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Cân:a:N;:;a;e~TĂZl DIN NOU UN SCANDAL 
prăpădeşte podgoria Aradului. 

-){-

Pe ullimele culmi ale .\lunlilor A
li, intre Hadna şi P:ln'COta se 

vechea podgorie a Aradu-
a cărui htoric se 'perde în' ne

ra vremurilor 

~u de mult, aeeastă podgorie 'a 
-, din cMc am auzit - tez.au
judetuJui nostru, 

Pe slund, un podgorean cu câte

jughere de "it" era cOI1sidel'1aL 
1l1stănit, aici acelea cMC'va .iu

, îi dădeau stiH, ca să! poată 

ln dragii voecn familial fări'i 
duce vr{'a mllll g'l~ija zild de 111:1-

Ce mai încoace, încolo, ·i-;) jllgă 
de ,~(> era o aVr'e, E adevărat!n I 

că şi conducătorii rostmilor de I 

acele vrmur:i (cari nu sunt prea 
) awau toală solicitudi-

'puneau toată grija şi dăd('au 

sprJjill ul pentru tnflonrea şi pro 
podgonci, 

caz de grindină sau alte n"no
sinistraţii din regiunea care 

suferH nenoroci n'a, erau SC'lllit~ 
dări, 'j}C un timp oarecare, timp 
: llii in raporl cu pagubcle su-

li' 

dădeau 'iJOdgorenj]or peJlIl-u in-

"Libertatea" in alegerile municipal . 

Alad. 1. Heprez{'nlan\:i Blocu-
lui cclil!et1t':-c democrat, fii,nrl eri 
in iurnt'u decloral, la reslaurantul 
zis CosUn din cartierul (~n1dişt{', au 

illiflln\t iar~tş 'PC plIşdîriaşul Bn'
ban ş: {'{'ala sa de vrc·rl 12 drbf.'~ I 

Ut':i, năimiti de Jilx'rali :-ă tulbure 
liniştea Jl1unidpiului nostru, 
Aceşti picnle-vnră lurmen taI i df' 

beuiurii au in{'ereat :.;ă zi'id:1!ni Cl':I

sdl adunarea paş.nică, dar dat Hilld 

că r<>;)rezcnlan\H hlocului cetilţe

nes{:-<!cl1lo:xat şi-au pă:.;lrat lot cal

mul, Ilt'rdlrdllnd la sliedllurile lor, 
a:ci IIU s-a produs nici un in.cidpuÎ. 

PIC,iÎtH! ilHa pe urmil spn.' un aIt 

loc de adunare, halta de derbdei 
s-a luat după ei cu fel de fel de pro
voeă:i llerbec!elj 'Văzând. d1 nu 

sunt luaU în sam~, şi i Ilcurajati d<> 
faplul că rcPl"C7 .. elltan!Ji !>olitlci' nu 
iau 111GÎ o măsudi impotriya lllr-
bur~tol"ilor ordinei publice, au 

lre,ul la fapte. 
l!uşcăr.'aşul Breban a sădt asu

pra cetil!eanuluÎ (dH'orghc Ilu(j, de 
fel (Un :.\Iil'~'i!aca :\ou:1 ~i I·a lovn 
,'U llll ,}tlmnal de fer în obI'az, Criil

('anul lIu~i a fost pansal pe urmă 
tie călrepl",im.m('(licul spitalului .iu 
delean. , 

FUi}[ul f' (II ai:lt ma! n'..:;rl':~lhiL 

('U (,li i1art;du! llahmal-(ărăm'sc p~î

uă era in o poz:! it' proh:sta cu {'ner
g'f' impolriY:l violentelor, ia!" Ullllll 

un.it cu liberalii, se "'l'ele că <;;i-a în
<;11~:1 !:'; ]11e:oda lel"orist.ică a ac!',slo· 

la, E set1ln:ric,alh'. {'ă Iosif Vulpe, 
f~ai'(' afirma, C'il e l;imis d:n p:lI'[ea 

nalional-(ăr:lniştilor să mClltil1~l ar· 

thwa . nu a in\dl's să la; ll~ci o 
mă'illl-ă. ha {'h:ar dÎnla în cor' ('li 

imila de derbedei. 
Be('omandăm faptul de mal sus a 

I t'llltitmii «lui prefect Marş.ieu şi 

dlui ehestol' de 'i)1)litic :\loga. 

------------------------------Protestul comerciantilor 
triva impositelor 

Buem'eşt:l, 1. - Comerciantii din el'; s-a s:nu,is mart'le romrciaUl 
Caplilalii au tinul deja a 11'l'ia adu" Pand('Je BI'ătulescu, vlethna niz.i e-
uarc impolriy'.l teroarei impoz~le- e0I10111jn', 

101' .. \dUil:II'P:l d(' ('l",i sara a HyuL J(X;, Ab:a sunt Ol'aşc in vt'ehiul T{'f!at, 

re ~;>; -ali Îndlis1)rrlvitliile pe O 
jllm:i1alc cie ,d. S-au tJl'cznlal in 00(' 

porc ia Camera de cOIll(>r\, unde 
au cenll <'onducătorilor, ca să fa· 
':"~ cuno:~::-ul gUH'lllului, că în cat 
de IL,cul 'Ia fi şi mai departe, atât 
de strid la impuneri, alund prăvă. 
File închise azi numai 'in semQl de 
protest, y,ll' răIl1~lnea defeinitiv in
cluse, 

Arestare-a unor miD,()r:l 

Arad, - :\f:inori~ l{atvarils Stefan 
şi Har'tmann Francisc din Arad au 
fost 1!13'n' ati Parchl'tului Tribuna
lului .\rad jH'illm furturi săy~lrşitc 

în .\rad ~i 
1", ..... 
lJmJşiJara, 

-x-
Fm~ 'pus. 

I Locuitorul :\lemzete Ghorght' de 
IIH atli Ilin COllluna Somoşchcş a 

i>u:; foc la f:lnul talălui Sall ~Ieme

te 10;1, :'art' a diyortat de mama sa 
ş.i tI"ăl'~te cu o altă femee, în unna 
unei cerle r<> a ~lYut loC' intre tată 
şi fj u. I 1 

Postul de jandarnll din Ccnnei a 
îna·n:atj}C in, en(u a tol' Parchetului 
TdbuJlalultri ,\rad cu acte dre
sale, 

--x-
Jllc-alft>3 unui ('!luint'ut PololW'i'i. 

Var-şm"ia. ((:<'1':->.) -~ Zilele aceste.a 
a murit la Lwow 'profesorul de~sto
de al lI11jvl'r:~iIă(ijj 'Kazimir',l), dr. 
J an PUI; n' k. ca re a fost unul din 
n" mai I"t'llumiţjistorici contj'mpQ-
rallipoJouezi j 

llen'a YiHor, ajutoare bănşli 

formă de împrumut aeordat prin 
agr1icolc sau viticole, cu 

It' înd('lungat şi înlt'snirile de 
. ~"{=El 

in localul Sl'alului :\eglls(ol·esc. A- ; în (,al"C nu s-ar fne adul'J1?i.rji' <1(' 

dunarca :weasta a avut deosbit!r în- I IlJ'oles!:lr;. E foarte sPI11I1H"ica!iv, că 

t.impul c~ll1d slrugurij eran 
S<'I1lJliJ!alc tocmai 'Prin faptul. ('lI 

, un tren special pleca înl fie- cei cal'(' ll' mai dau malla S;l iO lu" 
scară la ora 9 (Lin (ihi()ror~ ! crezeiar el'i care 1lI~ mai pol 

ilrcat cu strllgul"i ~i djmineatn face fa tii aceslui lux, au Jilsal-o 'pl"a. 

i\u {'\'onUll pe conducalorii tir.' 

alt:'\. darii, ,;'\ci ar fi Oj ruşill!': dar 
implorăm P'~ :'Ililduditorii de ;h(:17..'i 

şi-i ru'.(lull sa-ş! îndrep!l' fn-j'\'il'('<l şi 

I,bllt)!'a at'psl!" lall'!~ilrii dc lJllllld

lOii ai i1fill1:Îilllllui ,. să 1'<1(';1 eCY<l 

cu tlll minut mai de \"l't'Il1I',il"i,tnl 

a tlU,{' pr:lp;'ldi dl' lo! an'as!:! 110-

!(:llil i;() d gn ţ": l', 

I 
Plasnik era considerat unul rullj 

("~i, ma.i bun i (lI·noseători ai isto
'J~~(\l enllui llIediu polonez. El a 
fosl <llIlol'lll a Jlumeroaselor lucrări 

gurii erau pe piata Vknei.. tlă bUflH'llilor. 
feraUi plech,kă .\rad - Acum Il'ei ani toată re~iun{'a de 

J"ia, ekmol1stretlz1'\ Umî Pl}' ia (;h,o)'oc şi 'P~1nă la P:înrola a fosl 
!,I [le replică, grija ce a avuţ a distrusă rit' nn Înspăilll~lnlătnr po-
eondudilnrl 'iK'utru această p.od- tOi>. 

I 

lume. 
u:.;a podgoqLe de. iier,l a ajuns 

pepâl'loglf. 
tăz.i 4-5 jugăre de vie nu este 

avere ci o pacoste. 
'pivnitile pline cu VÎn _1 la 

AnIm doi al11 aproape loală pNl
gol'ia a fost băluUi ,mai u)o!"J 'd:n' 
în fine a fos! hătuli! dt' gI'ÎIl(UIl,i'i .. 

Ce s-a răcul"? Ce m;isuri s-au 
luat .? 

,Nimic. 
dlh-ile, 

ba pardon ~ s-au mărit 

Să nu mai lokn'zţ' fa I rr-ic11'<' a 
alcoolurilor din gt':îu sau alte h,,
rllCtl'. să nlt mai !o]('rcz dcsrac('- i 
rea "inUl-ilol' falşc şi otrăY'i!oar(', 

să se ]'pgJell1nleze în smrşit culti\'a· 
rea viilor. ~tfort 

:;;~:iintiii'{'(' şi "i,a d,ştlgat un mare 
Il U lllC' Ş: C'" ('t'l"c('l;llor al raport uri
tor nllt:1l ale jlolono-ilalienc În tre-
('ul ':'~ jln'J:('1l1. Putin înainte de 
nu,al/ea S~1 prpL Plasn'ik a fost nu
mil llH'l1lflr li al Academiei 'Poloneze, 

-x-
1I]('1"lul k (1;n Ll'111:ngrad. 

Mos'l'm';j C('ilS,) După o slatis 
Jidl jluhlicala tit' ziarele din Le-
1l'in(~'rad :lll ~:nli ](le anul treculill; 
an's[ Ola~ .l1:>2 ·illcendii.. l,a aceste 
illccntlii au r,osl 271 răniti şi n:u
mcroşi morţi. 
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Un răspuns pentru 
două răspunsuri 

Sll11! obJ::"tl ,~a Illai alu:.: l'.lkY:I 

l[UllUi:l'j pri\"', 101' la mi!;oc:tt'ea fc

mCIJls[ft. 

Am l'OIlY n~l'rl'a, {il evit' ce nii :t-

răia ma: jos Y(]J" n judecate în 
mod eu ~o[ul ohil'("ti,', 

Su';\:n OI Uirie c;î nu este logic 
('U slIt;ill' ofiterilor si"! 1111-~i r:'H'ivÎ

le di'C'plul'jle polilil'C, 
In !)iimul dn,.l s-a!' iJUiJe ÎI' COl1-

, . 1 " ' 'j'\l'" t','II,'[ (1 "·'k'-([il!l!;tl (l' ,n,l'\'iU1L. ~ \ '-~ 

Validarea alegerilor jude
lene, din dil·ecioralul 

Banatului 
T un,işO<lr3. 

"':1 [c:'m'llal cu Hriri,',u'e<l 'l"'.c{r> 
iO .il!: 1 '\<'Il(' ~i ti ,haicI:I.. ~ISlij,:'a 

{:(ji!k.;lai'illll' iavute cou,!'a ael':-'!Ul' 

ale:w! i, 1) li p;i cum am mai :!\1l1u(al 
U('P ... \(':1 s-au fi1:'ul dt' ('~'dr,' ('llmi:;;'1 

io ':IL\ (h' n'\''zllir,' d .. j)(' bll'~" (;i· 
redora!l11 Banalului, 

Conle~lat;ill', C'!!'I "tI f()sl in 11 1I

m:'i;' de",lul (It: llWl'l', au fosl luaie 

'1',[::I1S,' c';l ll~'riiJl{1 ini\'m:alL' ~i :"-:lU 

\ ai'!!al (o:tlc akgt't'ik din ('de ;) 
iwk(l-: \:ai a:-;., ,\rad_ f;:hlll', Til11:~

Torull: al ş.i SC\'l'J';n, 

L"ll'le gll\'~'rllamn!all' 'nu 1'<\111:1:, 

in n' il", Jlll' a 1;:,;, (\;o 

la 

Sll Ul, . " COllie-statUl ii au fă,'lI! ajw! eun:ra 
, ,vulidfl! iim', 

• 

1
- T:n,l. pnteti petrec. bine?? 1: Diplomatii Mieei Intelegeri nu 
!-..-,--,..--..-----'-- iau parle la seJ"bările regenlului 
,alte f('l11e i , 111 al d(Jlk:l l ;lnd lc~i ll

,iJorul n-a \innt ";l'and t!eparenlc 
unora ş.i alto!'a ~i hine a iH'oc'-'dal. 

• Pc 1::il1gâ aCl'sll'a d, :'\;I'oi'l arc 'in-
tenţ:ia să mai dea şi nllt'lc sfaluri. 
li amintesc insii proverbul 1'0-

111<\1!('''<':: ril'cal'c clim i::oi a~l('rt1l' <l~;1 

doannc», 
i\lul\U1uesc pentrll bune'le sl'aturÎ. 

dar regreL ('ă nu le /}O[ ]Ir,hni .. 

Horl.ţjy 
Lmb:'{",!a. 1 " Irp[ol1la(ii ;\11- r Uurlhy 

! .. m;e: ),1; 'i an fnul o 'eon;;ialuirc,' P('i,ulia:ul (:fJ!I;.;l'alu:1 ii a fll,;!. dl 

I,'a!l' a <Ind ,-;C'I'lJl <lI' a d~'l':dc (1;1' t'l'ill'C'Zcnlani 'i "IaUnI' :'IIi, c:i ,\n-

e,l .\I;,a ,\ni ,lll:a :-,,' ;1;'t'7 i l:!Ct LI "r':- la!]!:,' Il!! :;\ll pal'le la aCt';';Î<' S('I,'ll:'l: ': 

h:u'iie jubila!'v, ce au lol' acum in maghiare, 
H ud'li ,(";Ia in Ollil:!n'a ]'egnl uluI 

~:}I!~:t~ I 

! 

In "Crucea Albă!!! Incărcarea şi repararea de acu- i 

UINEliL\ 

OLJlllIPll\ 
l .. lJf~OJ 

MarHe 2 Duminecă 

Regina circului 
dramă senzaţiOnală de un circ. 

Cu Waher Rilla, Margaretha Se 

JucărU pi~DLJ'U cupii, căI' ': 
pentru copii, gralllolo<llle, pj,lci, 
.şde de dame şi alte obiecte 
cadouri, cu preturi pxcep~ional 
<;-căzute. in mare asorliment 

Iuliu Heg'sdiis 
din Arad. 

fabrică de trăsuri şi atelier 
parat automobile. Timişoara 
Carol 46. - Primeşte orice 
în această branşă; Reparate 
automobile, sudatea radia 
arcuri noi şi reparare, sudare 
ge.,ă şi caroserii noi esi re 

E. :\1 ~'H'ab;tL', 
mulatori pentru radio şi auto- : Mai frumos lustrueşte, c 

-,--~~- 1 mobile. Stabilimentul meu de ln- i spala spăIătoria 

Uniunea Sub-ofiţerilor 
Pensionari 

~Hll han :~,~}1{' ;in }!I~o:.;hn~a, • carcare este marit, şi din cauza I TEREZIA BUTTIN 
, I -aceasta am redus preţurile. Jncar- ,. $' n. 

j' :e:,'i,':td (l')S' COllsiliul B:'Ill- • d S d' 
, " ' , ' .' ' , "i carea de Ano e. istem e! 

Arad, .~ To\i cumuraz'j i reanga-
',',it ,',a:iflllall' ,:l1;.:'L'lc!\',' a dl';";~ Si,~,a- j' abonament lunar, Imprumutarea 1 Str_ C01lsistorului fost str, 
Il,'!'!':1 ri,' !lOU' /J;IU::,l.()!i.' a (,tll' 10 d It' Alt ' .! 35 in curte. 

" '" " e acumu a ono cumu a on ŞI I 
<; JO) diilan" In Il'lllJlea Jlnll:,'llllle- I ' , , 

J'a'i înscrişi in t'nium'a su}}ori\el'ilol' , , ',' l' anOZl nOi permanent In depOZit. ~-----_._--~----t 
1" loi' va :,1<1 SCiT.,: PalLa :\ap ()[1,a'il a , 1 

'lnen~i()n<tr:i, slIcU\'!-;ala jlHk\ului ,\.- " I I Cumpăraţi ceasornice şi .fuJ.;,o',!av;i.'i, halll'n'lil'k VOJ- II da- j 
rad, vor ina'n!a ac('stl'i sucursale S te f ~I O 1 n a' r ' cale la firma tale di.'la 1 Ul'l'i..'lll\'I':", ziua illlk- anI 1 
C('I'('l'î!v d(' impr.oprilăril'e du]):l ~' :, ' 

jX'1 Hh ulii, 
modcluf'ik llimL'(' c'amanlzi!or: ! 

~x-

La Aradul nou: dlui ,\'\Tam 1.a7.ar, • I \ 1 Electr'o-Mecllallic Arad, Calea ! -- Crlll','<l Hc,~i ,,:',W a . n:d t ,)IJ-
S~1Iill;('.()laul mic: Fassbindl'1' Lall- R d . 43 ~ 

\':la.a J'" Ilh'll1lJ1"i ;':Ii la adlllleIC:'<l O nel -a. !'('utill; I\ădlac: ~Iişi(': Dumitru; I 
vÎs-a-vis biserica Lutherană, TUrim (Tnrllc'a:,: :\Il'dn- 10:,;if: Sj- ;';Plll'l ab :'::-.:a',;[ U~L' ziua de U '.\hi'- I ~~ie~a;,. , 

Lie, l'e;'ix,'cli\'e in caz de lll'pr,:z0n- I ; ":.....--------.--_,_""1 mandlll dt' jos: ~loW;n Simion:: I ' 
Chi!)in~l1-Cri~: Ilul{' Pavel; Sicula: 

bniJpe 18 ~larlit' ora 5 p, nlil.'ÎJll ::'<ila tel 
t iare H 1l1l11l1U'ulu; ilLoc('sat' de Jll':m- L' ~ I 

Căprar Flor('u; Bo('"ig: Vonno IOan I âud? La 6 ~Iartie' , ! se 
lIH'u: Barlo~ ş.i Kolozsval'Y Pa\'t'l; , " ~ _ ~ __ , ,J,:l)1iI"O(Lă"I'~laJl1:pr'im;!ri\\ rOI IIl'm!t!Ol'1l1 I ,,_.,_'., ___ , ___ ~" l!;,', 

Sigiluri şi insigne 
execută pe lângă preţuri 

arte avantaje-ase la PCt,iea: SieloY<ln Hl'l11u::; Bovine: 
1 J)ar,:a de s('amă pe lD2l; i ' 

Kajartl los,if;; Cherechi: Dl'agomr,~· ' I Pistrui m!1runţi şi pistrui :de ficat, 
2, Aprohal'ea soco!dilor IX,' 1!12!1 • 

Ioan; St-biş: Cr1,şan tdH'OI',gh('; ~lu- II1Ireg;;'l'a ('{)mitduluÎ: ! precum şi toate impuritil.ţile pielei 
l'e~t'l: Pl'ohaszka Francisc; ~loro-: ~3, I curata. CREMĂ LAPTE DE 
tia: Feilyn'sl Pdru; TimÎ)oara: 4, Ev{'ntualc propUllt,Ti. CRIN l' 

Mulsch Iosif, Fraldia slrada -1 v~~i--~i~ânâ-n~iblne abo~ează~te '1 KULaKu1 A 1\'0 ,1;') c); pc (:;Îlld ('al1lara7~ii din 

Arad, ,\Iif:ăltwa. Scga !'le., se VOI' I 
pn:';~{l1ta în biroul SUf'!Ir;-;al(,j din la II o~ Xi, CII l' 

~;tl'ada ConH'1 Ll'u,'u\a ~(), în I1t'ca- ~ 

l'C 7.<: ora H--lS p~jllil 1:'1 pIimirca ' cu 1400 Lei lunar. i 

, servesc şi mâncări reci. l' !O<.:aEl de I'e"izui re dc pc ltll1;:;~1 d: 
Lugoj str, Buzias No, 5. 1661 : 

tie j~i;:O. conf.orm onl. cl'nlra.lri era ' ~---~~- I 
~-~~ .... ~~~ 

~oya ~o :l;l21O-:r~ din :S:-H lalluad<.' ,~Ura ,Hor!('!1sia Sabau cu claIa 
1930, , , de 1 '?larlte a. c, a ocupaI postul (il- I 

D. Ardt>h'an sulK;e(;j'clarâ d('venit y<!C'anl la '.Li- I 
'Preşc'd, sueursalei Arad 

CIXE)lA APOLL 
2 Martie 

Pat şi Pataobon ca caoibali 

'C('ul (atiha. Birla din Arad, 

2 Martie 
Screnissimus şi ultima fecioară 

Se afla esclusiv Ia F armacia 
Oreşeneasca in Timişoarat Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe, 

Cititi 
~ointa'}Joporului I 

-x-

CIXEMA ELISABE'lliX 
2 Martie 

Visul amorului 

Iuliu Cs,ll{)T 
°Tavor b 

Arad. Str. Alexandri 5. 

Vinul natur al, 
bun şi eHin al B, cd 

Ci- (~ldschnlie 
se află de vânzare la depoul pri 
din Str, Eminescu Nr. 4 Arad şi 

toate magazinele de beutuli. 

I L ••• rota de ceain 
.. Hor 

CINEMA MEHAL ... .\ 
2 Martie 

lUasc&. de fier 
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Voinţa Poporului 3 
~'!t~!;t:3142SIL. Loc descllis 

AVIZ~ Cucoane! Atentiune! , 
Tol l (Tt'ditorii cari an ccya 'pre

leIl7,Îun; faţa (IP Hadl '.,\ndr'ci sit 

se prcz,tllit' in It'l'mil de ,) zile la 

Hotelul Cl'nlral lFn Siria, 

Să nu rămânefi in confasiel 

După termen n:ci o n'l'IUmatiulw 

nU mai are Y:'Ilnarc, lJIIăfasa "IVETTE" 
Siria, la 2g Fehr. ImU, 

lIet .. 1 <; .. ntral. S'rj~ ~ , 
~i nu se poate confunda cu materiile confecţionate din mMasa artificial~ 
~ ordinara de viscose, c~ci IV!'. TTE se fabric~ din mMasa artificiala cea 

Lemne eEtinel 
2 

~ mai nobila Travis. - Veritabilă numai cu imprimaţia "IVETTE'· 
~ . _, ... , .Tr~viS pe margini. - Con t rol aţi i m p r i maţ ia pe m iL r g in i. 

100kg. lemne tăia te Lei SO 
şi c1ădite În stâ,ngie.rii în ,toate 
calitătile cu preţuTI mal avantaJoase 

~~~m-~~~~ţ:&I'ljjf.m ;7; :r.:r..:.:~ '!~ ~ 

Ia depositaI lui 

Aufricb.t 
Arad Calea Victoriei 1-2 

PllbH{'a~iune 

Se aduce la {,UllO:;.lin\~t cii 111 cau
za faLimentară a fal.ilului Farkas Iu 
liu deia 'LÎmo\a, Trihmulul Arad 
cu dcc:iI.Îui1eu :\0 ;");i.')(3~, ln:m a 01'

donal "tlllmre(l mărfUl'i 101' exiskn
te in pră~lia falitului în 'T~h'no\'a, 

Ur. E Szabo. 
massacurator, 

Gheorghe Turi 
S,o?e cămi~e ş,i ma. i 
şml de gatit dm te-' 
racolă în mare aSOf
timent şi depozit per
manent. Deasemenea 
primeşte orice luc-

I rare în ac. easta blan'l 
'. să. Ti mişoara str. 

. .. Dorobanţilor. 

~eftH3f:;r;wii:A*1aa.i al 
Pllbli('a\.Ăc de Udlaţie 

Conducătorii băncei"Hermes" 1 

. la parchet I 
T·m~50ara. .~ Acum doua luni, 

dl'polwn\ii băncii "HernH's» .din, 10-
-::a'ilatc. an ('('ful eh'clararl'a ei in 
fa!im('llt. pe motivul di nll ~( mai 
putul fa~'C' falil pl~dilor, 

Dela in('('j)u! ('l'!'c!'ilp (IP d('cL!'~lrl' 

în fa 1imrnL au fost r('spÎns~' (le tl'i
buna!. pe moli"l!. că conform bi-
lantului. adin!! pra 1Il:1! mare (':t 

I 
pasivul. 

T~e[XJn('n\ii illl'i:.,l.lnd asup"u ('C're
"ilaI' lor. s-a proC'.{'dat la o wTifi

en!e amănun\ i!fi a rt'glslrc1or şi 

aTi :.;·a ajuns la conduzia, că hilan 
tul a fost falş; totodată s-a mai· 
COIl<;lalal, că conducătorii băncii se 
fae \-ino"ap de falşu,'i ŞI (>xcrodH'rii. 

Ce\"Cp!i'l.rilc s-au focul d către d. 
procuror ~f. SL Popescu, carc în 
reroll:iziloriul îrul:nlat judC'lfăforullli 
de ,il~slructi(' d. Tjgo:ianu. a c{'rnl 
ar{'<;tarpa lui Payel Vinlx't'g. oi rec

torul ~neral al hăncii. Iuliu veisz 

dil'edor, Oskae EmbaelH'r contabil 
Âl'mill Hacdng mpmbnl În COllsi

Lul de supraveghil'rc şi Viliam V:W 

boysky p;,c]('urisL 

La 2" FPll\'uarie sus numitii con
dm'uhll'i ai h:lncii' Hermes", au 
fost ri(li('ati dC'la domidli.u de c:'ttn' 
d comisar AtunasÎ(' Gutu, şeful 

<;{'",'jeiului penal d:n prdt'Ctura d& 
poliţie a munif'ipiului Timişoara. 

In momentul când sCI"im, incul
IE)a~!i se află la judcll> inslmdor şi . 
I se dă ('3 si!.!ur emitcrea dr': manda- i 

I 

( te de arestare contra lor. 

I 
Sume\(' pxcroeut deu{'('ştiaa se 

zice că al- fi de :m dp milioane lei. i 
Coplah;lul Oskar Emha,llf'l'. SC' fa- ~ 

, , 
('(' 'Ii ilOYat numai ppnlru eli in cali- : 
ta!p dp contabil autoriza!, a sem- j 
nal hllan!1\l. drsi stiu că aC'{'sta ('sic; . . i 
fals, 

Vom l'C'YClli asupI'u cazului, 
VoI bură. 

Congresul mieei Antante 
din Praga 

studenţeşti 

Festivalul naţional român~sc. 

lal rle ('\'artdul s!ud('n\esc. fădnd 
() d"ose Li tii im ,}j°l'si e solo pe ,ioară 
r\şnnra P"tI'USCU 

fUE:\iE ':ZAII>.\" albl'ste catifele:" 
aza şi înfrumUsl'teazii pielea far-

11l2;,'i~ "Sal"ator- Timişoară, BuL 
Rcg, Ferdinand, 

Publ j<,atiune. 

Li cbi d ilre auto rizată 
Toate mărfurile, ca stofe bă:"băteşti 
Şi pt. doamne, rnătăsuri. pânză

turi ce avem În depozit 

Se vindem cu orice pret 
posibil. • 

Casa de modă Rippner şi Benko 
Arad, Palatul Fischer Eliz. 

Dwee(!, ştofe de haine 
şi paltoane de dame, precum 
GeorgfJtte - ]ână etc" se g&.

sese in mare 8Hortimente la 

Bazarul Popular 
Timişoara Cetate. 

Numai Numai 

2 
zile zile 

Vă puteţi procura necesită
tile de stofe dintr'un stoc 
ettin pe lângă condiţiunea 

de plat&. tn rate 

1. SCll~1tZ 
Arad Str. Eminescu 2. 

In baza (~C'rerl'.i se voi' yindl' in 

în sarcina, i){' thdtuclilc şi riscul 
cumpi"miloruluL laediv in prl'luare, 
in baz~ arL 3;)1 şi 3317 a Codului 
'Coll1crc;at din Transilvama la () 
Marti e 1 ~HO 1 a () l'a:' -1 d, lll, in ~i.ro ui 

şi cu in teITl'll\ ia Hoiarului public 
Dr, EUi:,>'Cll Bekş d:n ,\"ad sli'ada 

BratiallU 2, <iOO kilog,'aml' EtIl.i dt' 

I'ril~ia" 1(:('j1S-'. ~ In cadrele con

~:(,slllu; .\fic<'i Anlank slnd<'lll"şti, 

s-a o"ganizat la Praga un fpsti"31 
11 atio-nal rom:lnesc. cu Ullj foarte ho

gat şi int{'r{'sant 'Pl'Ogrmn. alp că

rui numere au fost ('xC'Cl1t:1ll' In 
lnoc' slrăIl](";( OP dtre sfmlrnlC'h' 

l'n marOt' CIntnsiasm au născut şi 

d[l!1sunil(' nationale' executate rlt' stu- i --------------
denti 'Vi stllflr'nlp în C'ostume n3- l 
!iol1al(',' i 

Mer:i.no 'con:orm mosll'l'i depusă cu Ş'Î sturJentii rom:îni Y('ll':ţi b Lf)!\~ 
pretul dc strigare dl' K) (oplzd( ,,>i ţ!l'{'S. In 'P1'll11u1 J'fmr\: ;lcân!al COl'uI 

d:~!l RUC'Ul'('Şti. cari.' a ("~('(,\llal dn
(~Ilci lei.: !li:' ki;logram. aceluia ea-
Te Yll 0[\'1'1 mai u1UIL p\'clllual ~i I('cil(' lla\,ionalp ale III 1 Il rol' ('(']01-

trei state ale }ficci Antnnll', Au ur-:->llb preţul de strigare. 

Prinlr"{' numeroşi om'iwti cml- I 
lit'llţi':'In fost şi miniştr';i Rom:"tn6el. 
şi Jw:roshn~id In PI-ag'a. ci Eman
dj şi .\llghelinov'iei. Aba!plf' Z~vo
raI. r('prpz('lltanti4 gllyerIlului. pr('- 1.. 

Cu începere dela ] Martie celebra 
trupă 

,.Oi·îow" 
va debuta în eate, restaurantul 

"Elite" 
Arhatorii au s11 depună 10 la su- mat apoi {~oruT"ilC' <1p sturlenti f:;l 

[ " 1,; tii t' C'~ll\ \':'dl'u stuf!l('n!C' n;n Ia~L <1islilVr:lll:du-sl' tp-a <",n pre LI ((' s n,gare , 

{'um şi ai (,(,I'('llriJor ('ultllrak şi }~ 
:ll'listke c(']los1ovac(' cu mare fast şi decoruri speciale 

Duo-ul comicul bucureştean 
noroI Gor~ S1mione~l, Dşoara Ră-

('l! 
lnatU l (a in {,l' P L' "('1 licit a ti i. , 

Catitalea mărfC'i scoasJ:\. Ia lieHa-: dulescu a T"{'oitat art'istÎc si 
temperamcnt romanla "Ollul. AH 

tie COl'C'spu!l,fe mostrei dl'pu:;c la 

1· I J' IJ 1 .l' număr foarle reuşit a fost ('x('eu-

Tlllreaq;l pres?] (',ehoshlYadi. n puhli
ca! artirole' p1i~H' <1(' ('n! uzÎasm 'rJf'
spre ac.('s! festivn) 

Hol arul puh It' (r. ~ugl'n )l',l'Ş ulll 

Ar'ac!, unde Sl' poate v,:'tla această 

moslră in fiecare zi de lucru în o
rele oficio:\sl', Tot ac-ole s ilO~ "c
dea Ş; {'ondi\ i un: le de lkitatje de-
'lailate. l \ 

Arad, în 28 Fcbr. 1930, \ 
NQtar 'public: dr. Beleş, 

-1-

Inainte de a cluupăra plapome~ ştofe de dame 
s:au bărbătesti neapărat Vă veţi con· t· 
'" . ~ vinge de preţurile mele avan aglose 

G "r eisz Magaxin de modă şi textilă Ia "S T EA U A 
W. ALB A" A RAD, P. Avram Iancu 17. 

. AI.lezi 
va recita cu plete. Intrare Jiberă. 

Preţuri moderate. 

li hete şi pantofi eleganţi du
rabiIi şi eftini nllDlai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina. Maria 4. 
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~ ________________________________________________________________ V_o_i_n.ţa_Popornlm 

Cassa de Păstrare Genera1ă S . ./1.. din Arad 
II 

ACTIVA Conlul-Bilanl1a 31. Decemvrie 1929 PASIVE 

I L I B Il L ! B '] L ! B L i B 

Nume'ar in casa _____ ___ ___ --I;~,645.~9~r=-r--~---I-- Capital socielar - ___ ___ ___ _ __ Iii ~---i--I~~.~I-=-
Monete străine şi devize _____ --- ii ~}9158771 50 ii I Fond ordmar de rezervă ___ -__ _ __ 112,616.615~ 90 ! 
Disponibil la bănci _._ ___ ___ _ __ 1117.656141, 78 ;,34,217.713 28 Fond de rezervă al creanţelor dubioase II 4,5ooooo l

! - " 

Portofoliul de cambii ___ ___ ___ ,,--- -- -- ---!-----~il02 861806 - Fondul de pensiune al functionarilor I 1,2000ooi - ,18,316.615 90 
Debitori în cont-curent ___ .__ ___ ~~~ I'!' ! ii 8d~52.229 68 Depuneri spre fructificare şi in cont-curent \1--- ---- -- ---I~------ ~160, 916969: 19 
Hârtii de valoare ___ ___ ___ ___ __ ,1 !'I' 10,830,118: - R:e~cont la Banca Naţională --- --~ li 7,736.598 1 -

Imobilul (sediul institutului -.. --- --_ II I I 2,000. 000 i - Dlv~d~nde n~ndlcate --- --- --- --- I 67604, 75 
Inventar --- 0__ --- --- .-- --- --- II I il 11 - POŞltll t~ansi!oare -:-- 0_- --- --- --- r 1,675.000 _ 3,178.108:-
Debitori de garanţie --- --- --- --- 1.675.000 1 - i CredItor! de garanţie --- --- --- --- i 21 ,:iil78.336 _ 
Incasso --- _-0- --- 0_- --- --- ---li ,278.3~? - Il 1; Incasso --- --- -. .-- --- - --- --- - - --
-- I Beneflclu: 383 769 , I Report din anul 1928 --- . -
1- __________ _I! '_ ~fjciul anului curent ~:: ::: ::: 8,062.20~ _1~ __ 8,445.972 12 il ,!P31,161867i~ _ ~-~ _ 231.1618t;7I,~ 
1- -Il ,----" I ---!l-

I 

I 

Arad, la 31. Decemvrie 1929 
Pentru contllbilitate: Mor6cz Ferenc, m. p. 

Lakatos Aladâr, m. p. ,eE-contabil. 
director executiv. 

Consiliu I de administraţi e 
Hegyl Adalbert, m. p. 
prqedintele coas. de adm. 

Dr, Vasile Avramescu, m. p. Brandeisz Enrlc, m. p. Bohm O~za, m. p. Domăn Alexandru m. p. rarag6 Rndolf m. p.. II 
director jleDeraJ 

Dr. Cornel Iancu m. p. Kepplch Slglsmund m. p. Lak~tos Arca~le m. p. 
dtredor executiv 

Oravetz Nicolae m. p. Schwarz Adolf, m. p~ 

Comlti~tul de supraveghere: 
Meer Arminiu. m. p. 

preş. com. de 8uprav. 

Holzeisen Iosif, m. p. Kaufmann Ludovic, m. p. Dr. Silviu Pascuţiu m. P. Szerenyf Oeza, m. p. 
expert· contabil 

Pingele de cauciuc. - Crepe pe cum şi repararea ,oşo~lIor 
şi galoşilor se execută repede cu ingrijire specială tn atelIerul 
m~u d~ repar?ti- Ale :x a n d ruF o c k 
um ŞI vopsire. I 

Timh-oara 1. str, Cetăţii ! 

Dormitoare 
d. lemn tare dela Lei 10.000. Oric~ luc
rari ,i reparaţie din branşă. executi promt 
,i ef- "'Ul1'11 Xa' rolvi umplar Arad, 
tin ~ I J. Str Bucur 16. 

Curăţirea şi vopsirea hainelor (le priMăvară o tace in modul 
cel mai perfect 

= .. 

Haină de pri- fi X Str. EI}fscOpul 
rnăvară vopseş-' napp Undu 10 
t ' • Str. Brătlanu e SI curăţă . 11. :..-------
Mare asor~jment ~e Biciclete, can- LUdOV)-p Pa',le1uka's 
delabre, ŞI materIalele pentru In- U 
stalaţiuni electrice se pot procura la • ""';, ~, j. ' .. "'-, _.. ... • 

A.rad Palatul Ort •• tay. 

~~~~~~~~~~~~~~_~.~s~~~.~~t~ro~e~sc~ul~3~. lIn TavernaLloyd! 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ loon~rt~dfu~~nddeati~Mac~ 

Mica publicitate.-
x Restaurantul ,BOULL de AUR .. 

-IODILE il. Il AlT ..... ., Pe lângă condiţi~ni 
,U ~ ~ ~ de plată favorabile, 
in preţ de' G .Il 'Il .Il. 1 Arad, Piata Avram Iancu 10, 
bani gata Atenţiune la adresă J 

~"a Aduc la cunoştinţa Onor. public, Că in Arad, Str. M. Nicoară.2. X 
~~t am deschis o croitorie pentru DJmni. ~ 
~~t Rugând largul sprijin al Onor public, cu slimă : 
~~) ŞTEF AN MUZER, . 
~ fost taierul firmei M. Neumann 

1 mai bună orchestră artistică şi de dans 
jAZZ-BAND, sub conducerea maestru

lui violonist ISCHATZ. 
Dumlllecă cealu dlUlsunt. 

Depozitul relJumit de 

Timişoara-Cetate (lângă Directorat) 
caută dame de servit, solide. 
Totodată oferă onor.. clientele bre

uluri bune şi mâncări gustoa<;e. 

franzelărie fine, Geza Stallitz 
s'a deschis la 25 Februarie în Fabric, .• • 
Calea Andrassy No 14. - Tot felul t~plţer ŞI plapomar pnmeşte ori 
de franzelă pt, jour se livrează la ŞI ce lucru tn acesta. branşe. Ti-

comandă. mişoara Fabric str. 3 Aug. 10. 
.......--..,. _.~-"".-- ---_._---

S' d h · in 'Timişoara, lose-M· h t-unde. se executa. eftin şi după cea mai e]eganta. modă lucrări. a esc I Sfin 8-dul Carol 4 I U Ide blitnărie, re(or~a.:i şi reparări. - .La expoziţia ţin~tă În 1911 
B I a. n ă r i a lui la Bud3pesta a caştigat primul pr~m1U. Mare asortlment nouă. 

CI'C,ISTA Ja 3 :Mal'tie 
..... _ .... _ ...... ângă Bancă 

, lângă podul lUi Traian. T 

1930 a deschis o croiturie moderna în ~rilnişoara Str. Lonovici 
Agrară vis-a-vis de Directorat. Cere sprUillnJ tutllror Românilor. 

Au sosit paltoane de danle, fetiţe şi haine 
noutăti de primăvară Âsortilnent bogat la 1 •• 1 i II P I esz 

, A.tentie la adresă 

Casa centrală de haine din Arad vis
a-vis cu întrarea din dos a teatrului 

Atentie la adresă • , 

Tipotp"alia .tN.o.in.ta Poporuluic. 
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