min isLl'.l'lIluÎ de 
Î nl{'111t'. 

S-au deschis (koc~mdalii praY(t

~:iile. a ldkrelc, lluc:H:II',ia ~i. o sală 
mai mică, lOJle aflalt' la f.\lal'i,('l'l; 1':\-

1I1<ll1~1nd pe mai dl'p'arlc inchis(' Li- ( 
rOtU-i!e, sălile de ş('din!c si bihlio- 1 

• 1 

tt~('.a, eari se află la .etaj, 

Muncitorii au 1'['I()ll'slai şi. nu 

rul sa. h se deschidă inlt'eg 

JluL ~ 

ce-
c;H1U-

ORGAN ZILN!C DE ŞTIRI ŞI INFOR.MA ŢIVNI 

o nUlDire necugeta1ă 
(In loc' de sancţiu.ni - recompell8e) 

Z!iarde de .aslazi <lJlLtllţa 1) l1tunirc 
carc n u pO~lh '-JltD.'va deetll sa ne 
produca () pl'ol\uulâ sca.l'b:i at~ll l){'ll
Iru lcaln .. : rOll1âlH'sc nil ~l Ix'.n!nl I 
1'licralunt lloa~tră reprezelllal[t (le tlli 

~llb:.ltH.'Z C~H'(' asl:lz;Î oenpa fotoliul pc 
'i - 1 ( '1 ~ Î ('ure J oeup.a canI va ] uca_ 

~u lIe~Ull g;'H1d,l niciuclaUi <'il ac

tualul gllW'I'J1 dda (,al'e H~lep1,ull 
l.ael şi prieep{'n~ Îl! toull' aelcie lui. 
a::;Uizi să preziJl Le l'<'gt'l1 t e:i t!t>('N"i ul 
dc numire' <le director al leai r e!or_ pe 
rel1l'gatul Viclor Eftimiu. 

Eram În fI~t{'plarca ti 110r san('\i
un~i, ('ari Irph\1ia:u Jual{' ('on1rfl ac'{,
slei lichele bak.anice, În legă! li I'ă ('\1 

sc.:.md'ulul rll~iJl(ls provucal <l-e :1-

ce!:il usurpălfll". 

Asliizi plOi!! lIla~il1,lljllnl1c lni de 
~ c.o.tLolill oj'dinar a n'u:;;iL a se imp"-

lW inainlt J. tulllror, 
Cu aee;Jslit Ilum,I',' yom illrl'g!~lr:l 

nil dc nldlld (1 :111<1 laCI111:1 Ln:lll" 
dară. I'l' cari' Itli s!alu~ va fi du:
mat -';-0 ("l)l11pll',k'ZI'. 

In !(),liilH.cli"italea 'aIU3Jll'ZlIltlÎ. 

J'antasticu:a :c~it Ik-asupra ~ oare 
a :Idus 01';"(' actillne il lui la l'~lr);.i. 
, Sj-ltl'UIll la IU<Tll! UlrdUl11a de 
lâllg~l Icalrn iţi cOll1pl!'et,l~ază cei 
trei fa(iori îlTIJl'ol"t-.mti pI'nl!'1.! a n r(' 
ricil. 

Fem(',('fI. h,HlUI ~; \'inul. 
Si Lileralll l'a cu teatrul 1'0111:111.('.<>(' 

ya prospera. 

• ·&s ... 

.Licenţieri!e dela prefectura 
de poliţie 

Minoritarii ÎlJcaclrati, rOmâlJii Iicenţiaţi 

T'mişo;"r<l, - .\m mai vorhit d('S 
jT{'incadr:Hik lkb prcfeclul"'I de 

pol:itie, ClU'j tind sprl' dt'slla\Îomtli

zan~a l';_ 
Ce{';t Col' am "pus aluJI:';. aZl (' ui". 

lurt imphnit. f': i 

ln ZIH~1 (k ~H (kc{'I1l\Tie .\lI fosl 

l.ic(,n!iall '27 aW'1l1i.. ,1 agt-nle ~i :m 
de g~u-<lil'lli pub~iu, loIi ronuini, in 
schjmb au ros~ ilH"adnlţi tot.i minOl-i 
t:wii. 
COlllis:u'jj conducalori ni difel-Î[dor 

~n'i('ij ullde .cx.isIă secrele de sl:l!. 

sunt Jnconj lira!:;. !It' agcn\i minor'Î

lm'[ in cari nu a Iliei () incredelT, 
u{lci puşi in imposibilitale de a-~ 

1'<1\:(' dai oL1ia aşa cum trt' hll{·. Il j"()tl'~ 

lek lor au rosi zmiarni'cc, că nu s·a 

Ora~\ll 1100;1 l'U s,lll<lt aiei la grUJl i (Q 

de \'est. t' p~.!1 d(' spionii tW'l'rik' 
lor si li te_ ('~n"; giÎ'>~'S, in F{)!H-i!;>t;j mi 

I llorital'i. ('ci Illa: hllni in[o)'llw

tori. 
1);11- t'x.i:~la ~j l)!t'!':~l' CJrc spllile: 

C:t 1 a grall; \.~ . "I"u:;;cle lIinlr-o 
zonă de ~)() km. s;l nu a'lha tn ser
Vi (": il e de si g li ra 11 \ iî dec~îl fu ne

tiHlJad de national·ilale română: 

~ln tit' a,'t'sl lucrll. in e:lzlli de fal~l, 

llU s-a pnul de lol' ~OC{)II'al~l ~i eci 

(~.hell1a!i sii ingr[jt'<lscă d>t' apLiean'<t 
!~gi101'_ 1(' ('alcă l'i inl;li in ]JlC'jo,ll'e. 

() lll'gt' nl:l i I1d I't' P 1 :Il'l'.l r;l li 1 ui ffl

('lIl se 1','coman',llI <11!1 IO<l'ie pundele 
de \"edere ~i e :Istet La~ti :\;C luli ro, 

m;1!lii (ari V·I ..................... I luat nici v llIitsur;\ pentru inlo:'ui-
A rea minorÎhll'j!OI'. 

_ .. Ajutol'al'ea şOlnel'ilor 
din Arod 

LIllH~I"a dt, industrie şi COlllCn a 

hoi::îdl In utLima şedin\il a comi
lt:>1 ului s(mexccutiv să {k~ic pentru 
ŞOllHTji din _\rad un ajulor cL{' :>0,000 

de lei. 

lJupfl elllll llIn ma:i allUll~<1l mini
skrul mUIH~ii a danliL tit' sl'trb.Uori 
~ol11erilor din .\rlld sum:a dt? 100.000 
d(' lei. 

Ajulorul 

P~u'\.iL şi 

accs~a n -a fost îneă tOl
{lupă ('.li alUm el l1U e 

rezel'\t\l t'xdu:-;iv şnmerikn' din 

oraşul .'wad~ d în măsură proporli.
onală şi celor dln judet, 

1 
j • Il I 

I O lovi tllră dată vieţii cOlllel~eiale 
I ' 
1 din oraşul ~i judetlll Arad 

jlClltl'UI,:ft il Ll s,' pll Lea s:1 incca pa 

noul an in chip lll'a·j omen;os dcci' I au 
adi\"al In anul ee s-a dus, illl~ll'l'!o 

competinle d'ln capul Illullk'ipiului. 
Arad au ritcul de înect)ll[ de an o 
hoadin;i de ('"an' se nl ('('simti ~(:H 
Nia!'a eomcl'cialiî din judel_ 6d ~i 

{'ca din ora,-:;ul _\I'ad_ 

Xe 1'('l'er'im la ordinul prin C,lIC 

s[ali:a. aulo-4.a'i'iuril~}r din jUdl'\ a 

fosl mutati:!: din strada GI'ihl\()1-PSCU 

în sLrn<b. Lcmnt'lor, .sau 11U\I hinl' 

zis a \,')l'(>iului ';;i a Inl'ly!'i('i_ (,lIIll 
ar trebui d{' fnl}l ])oll'za[:,1. 

Se zi<.'l' r:~l ordinul a fosl daI suh 
!lwli'- tll :wo!u tii]!/{> ,ali ros! mula
Ll' a(·"m. la:-":IIl"ik din jUdl'l nu \'0,' 

1111 piedt'l':1 (-i n-ul.a\ia, Ct'cHt'e, i ntl'lI 

;Idenlr. t' j'crkdadcv,îl'<lL citei In 
slJ"aeh1 [llil:nlith nn'stl' taxiuri 1111 

vor iIl111>;l'dt'c<! nici o drculalil', pen 
Inl ('a nici JIlI ,OI' face niei (} eir
euluHc. In pri\"ln('3 :1{'.l'asla niei b 
cimitir nu se g:i-;l-t lIll ]{H' mai 11'0-

" 

REDAl: .IA ŞI ADMINISTRAŢIA 
Tli"I~O;'UV\ Cp.tate· P. Sf. Q~orghe 2, 
ARAD: STR. MOISE N!COARA 1, et 1, 
LUGOJ, ~TRADA FERDINAND No. 1, 

Telefonul kc:::.aq:ei (Arad,: 154 

i:'r\ il I'l';lli'll (':" 

I )ar. ('a sa llli gLurnim, riilldcfl nu 
(' el..' 1.'[' ill:'cu d;' gluma_ yom arilhi 
('a e \'orlt:l (kSrr,' alllo-Iaxiurile cari 
lr:lllsForl~t i'a .\rad ~i retur pn cei 
ll1a~ [,re\ioş.i vizilnlol'i ai aCLstui 0-
l'<lŞ, P{' n('gllslon~ ~j pe ch:i:<l bUlij 

salelor uni \-in ~i'i radl aiei Iram;
a<'11i ~i CUmpill'~nuri. Apro:ape toi co
HIt'rtul ce-I iat.:c lW:l!;>ul eu iudeltu 
,\i'<ld sau cu 's<llelt' l1t' peste Mureş, 
cu ;ljulllJ'ul an'slut- laxillrl se face, 

Etc suuL (~d mai prcl.ios mijjDc tie 
t:omlil1jr,tllt' illllT Judd ::;i or:a,ş, a
fară de 'aulohusC', cc\ri Iranspo,liă fi<' 
precupqi sali pe I'urnpi'in'ilorii de :a 
c!Oll;l ll1:îllll. 

J)al' fla("il t'Sll' <l,a, alllll('j de ce S-1l 
(,[lUI,,! pe S,<,HlW a ['('si OI' vdricule o 
staţie l'a sj1utl'k lui Dumnezeu, o 
sl:-qie e-ai't' ~ dl'pal'lc de centrul c{)·
merei,,1 ~i de pi('\e, Il sl~ .. ţie care, 
in sr;Il'~i[, IW J:inga rIi este inaccesi
[li!a c:Jmer\ului_ estt' şi atit! de in
ri'( 1 ~l i ::c~ll om ului llll-i dă m:l'Iw, 
li li I'n U' cu <'1'11"1 şi \'al 'a aj li ns pâ~ 
nii aproape de ('a, s:'i Inoale prin n,o
roi pl niî la Yl'hieu It'. 

COllsh:Uim că prin 11 ('(' s( OI'd:in c()-
1ll1llW il 10\';1 '\ jUd In intprpsele ehi-

gii!HI" CII 1:lxil1['i din .iudet, . dar 
11I:li a'es :l lo'"ilin intlT<>:sele pieţii 
(}!lll'r.:<:lk ~ltII :1 jnd>f'llllui dt ~2 
()raş\] lu i. 
Că {' \-Ol"ha tit- un onhn saU m-es

ch~ Il s,iu l\('SO{"o[ il. se -V'R· conVi:n,g(' 
Ol-'i::;ieinf'. ,,;ici dacă (' ,·orha că a
('p;lsHî shltie a fost mutată În stracl.a. 
L(,l1ull'lnr S:ll!a inf('diPi p<,ntru ca 
să 1111 iIl11"';pd""f' ('il'{,H\~ltil!(', t' C9z111 

sti n{' i 11 I Ţ"{' hă In: Cf' ci I"e(' l:l tic Îm rit'
,fpf"a ~l:':}ln llT1'(Tp fm:{'s{' n:lnă !lCl1m_ 
in 'it rad:l Crl'; (!'O],PSCll, C:W(' est(' ce:;! 
nwi llt'lll11h'ra Pî :-olrndiî elin tot ('('n
! ruj .\rad u 1 TJ i'I n rrl! 1111 1 SI.' con tral.ÎC(' 
d(' :11 f fcl Sinl!U1', l~('nlrncă se refera 

!H1J1l:11 1~1 ~11l1()-t,,\.il1ri, nu şi hţ <auto
hns('. ("lt'i fin,,,l!'. dlm:În,lnd În sfr. 
c; Iii ~r() rf'SClI n 11 vor i m lli<'d'f'C:'l ci r(,11-

1:1\~a ;ni".:iste]lt~1 :1 str:hii. 
,\rHI:ind j:l''ill'!f']"(':l ~a('"0astn [( neg'u 

shr'lliOl' din !lHkt "i a l~ropnN~lrilort 
..\el(' :llllobr'i:imi. nştentnm ca primă-

1'1;1, ("tH'e cf{' 'lltf('l il dOY<'ffit di !>iie 
101 (l(':l li 11':1 sR IlH'H'li<'Z(' rcntruL !';;'i 

re "il1~i nStlp<a Tll's()('oiilllhti ol'flin 
d(' mat sus. 

a. t_ .... Zl ... _ -
. Buefttrtrii puhlir8 la Arad 
1 pentru muneitorii şomeri 

Cu IlH,t'j\lIiul noullli an a", fOSt.. 
l'lISI' in rundiulll' doui'l 
hU<'i'll(u'! i l:j 'publ'l'_ OI"g.1IllZale tk 
("Olllll1\:l ,\rad Jlt'lllt'u şomeri şi fanli 
liile Inr_ 

S(' \'a da de Iî1;Î1H'ar'(' la aprnx.inxl,... 

CI" 1 h~,) in,;>i. inS(Ti,i nHI] dinainte 

în n·.\!;;~ti,,'l!~' (~(' ~oll1C'l'i ale !llsp·ecIQ 
ntl uiui muncii. 

==0::::= 
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2 VoInţa Poporulu 

Mare serată de tombolă la 4 Ianuarie ert. Ia 

restaurantul Central cA.ştigrui 
senzationale 

1 
I t \ 

I Original ~Radio.Philips" 

Varga şi Ronnte18 ,tra8. 

Tot chestiunea directora
tulni bănăţean 

In ~nta sa <it. alallli.ol'.l com.i
letul ClQl"euUv al c.a:mcrei de indus
trie !;Oi comerţ din Anad ;av.~r~ o mo
ţiune prin care aiit'ră la miş(',ar~·.a ce 

s-a llornjt in vrem~~a {lin w-mă pen
tru illUl1tr't'la la Al"ati a rt'şc.d;intci 

\~torului direct<rra;t al Banatului>. 

o plângere 

:SUIltCITl rugaţi să .n:lragt'lll atentia 
aui(}rltăţi.l{}]" in drepl a.<;upra dUău
mi U rda ~Lallci dt' poe au10husul ce 
face curs.a Arad Micălaca, Inlru- I 

''Citt nUl11lit~ in afară d~ faptul c-ar 
fi fost prlnsii dt' nlai multe m'1 11111-1 
mpuLind. hilelelt' greş,iL, ~u'C . t~ . p.ur- " 
lare Jlt-eUV,dllciu:a."a, ş-czaml iU ~m~ I 
pul mcrsulw in hra~de şoferullll Şl l 

purtându-.-;.e cu PUiJ!'iClll cnlll TIn! 
trebue. j 

C+C I 
P r'imil1l U r'IU ă t {) al'(' i e : 

OJli)I'. R(>4bl1it>. 
M{'.rg~înd intr-o 2li la sIxit:a.l uJ om

şulul Arad pen[ru ~l \Clzila pc un 
oole.g al meu, n-am fost ca pabiJ să 

merg dela \-"IDna oraşulllii şi p;1na 
La s~11ai1 diu cauza lnizeril'i ('-are 7.,a
re pe aceste străzi. 1 n iruc..'11 văd 

:it vă ocupatii mult de gospodăria 

JlI."OOstă ~ oraşului, am vrut să vă i 
aduc !ace-asta La cunoş,tinlă. 

Eu cred eă se putea fa.ce oarec . .ari 
retlincI1ii de pe urma grăd1nclDr şi 

oj~lematografclo]' peulru a se cun'1p 
aceaslă liuzerre. 

M ulJlă ureptate aî dh:, noi nc
am ocuIJiati. şi oonlinmim, cuno.'>("'-<Îl1Jd 
proas.ta go6ţXl(lăI'ie cât şi ineapaci
tatea conducătl()rulul. 

m 

Cititi 
Vointa Poporuui ! 

FOILETON 
I 

Viala de noapte I 
la Paris 1 

de THEODOR IORGA 

- Portar le rog lrimil .. , (lupă o lo
jă la »FoJies ... > 

Taxiul îşi ..lşleaplă clklliui in fa1a 
hoteluJui .... 

- - Opre::;lt'-m.Î o masă l,a ",\1l1 ha' 
.sador·, .... 

Este uH.imul ordin al djpuluJui 
,cind se 1lI'C~1 În ma~nă. 

La c Fo]j{'s Burgel''t'.s' , maşina ~l' 

opn'şle şi cl:ientul este primit de o 
armală de f('mei, oamcni În frac, 
conlrolori cu nrl'luri. .. Spectacolul ~ 
îucepuL. .. Pc scenă defilează cortegii 
de rpmriÎ goale, ,alene cu gTjja fnl
mosului . 

Si la cea rl:inl:li pauză. cllpntul Il"e
ce la hanII tcah-ulni, În mijlocul u
nui iureş nemai pomenit, dacă nu 
se lasă :.'Hkmenlt de' zgomotul din 

-~--------------~------
-~-~. 

Ce se petrece ÎI} sânul orga
llÎZatiei pHrtidului maglliar 

dill Timişoara 
Destilinurile unui membru ni el 

T,lmişDara. -- Inlr-lul~1 (tin ::;.t'din

lele organiZ:O~1itt~i r-al'tldului I1w~lli,ar 
di Il Tim iŞO:II~d.. d. baron :\mblYszy_ 
pr('şedi nt.elt· or~aniZ'a1jei, a adus lna 

uJ[e<! ("o~ni~,~1u~lIj. {l'l' C~l\ld~lef'.re_ Che-jl 
l' l, LI Jl ea 1Il f Lllll art'J u IrCI ha 0('1' a un-

gUJ'jlul' mi Ilo!'jl:wi din RwaL I 
t 

111 urma 1l.('('SlOl' a1'tieo1e, orgmtÎ
zat,iid: a dat un comunicat in gazetcle 
Dl.Îl1oritarc, prin caN.' infil("Tt'ază u
I.i t udi neR d lui l\: em:r:t, pc '<"..are il 001lhl,' 

deră ea pe uu I .. ~\d:ltol· doi (" .. a.U7A .. <lml
llo!itan'. 

Hăspu IlSul tiI LLi ~('md la comuni-

Pentru ajutorarea şome
rilor timi~oreni 

ij~,f1 I 
In aj Uliul 'Unului ;-..; ou a avl loc ! 

la '['jmişOIllira maM man;ir(>s'LaW m~- f 
Qi10rcşli d(~ !>1t'adă, cari însă au de- f 
curs in loată liniştea. Muncitorii, în 
număr de vre-o 2(100 au ma:nil'eslat 
In fala prjmăriC'i, cerând să li-se dl'a 
un ajutor limed;i.at. 

După et~ loc~ijtorul t!{' pr~imar, C'.a' 

1'(' l'ip~('a dda prjmăd~" a sosit la fa· 

la lo('ulll:i impreunil cU .a.lti rcpn~ 
zCl11anl'Î ;aiaulod:Ul!1J,ior, s-au -înce
put lrat.ati \'{' In de-cuI·sul. cărora a 
domina! depliÎnă solicitudine ~Un, p.'l:1' 
lea comunci, 'iatr din partt'a munc.ij]o Du j1:Î proj}llllcn'H f:)Cll!;1 ballC.. ur

llta sâ fUI1('tiol1€7..t· ("li; ori cal'!(' altă 
, :calul orgJtli7"qieÎ. a fost rduzat de 

gazek·h.\ miuoritare, şi.-i natural să 

fic nşa, niâ gazetele minoritare e:ît 
I Iilor loală conciJ.i:anta posib.ilă, 

I 
I 

1 
b,U!('.L lăn'i .a v{'n~ cU nimic în aju
lorul aCţ'ional'i!or săi, În schimb, să 
pret i i1dil dda a('{'slia subscrierea de ' 
.1eVullr: iar. hl c()~lduccr('a ci să figu ; 
rcze l;ulllai uwmbl'lii din conduec- ' 
rea organ:izutiei şi se intelege, bine 
l"1>lt'ihuili. 

n. :\'{'llld ,unul din Hl.<:mÎJrj.j con
due.:)JoJ·i ai a~'csl('Î ol'g'unizatil, -- si 
gur SC(I,s tUn (,,()l1lbinaţie," s"a opus 
la inf';iJl!;:u'ea hăn6i, alftt jq consf.1-

tllii'{'lt unită il! accst s.ensl e;it ~i 

prin l'~l!eva articole puhlil'~lte Ln zi
.u'ul 1ll.';n:,Jri! ar c Brasoi La pok", lU 
care a [;leul (1 S('I'J,c de stă:inull'i. u
rht:înd în mod amănunţit modul dia.. 
l.>ohlc prin care ol'g,all.iz·a!.ia ,'N.'a si! 

stmu'c,ă uanl dela ungurii mlIH1rj. 

!ari. 

şi mCl1l brij ot"g~lIu7.aţiei, slUlt in 
slujba ire(h'lltd maglliart', del.l Bu
dapesta. 

Cazul ne lJlIcu 't'ă, că IlUJllLU aş.a se 

poate !iil1lll rj opi Il.ta publkii a ,1:"il1l' 
ltilor ungur.i utiIlQritari din- Banal 
:u;upr~l . bunelor inlenţU 00 le IlIU

îl'l~sC conduc:U{lI'ii lot, In c:ui şi~u 

j ,llS loală imTl'"{kIX~a ~l eari nu urmă
n~~e "alt c'C\1a· dec,at dcspoiarea masse
!,lI' minurit:ll'C în profilul lor. 

Poa1C Sl' \'.1 h1l1lUl-i şi 10 fi dallta
te;l llou.sll':l si \'a şti CI.' ~1 1<.' ras
pw1tIă la Umpurjle po!rj\-it(' a,(,~!S

tor inş.elători ai .bund er:t~inle 

fala de .u JOI' şi sla! 
"~Iburij 

• 

'S-a convenit să se imIl'artă iml':diat ' 
o sumă de ajutv:a,re "al ~ (lea indată 
ei'tle un ch,inl,tl <It' lemne fiecărui şo 
meI', ~ar p .. 'ntru \iitor să se pel'CC'a
pă o taxă m',nimală pc speclacoJ,o 
(2 lei de lojă, şi cec:llc un leu de Oi
]ielcle: celelalte), dl'ast~mCnea s(t se 
pel"C('apă să culc un leu 
la consuma(JI'i1ee din restaurante .şi 

:CafcneJ.iclc, I.oa:Le aCeste venituri ur
m[iresc să ser\"cnscă exclusiv_pen
Iru fondul de ajuLor al şomerilor. 

T:ral;a:lii'\"elc. vcu muncitorii au con~ 

linuat şi ieri, :3J doua zi după Anul 
nou. 

, 

Diverse 

\ 
1 

1, 

Lemne de foc uscate lemne 

Reisner 
şi eftine numai la depozitul de 

Klein • 

D. ~" Aurt'll L~,~ fb...-- ţ 
i raşului Or~'ld>t'!3. Mar.<" despre care f 

mn alluntal dCWlău că este grav bol 
nuv, :SI fost transpoItat în .ajun.ul A- . 81 -00 

din str. Bocşei No. 29. " LUGOJ Telefon 150 vă puteţi aproviziona. 

A · Vi · 3 1 mare serată de iepuri şi plăcintă cu ZI, InerI, an.. brânză., lei 35. Sâmbătă, mare pomană 
porcului cu gogoşi, Lei 35. Restaurantul HEIDELBERG, Str Grigorescu 4. Arad 
Staţie de autobuse pt. provinciali. Văd cu drtlg pe orcine Toni Kun 1686 

subsol, in falia uşei, câreia doi indi
vizi cu fesuri şi in hall3:le culorate, 
bat gro:azn,ic in .,obe ... 
;Străinul prefevă lojej, promcnoar 

rul lcaLrulw: laco}o va inlillni pri
v.iriLe fi'm.e:ilol" card-şii orl>cş!c eli-
ellţ~i, va jmWa fuma pUlând a-
rUllca ~igarca fără teamă (IJC pericul. 
pe co",or _ 

1:11' dupe spedaool. când va părasi, 
singUl', sau însoWt, v'a fi ishil d41 ar
mata de fcmd.cari s-;w înfipL te
pel1l.' , in f:l(u uşilor... E mOnl.cn lui 
suprem ai :acesledi ~lnllat{'; de ore in· 
tregi p,îzt'şte mOllll'nLuL Fiet:are. sp<' 
hllor ce ,iese pe uşii, inLii.tl1cşte o pI~i
vire mÎl'mcllilo'art' dacă nu WUl di
"ed pl"f)'.1{lcăloare .... 

.lI.Amh3sadorii· t.:. Lumina sll'ăiu
cît()an~. bi.iull'I~i.i falllasLie('., cari a
rund'i raZ(' f'rtscinanl('. fracuri, toa
lf'1p].c '<'de lUai extr,ln"agante. Si chd
nerii slil:qi. cad trec, In dclaşalllen 
te phll ('ulua'lll meselor ... 

r: local III cel mai seled, mai 
seumf) al metl'Opolii .. oo "\id Îşi d1an 
înalni!'t' pal ('1lt:'1 ,j zilei. marii ti
nam:~iiariînl{'rn.ationali, Ycrlelele de-Q 
ii si r!('-(} W'sni{"k nlf' P:n"Îsului s~ri-.. -

Hotii en vogU{' şi o:ml€'uii cari 
.pIăIt'sc o masă cu }('afa luaUt l~ o 

lună .... 
(~rigoraş Dinieu .a ('ânlat aiei~ aslă 

vară, cuccr'ind uu SUC'Cl'S într-o lumo 
care ,a ascuJlal orches.lrele cele m:!. 
cel ('1)1"'(' "' cele mai hine plăti le ... 

Soi tol ~tici, un demnitar roman, ('11-

re lnvjla ... l' citiva pl"iell'ni la ma:,;ă 
l~ I:!a!;it illtr-o s'<".a.ră ,opt mii ~I<' fralleÎ. 
1:10<11' m:asa, fără bacşişUl~ile <It' ri
~oare. fără .ad.ausuri.le, fără, .. 

Dar, "amuasadorii n-au nici un 
fanuec «adi sfârşcşti cu ~ ll{)aplpll 

parjsiană .... 
.$herezmJa. J.Ol'.ru or'ienl.al, cu mu

zicantî rOll1nlli şi Fcrsonal rusesc .. 
lnc:app!'{'a ('sle mică, dar se <!ansea- 1 
ză şi ;rici printre mcse. şi mâi ales j 
în fundul s;t1onului. unde Inmina 1l{1 ! 

mai pătrunde şi unde pUl'CChile };(' j 

pot îmbrătffşa în voe.... :" 
Se c1amwază fri"'neHc, in toate păr- i 

tile. În c<'1!1' mai neincăpăto:a:re lo-! 
call1ri. ~ se l)("~'HJ ("oktaillri Si se 
dallse'3ză .... 
Dacă ziilm l)oti vedea IX' s.lI'adi'!. 

TlereC'h'i sărulfl.ndu-So{' fără jPllă, sub 
pt-iyiri p'rot('ctoarf'. în schimh \10'3cP 

Cfnp.m9.tCl2'rll(.,,!p din Thn1f!1 fl&ra -" 

nulul Nou la un SI!jllulor din Buda- r 
pesta. 

Vrei si mânânci bine abouează.te 
la MOS NICU. i 

cu 1400 Lei lunar. } 
servesc şi mâncăn reci .. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 ". 

lea, in localuri, in 'automobil€') să
rutul pare-,sc ol>LgalQr . 

Din Monlp!lrn;a;sse, drumul t:axiu~ 
1LJii. duce la Monlrnartre .... 

In • pjgalle ({ lumin:a rămAne câte 
odală :aprinsă, după ce s-au hiL z0-
rile. C.înd dh~n~i.i se retrag, du· 
calldu-se spre căşi. 

L~l »PW;a:Jle, amerlcanii ple.acă. <lin 
local în zor:u zi tci, cu femeile in 
lOHlek frap~Ult(\ cu fardul topit, p1"e-
ltinş; pe om-az.... r 

i\lontmt1lire cunoaşte atunci dub
la \':ia:tăa z,ilei şi. a noptci; se des
chid nră\'ăl.ionrele mici ,aIătuI"i de lo-
caluri" ce se înc~id .. " ,. ___ 

GospOdfil1t'le '''In să targlU~lS('li: 0'11''' 

meni; odihnIţi akal'g~ spre statIa de 
metrou. 

In fatia ultimului local. rămas des 
chis. în ~lştepl'an'a cJi.elltilOl" zoriti 
la pl'nt1i, un om eare o lloapte întrea~ 
g~l a p:îndit [) hrutărie cu pâi.ni ru
menc Întinde mâna .... 

Ca (lin pămtint e înfăş~at de doi 
agenti. Pentru ţ.!f'stul lui v'a cunoaşte 
2 ii le areslul poli~i.ci. 

. 

l 

CINEMA CETATE CINEMA ApOLLO CINEMA MEHALA 
3 Ianuarie 3 Ianuarie 3 Ianuarie 

Dans de Aur Paragraf 113. Harold eroul 

, 



Voinţa Poporului #;; 
cu tombolii. la ~Serată 

'UaleneaUI,Oră,eneaseă 

la 4- 1anuarie crt. Onor Public este tugat 
să participe la această serată în număr 

cât mai mare. 

1 tt9 rezervl 
: 

Un 

Doi 

atac pe străzile Ti
i:mi~orene 

elevi ele şcoală atacaţi 
ele del"bedei 

Timişoara. -~- In seara zilei de 30 
Dect'm\n.e, devii (;hcorgllc Tărit\ă şi 

l'iCOlae Micu, dt'la şcoala sjlyică din 
T:i:mişoar,a, in timpul cârtd mergl'un 

. spre şcoală 1)(' AR-ia Dumhran .. j, au 

fost atacatli \le către derbedeii De
zideriu Gutmal1u şi Stefan Bot, cu 
scopul de a-i jt'fui. -La strligăllll de :ajutor al celor doi 

, - --~._- :_----'--
Panarama depe străzile 

Timişorene 
TiimişoaJ'la.-~ Nu llwna:i in a,junul I 

sărbătorilor, ci de un timp destul de 
1 

Îndelungat. trott.rarc]R slrl1tilor t.im.i- ' 
şorent', au devenit inp:ractic-~bile,. 10: 
ealllidi Irebue ~ă lll!f'arţ,1'ă prin mijlo
cul sLrăzii. 

Trotuarch: sunt hunc, însă c-ee:a,cc 
impie<kcă cil'cuL:lţi.a 1~ ele, e fap
tul. ('11 pe trotuare s~au expus dife-
Jile lIl.irruri <k' ref"lamă: La fiecare 

00, in plJnă slradă, în praf şi norol, 
devine dăunătoare sănătăt:îi fijlld: din 
bel.ş~ Îmbuibalt, cu tot relul de mi
cmln, ea pc urmă să fie pusă în v<lÎ1~ 
zare. să ni se vandă nouii C()nsUllta~ 
loriiPr, nu marfa, ci. microbii din 
praful şi noroiul străzilor timişo

rene. 

ze extraordinare. 

Se anuntă că d: N. Petn:-~'>Cu, 

d;jrectorul fa brice1l As tnk' din .:\Jr'JXi 

a fost numH În postul de dirN.:iol' 
al fiao:r1ic-.,bi de maş.ini agricole dela 
Braşov a. ,:, Astrt'J ~ aradaue, şi va 
lua conducerela aceslei institu\ii l..e 
ziua de 15 Februarie. 
. Prin pl.ecare<Jl: sa din Arad va d\"v\~
n~ vacant şi poslul de vicop1'CŞ{'(linle 

al Qamerci de industrie. 

,elevi, le-a venit în ajutor pal.I1.Îeul pas te împi{'(ieci de sad Cli vopsele 
,de 110al*-' luan Peia dda .Feducila cutii cu unsoare, baloturi de postav 

Expunerea măt-l'tu:ilor în slradi! e 
oprită de lege, dar· cine ITh9ii }'"e5Pec 

tă leW'a'! oei cht'mal,i --- sen-idul 
s.anitar şi !lJ'('ft'C1.ura de poliţie,'-
au închis de mult ochii ~ ne..:au lăsat 
nouă () ad{'viiia,tă panoramă d(> h~U-

__ o E vorba despre o nouă. matio

rare ~ :pl"<'tulm; gazului la Arad, 
Dirce!ilUlCa uzind :a cerut urClH'ea 
preţulua. gazului la Ja loi metrul eh., 
in SCl1Ulllb comisia iulerimară a ora
$ului voeşle să-l ridic,e la l:l le;.. 

i ~a or.a~ului, care a somat pe cei : şi <'ilIe alt<'1e, cari 1)(> lângă că fac 
doi derhed.{~, după Ce kl intimid:at cu I 

I 
trotuarele impractic.abil'C drculaUt'i-

c.:'i!{'v[t fo{'uri dt~ reVOlnJl', să se· 
rişti la lnt pasul să,ti mur'dăl'cşti 

predea: . hainele: 

Pl~.inşi oei: ~I<:i ~krlJl;'ldci au kl':r>1. 1 Această marfă expusă în ae-rut li-

ciu: 
~- N 1\ are nimic de tis'! 

Valbută 
inaintaţi POlJţlCl ore. II, unde nu! 
(l{'("lar!ail dt au vuit să jefuiascil pc F 
cei doi ('reYi. Orchestra combinată Jazz a lui Kallo Karcsi şi Horvâth Karcsl dm Cluj. 

I Concertează in fiecare seara la restaurantul 

_ Alallăerla: avut loc adlllulrm 

geut'rală :a actJonarHor şi dlCponenji 
.lpr bă.Ilci!i Industriale şi P0l>0rak <lin 
Arad, într-o :atmosrf'l'ă cum nu s~a 

mai pomenit d-c ~itată.: Hin cauza 
conflklc!()r dan timpul şedinţe,i, cari 
au I"osl ;atât de "chentellle încât lre
buist's ă se umcl1:inte cu chen1;lrea 
in ajutor ~ forte:i puhhce, aduua
.'ea s"a suspuldal răr~î. să aducă 

niei o fllOtărârc: 

Cu ack d .... :SA!IC, pol:' tin i-a inain- 1 I TER !rIN T I 
L'1t p..'trchetulU1i: _ y. I "~... 1. TU S'( 161 

1 (fost Corona) Bucătărie franceze, rom. şi ger. in fiecare seara mititei şi gratar II 
-- ] special. Vinuri de soi şi bere Drecher Haggenmacher Serviciu ca atentiu~e I 

1~ ya COllVOC'<l: o nouă adunaT(>. 
------------ - •..... __ .'----

'·~~~·~·~·I NOIII direetor al edlIca-

N. ARI TON ~ . Ru,l~,-:i .. rl~!,~~,~!~!~~iEdU~~~~!Uj, ;". 
Vechea casă de încredere, postă
văria şi croitorie civilă, militară. 

\ \Il 10('ul c~ntla :a IOsl numlt alaltupn \ n~u~ post> ::I'e~l m n:ullsterul .mun
(I!i]'edor genlC'ra! .al teatrelor d. Victor cU~ să.nătaţi!1. ŞI ocrotiMlor SOClale. 

, . Ffhm~u. n fost num,i.t pe 1 hl'l1uarip I 

MiJJorilarii şi alegerile arăclane Jin Martie ~ 
A D Stefml Ciciu Pop. prc.şedintde I ' $-au oonvenit ÎiIl ace1l9aşi (j()wor- I &'WA Cam-crei dicpul:a;ţilor, a a ... -ut în ulti-· Qiri cu d. Stefan Cicla Pop, să se 
~~ .. W mel,{' 7.iilc o seamă de înlrevedertîn I dea şvabill()'i y]Î mandat în ~liul 

• l".,I:(~itură {:u pn'găliN'.u alegerilor oo! oraşuhli Arad. AJC'est mandat va fi 

~ 
lUlUlale şi. judet1'nc din Arad. I rt'zcrvat dep l:a.1 lui V nd 1 M"le 

S-a COIl"cnit deoeamdală, in O()'tl- ler~ . u' u cer ~ II: 
i v(lrJjiril~ llvute cu Tejlre7.entant;ii Ş.Vll. Intreve<r.etll~ eu d. pa:recr., d~Ţ1I1- .' 
i mlor, ca paT1.idului german să i-sc lat din paTtidul m~iar, n-au dus I 

~ ~ :::

i: rcZ<',!"\1C patru I()CUl-~ pc lista. de c.an- 1 la altceva pDzitJiy decât la accepta-

A RA D diid,lti pentru ju<i('l. In Jiaza aceClSt03. 1 rea principială, .anunţaUl de altreIi 
organizaţia şvi\he~ISCa a şi fixat ur- ~ de mai î.natintc J a cartdulUli cu gu- ;l 
ffi11toare[{' ca.ndiu2turi: avocatul Uu- i vernul. Număntl e:mdiidaJtilol" un- : 

~ 
Bulevardul R· M (C ~. ,:; mu" I(}LCuil~)rul Fr. Pelz din Aradul I gu~i, deasemenea aceste candida~ 'l 

eglna aria. asa Bing). ;\"ou, 1 \"phl'r d'in Snlu-FnUllOS si L f tU1ii. vor nanunţate mai târziu,m ori ! 
Gc,'!adl din C;[ogo,,;\t lilkrior se ce caz în (',cl mull o săptămână <k~ l{ 
'-' f"" .i " ",""lida,,,,.ă p."tru "n , ",1" t 

'~ ~~8_~_ .. ___ . __ ~~~~~~_._~_ .. __ : __ !_, __ 10_f' ~dt_~_s_upll':l!l: ... ___ . ___ '~_ ~~' - _~_,~ .. !:. 
U L Cr J. .... - Din cauza: socotelilor ce trehu-!I 

~ot~l. · ~ T $/ ... ~ esc Încht~iaLl" în ,iedere'a' nouii g('s"~ 
~ \ti 1REBUINTEA ' ... ~ thmi a connmcl. preşedintele eomi-:; - ~~~ ~ . -=o~"'~_ . Z4-=_.. .. +".. siei int('rimm1c la! suspendat orice fel ;"\ 

,r ~_ Vo!I <1'<.' aUd;t~ll\e. :' 
f .... -

AM .-
Intr-una d,jn seIiilc lI'ec:ute tn co-" 

muna Cermei.~l. ars casLelut dJui lc· ~J 
oo[cllellt Stdanovici Alal1asiu in Ul(J'~ 
mentul c:.lnti sotii luau baia. il 

Custelul {,l~a asigurat pentru nsu·1 
ma tit:! 220am de lei. ,~ 
Pn~l1h('k 1111 se ('Ull()se În(':1: !'~ 

,.," 

x Cel mai frumos şi m~i ieftin spa:; ~ ; 
lă şi calcă :.Crislal..: spălătorie cu al t l 

burj, Arad, Piata E, Rădulescu Z;! ~ 
(Lângă şcoala eVrL-e<lscă): : il 

, 



l oinţa }l~Pol~itii ,--
4 

U d d - şi &eboUt8e ~ ~ ~ ABA-D, Str. AlesaDdri;o.Tel.: 3-93· n . erwoo DOUa gă8e~te la Iau Usaszar Atelier de reparat orice maşina de scris 
.. _-- ~------- -----------------_._~---_.~ --~----_ .. _.- '--"---

~----------..... --.... --------Cumpărati ceasomice 'Csa' k i 
şi juvaericale la firma Y I 
vis·a-vis biserica Lutheranl1, Arad 

I 
America 

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

Oferă tuturor prilejul Să-fi poată 1 
procura costume iefti 1e si elegante. f 

funcţbnaril o de carie~ă şi mun- ! 
citorilor Ji se acord~ IOla sut~; 

reducere. 

~Ial'ele l10tel şi restaurant ,Dacla' 
r~ngoj, Antr~preDor Petre Vladăn I 

Serveşte publicului cu tot felul de 
mâncări reci şi calde. - Bucătărie 
românească. -- Vinuri excelente -
Camere curate. - Totul cu preţ 

moderat 

I 

Ultima ora 
Pria telefon dela corespoclentul nostru) 

Inaintarea principelui regent Xicolae 

Bu('ul'~ş~:. 2. l'rill{'jpi.'k :--';leoJat'! . Dcert't ul. l~e{.\aJ de ~1\·'!I~sal't~ l' s.c1l1-
a Ios! I~]a~lal la g:l'adl~1 d~' eOI1I.I'<l·l nat de~ mllllstruJ ~lrlll<ll{'1 in ll(ullW!p 
amll-al ~I g{'lIcr:d de brigada pe ;r.JU<l regeJlI1 la :!:l J){"{'{'!lln'ie ('. 

dt' 1 1 :lIluarj{' w:n = 

S'au făcut numirile ele directori 
regionali 

Bucure~ti, 2. - De Anul-Mou D. D. Moldovanll la Basarabia; 
au fost supuse spre semnare. D. 1. Că.maraşescu la Munte-
înaltei Regenţe urmatoarele' nu- : nia ; 
miri de directori regionali ; D. V. Ra.dulescu la Oltenia; 

D. Sever Bocu la Banat; D. C. Hoisescu la Moldova. 
D. dr. Aurel Dobrescu la Ar-: Numirile acestea s'au făcut pe 

deal; : baza jurnalului ultimului consiliu 
D. l. Sauciuc- Saveanu la Bu-: de miniştri, ţinut în seara de 

ROMÂNIA 
Judecătoria rura]ă Nadlac. 

jud. Arad. 
X o. 152-1929. exec. 

Subsemnatul delegat portărel 
prin acesta public că in urma 
decisului Judecătoriei rurale Nad
lac No. 8088-1929 şi G: 2232-
1929, în f'avoarea. lui Postăvă~ 
ria Deutsch, reprezentată prin 
Dr. M. ?\fanhehll avoeat În Năd-
lac. pentru suma de 12277 lei 
capita! şi accesorii. Se deiige ter
men de licHaţie pe ziua de 8 
Ianuarie ] 930, ora 3 p. m. în 
comuna Nadlac sub No. 7H9, unde 
se vor vinde la licitaţie publica: 
10 viguri posta v, 3 viguri stricz. 
5 viguri zeig, 5 bue. carpe marit 
l' trăsuri galbină, 1 cias de pe
rete mare, 1 cuptor de fer var-

Vânzare de aparate de Radio. Repara
ţie Electrotechnică se execută promt 

şi eftin la 

covina ; ; Anul-Nou 
* 

In urma numirii directorilor regionaIi, rămâne 
r Niţescu, ministrul Ardealului, fAră o lnsărc nare, 

, sat, precum şi mobilele supra 
secvestrate fn procesul verbal N o 

doar d. VoiculG:1768-1919. 
Toate aceste mobile s'au pre-· 

ţuit in suma de 30.000 lei. NAVIt!DI 
Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 160'2 

Din cauza desfacerH găsiţi la firma 

F. Schuster 

I După informatiuni din sursă guvernamentală, d. Voicu Niţescu I va fi numit ministru secretar de stat fără portofoliu. 
. D. Pan. Halippa va fi numit ministru deplin al comunicaţiilor. 

De altfel, din acei aş sursă, ni se spune cA In curând va avea 
loc ,,0 nouă regrupare a membrilor guvernului It, adică o remaniere ! 

ministerială. I 
D. Voicu Nicescu va primi conducerea unui departament, pro- i 

Nadlac, 21 Decembrie 1929. 
Delegat port~rel: Dimitrie T .. 
Feier m. p. Pentru conformitate. 

Impiegat 
ind'escifrabil 

mobilă cu preturi redu~e. Timişoara 
UI. Str. COTona de Oţel 14. ExpozHie 
de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. 1] - J 3 

babil al industriei şi comerţului. . --C-e-l -m-a-i -e-fi~;ce iac în ~;;t;.;-
* 

i • 

li 
" 

~ ~ ~ 
, 
f 

'1: , 

Cocs prusian I TELEFON 
CărlJlunJ 461. 

Cemne de roc 
Cărbuni de 

lemn "retorta" 
Transportlm la domiciliu in orice 

cantitate. 
JlCTJtfJl/tltN EDE 
Arad, B dul Reg.. Ferdinand 44. 

., '\Ve i s z" fotograf 
Bul. Reg. Matia viz-a viz cu Dacia în -=- Curtea Bănci judeţului Arad _~_~ ,! c, 

i I ~, 

il t __ r A ---

Sunt probabile urmatoarele numiri de secretari generali ai di-! 
rectoratelor regionale: , 

D. Maiorescu, actual prefect de Oradea, la Timişoara: d. Vulcă- ' 
nescu, la Craiova; d. Ion Pop, inspector general adminh::trativ, la I 
Cluj: d. P. Irimescu, prefect ne Botoşani, la Iaşi. 

• -
Către cititori şi abonati 
Rugăm pe abonatii nostrii l:'iă binevoească a ne 

'- " trinlite iluediat costul abonalnentelor pe anul în: 
curs cât şi restantele !)entru a nu fi nevoiti a înceta: , ,~ 

expedierea Administraţia : 

~"""""""",,""~""""" ••• I"""""~= I '1 i I Intreprindere pentru sudare electrică 
1\ t: ş~ a.ut?genă a cilindrelor, osilor de ma-
1 ;~ I şmt ŞI a cazanelor tu garanţie de 1 an N .. 1'. • t t 

.1 Unl1rl 111 luagls ra ,ura 
:1
1 

'. I flRCfiDIE BUZZl H · C · 
diIl . j , 

1 Timişoara Fabric str. Vlad Dela Ma- . anat 81 rlşal18 j .~ rina 5, Casă de incredere. 170 " 

1 • _. - -- D. Ştefan St. Stănescu, supleant la tribunalul Ilfov, a fost j 
J Menu eftin şi bun. I Inaintat judecator de şedi~ţ~ inamovibil, la tribunalul. Arad.. : 
l! Prânz lei 50 şi cină lei 60 la restau·! D, Coloman Solyom, JudeCător gradul de preşedmte dp. trIbunal: 

rantul şi eafe.neua "Palace" din TI-: la judecătoria Beiuş din judeţul Bihor, a fost ,permutat, iu acelaş' 
I j H!fşO,itra. In f~ecare seară eoncertează o i grad la judecătoria Oradia ruraiă.· 1 

, nW~lcă de pn~uI :ang. ~o~alul. cel I D. Vasilie E. Ganea, ajutor de judecator Ia judecAtori" Suraia . 
m,u bun de dIstracţIe al Tlmlşorenllor., .. P . ' . d' . 'b'l l . d xt . : 
1703 j dm Jud. ,utna, a fost fnamtat JU eca.tor mamOVl I a JU eCa orla . 

tUNel şi a bronşitelor este 
8iropul PentllSiaR al~d-rului 

FOLi)ES 
preparate la Farm. Dr. Fmdes Arad 

De Crăciun-ca.dou iefin..şi_iGloeitor· 

LA GLESINGER, 
Arad, Str. Meţianu. 

S'a deschis! Sa]on de frizerie 
pentru Doamne. 

Preţuri ieftine t Serviciu prompt! 
Onduiare cu fier .__ ___ ] 6 Lei 
Ondnlare cu apă ___ _ __ 20 " 
Spălat părul ___ __ 15 .. 
Manicurft. _.. ___ _ __ 15 " 
Tuns ___ .__ _._ _ __ 20 " 
Abonament ___ _._ _ __ 120 .. 

Rog ~prijinul Onor. public 

Salon Pompadur, 
A rad P' Catedralei. No. 14 1688 

Reparam de ceasuri speciale 
execută 

"ZINNER" 
-_.~ -_... ; Deta din jud Timiş-Torontal. 'b 1 1 T' ! Arad, Str. Meţianu fost FOl'rai" 

x SUBA Spălatorie şi Curăţito· 1 . D. Ioan Herman,. .!udecător de. şedin~ă la trl una ~ 1- ; 4. Cea mai eftină sursă 
-, ]'ie chimică primeşte pentru apă- ( nllş-Toron~al,. a fost numIt Jud~cMor de mst:ucţle la. acel aş trl?un.al. ~ de ceasuri şi giuvaericale .. 
~Ilal şi curăţit. Serviciu eftin, promt l D .. M~hall C. :\fuşetescu, Jud~c~ţor la Judecătol?R Deta . dm JU- i 
" şi constiincios. Timişoara Bulev. I deţul Tmllş-Torontal, a fost nUJlut Judecător de şedmţa la trIbunalul: -----C-t·S·E-;,MA 
, C~rol 20. Sucursala rămâna In i Timiş-Torontal I 

,;' ~t/'ada Doja IL 197 1 ---.-~. -.----..... ---.------- .... --.------.---.----.. ~----~ j OL YlllPIA 
." -.- -- -_.---_· __ --__ 0--.--__ .- --~ I 

1 

j Mai frumos lustrueşte, calc.a şi j 
; spala spă1ătoria 'i 
.: I 

': 'iE~~ZI! B~T!bI!!~~ I 
":, 
.: Sir. COIlsistorului fost str. Batthyany 

35 În curte. ] 59 

Ueinrieh Tschireh 
J.1ugoj Str. Reg. Eerd. 1. (Casa Blum) 

Magazin de Coloniale, 
Delicatese 

Mare asortiment de cafea şi specialităţitn Licheuri şi Champagne 

atA $ "ce c • ..-. •• 

lan. 3 Vineri . 
Senzaţie de Emil ]annings; 

P .A'fRIOfl'UL 
dramă rusească 

In rol. prineipal: Emil Janings. Le
wis Stonne, Florence Vidor 

174 . '-_____ , ____ _ 
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