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Miss "gospodăria"
In leg~uură 'cu toată istoria missurHor care, a jnceput să cam ohosca- ;I
scă lumea serioasă ne credcrll' În- :
dreptătiti să avem şi noi cunÎnlul )
ta unii cari am contribuit in luilcă ,
parle la rodnica adiyitallC; pc terenul P1'0 pagn ndei serioase.
I
(Suntem pl>ntl'll propagandă in
sU'eil1 ăla i:c, imlispcnsabllă penlru I
tara noastră destul d!e hulită de cei j
mult,i tari IlU \'01' să ne :iuhească .. i
I
Aiceaslă propagandă insii. trebue
I
să fie __ demn:J., nu propa~and<'l {'xi- !
tj;jOi in fala un~)r prel:inşi roprezen Ii
,
tanti ai C'steticului, a căror ale"gerc
este în propor1.ic cu fiormilc care
~rec prin - corp, atunci C<îlHl pro-\
pagandisla îşi cla1e-ază formele in

l

i

R.uslria
După

şi

direrit·\." pvzi\ii l'xC;lanle.
;\'i.:csl ]'el de j)l"Opagand'ă il

l'OIl:-i-

deri1m ch!ar ruşinos.
Propnganda sti se rad înlrchuinI·And alte :cxt'ffiple şi alte metode cu
'alte nume, ca: m;ss bUcăUiria, missmtl!l1;'îliga. miss mătura, miss edu('ai:a ~i creşt.l'I'l'U copiHol" ~i iată cum

~i

; D.in informaliile lloastr.c, tratati"cb pr'nlru înfiin\arl'a Cre<iilului a, '~I'i<'ol merg hine. D. Lugojanu a ob(inut <l1'roban'a pl;ncipiaIă a grup-u
; lui de financiari pa!1isi~ni, şi intors

-x·-

după t'('zultatul

Il

I

După

hoarse

I

D. Popovici

lilsal insii un memoriu. prin care
cum Ycele situatia în (ară.

factură.

m.

1
~

a vrul s-o \'.iolel';e.
Este uşor de prcvazut Ce s-a înt
l:Î1l1jJlal dL1p~i aceasta: Ana
&n a
1nain!ai {j pl;lngt'r'L~ la j)urchet eli
Jlr('i~'ntll1l11'a sUllwI de lOO mai 1e.L
llllrucJ.1 în Hnlilamera doctorului
se al'lal! l'Ji"llti s-au PUlul desminU
fnrlPle: totuş ziarul »Patria» jntr~o
betie: de' cuvinll' dizule Hflupra d'ocIJorului a pro\'oeat sinuoide~~ cU
J:O,,: ulufui elI'. LOI'enl.
EI era ro!~odJ.l -cu o dră ar'ădană.
w

utleva lllol11!:.>nle fdila se inspullclnd, di d'octo l'll I

acasă

contra agitatorilor

Hu,llrCş.ii, 1. ![{adol':·. -

DI. cir. N. Lupu Ia Regenţă IYlli~{h'
Ia

raportal dlu.i prim

1JI1ăsurÎ
1

di Hegclltci ('ă sÎlu<1\ia esle foarte
gravă in tară.
Cum insă Hog-enla trC'lHlca s~i se

stadiul lra-

l)es\'I.' două săpliimiini- d. L'\t~jan
\'a inloarc-c la PUf'i·s şi după
le se anrlllă \'<1 putea încheia împrulllul uJ.

In oraşul Cluj s-a Întâmplat un
l'az loarle ',:u:lat şi l'lHl{, ll'('huca 'CeI" i
('e[al mai "i'ond lf,:'cilll'l' (\ei;mdi-;
n;i ziarului . PaWa· ear'(' fi p1'o"o- ~
cal m{)arlea c10dnrului LOI">t"nt.
i
FapLele s-au j><,lr{'('ul in modul

Tentrll a incasa o

roate ((in nou să joa(>(' ace!aş rol
pe Car'e l-a jucat Înainle tn Vremea
)"(la eanc-elarului SchoJwr, el fiind rolilicei il'uropenc, ca e;"tşligându-şi
ace1a Glrie a rep-rezentat Austria la ! toală simpatia mar'ilor puteri, car:.e
I de' aHr-:.'l a ajulat-<> mult la linga.
conferintÎ'i.
Cancelarul Sehobcr a declarut, Că I
-x-

fo:;l Ni, d:itlli- f ai1e la ora 12 la palatul Coll'olX'n~
nca\{l lH'ată în <llldirll!h la HC'gen\ă. 1 relll ru a i)!TZi nla fl'! iri Iăl>i pI'incipeDsa s-a prC'zcnlat cu lin dosar volu i sei Ileana, d. dl' Lupu Il,!' şi-a 'Pulut
millOS de dO('umie'ntc pentru a doY('- { des\'olta in arnflllllll!ill11',' leza. Dsa

~ranill,

~e

Fe!1wl'a ,\11" Bon a ll7mis într'una
din zik IX' fata {'j acasă la d{jclor

eonJierin\ei, Austria

li

tnliu

l:l Li\'elol'.

unnătol':

-l!ia În Ausll'ia s-a schimbat in mod
sim\ilor, poporul d[lI1d' toaln încr~

D. elI'. X. LllPU

ministru

Ziarul Patria i-şi spală cu
sârigeactivitatea-i imorală

onoare GOI·.i~ncdor.

r. 111.

ARAD: STR. MOISE NICOARĂ J, et 1.

LUGOJ. STRADA FERDINAND No. 1.
Telefonul Redacţiei (Arad): 154

Tratativele pentru
creditu~ a;:-rieol

conferinta de la
Haga

conferinta dela II aga, situa 1

INFOKMA ŢIUNI

' asem-i1 in ~anl
'
al" l;ulen in'tl'a şi mamdl' in f'o1l(:tirs. \
d{·,'euindi In an:la~ timp ş.i ll1'lSS-Ul'j
iar JlU des('ali!'i< at,e. In mod rl1~jllos
fiindcă a fos!. ... mam:t
Jlinlt'e :oa;'e judt'\('le (;orJul ll-are .
IntS:"-lIri, ÎJl sehill1·b cck' mai
bune
b1sportÎne aro)o- SI(' găS('sc.
BI'H\'o

ADMINISTRATIA

TII\i1:-:QARA Cetate: p, Sf. O,lol'ghe 2

La (JI',e- 1

C'LO:ls[ula

ca 1I1 lcg;i!ură cu aoe~le

z,dilll lOIlS!liuJui de miniştri n a-' lefL''1'i agita\!ilc comunisle au
() (ollfl'rintii în c1w"lia alc- \ rul din nOll; de aS{'i!.llenea şi

moe

a

ale

ger! ~Ol' jlHk{l'Jle ~i ('Onllllwlp. I-lLa ,lJs;-n1?;)p 11)n,.r ';)0!l!l0r!' ~dn.1f! .IOHe<
{'olll'l'rin\it :1l1 luai pad.' arar:"! de d.
ngi'lalÎ,i gUYCI'nu! va lua CJllcrgice
ll-:m D,jili:-.iru. [oti sllb:>enx1!adi de ; mihuri ('Olltra agi!alorilol' se va a.
~'al lJ:rl'l'iorii rl'gioJlali si <:0111al1- i J'liC'a legea :\I:hzesc-u.
danl!i I'orldo!' polHililll'Ştl.
S-a

arată

-x-

reintră

Delegaţia

•

studentilor la
d. lul_io Huniu

In guvern?

Hll,llrt'~li .. 1.
,[(ador;.
U.
D. prim ministru a r<iSjJllllS, Ca
Dela Pm'is p.ln:t la Vi~'ml) d. Lu- în B ul'm'cşl i mame se3r:L
1 r,1ll mir"istru Iuliu :\lan,iu a pdmil
~e IHll 1I1'~ d.l'. schimbarea ce se oh
gnianu 3 c:l.Iălorit împreunil cu fo- I Se pan.' ca obi('('lU! discll~Wor cu ; jeti in alltlil'Il(:i () I1l1I1ll'roas:l d'l'Ie- 1 sC'rv(l ÎII atilndlll('a stud!cn!itnel rod. Vai(Ta esl-l' reinlrarea dlui :llihai i pa\:ei a ·,.;lut!t'n\il1lli ConditldloSilll minislru de nuallte d. jlihai
lll;lne. l:1 ;~ pk'(:11 i)(> dnu11'l1ri pe
Popoyicl.
I l'oJO\'iei in gllVr1"l1.
rnl de 'l"~a ti l'i a Illll Hllllli 1 din i pri.m
(are lntr-;j<k'y:w \';\ :Hh.K·(' sl't~\'~d,i
D. \'nida mai ram~l11{' la Vj{',~la l1lilli~ll"tl ~i ~:II\'el'lllll11i p.t'lllruintC'n \:il'il. !,,'om'lp rlt !~tlWHi''nul ~i
D. PopoY,id a rămas la Viena "tx'~l
în
lhl a :'il' consfălui ~1I cinul Vaidn J I')-!l zile apoi SIC rdnloarce şi dsa [,iu1wa li,,' a anH'tiui'<l sllsitua(Î:l sin- \iilro]' ya da lai sprUinul slud'en\~
••supra situatiei 'polHi("('. Dsa va fi in Capitală.
d{'nlimfYÎ.
Il! [' i.

I

I

I

I

I

.

.

~
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.
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•
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Voinţa

\

.~-r~~_'t'

-,,~d.·-

-

Poporuilii

Permisele de căIă- 1 COHlpania teatrului
I CâlJd lJevatita te îlJ~
torie pe C. F. R.
1# Vestul ROD1ânesc"" i
vată
.,. Cronica dnamaiică .,.
I In seniciul ant~'eprellorulul dt
Eri dimineajă a amI loc la direc.j
transport Al. Deulst'h era
bir·
şi lUl

tia exploatarii C/'r. o cOHl'(·rin(a pl'C' :
71data OC d. Vidllighill, (Un.'dol'ul gc :
nel'al.

LOCŢlITORUL,

comedie in 3 acre de dJ

C~

j:ar, care a fosl trimis cu c~ilcva pa.
chel:e de p.lnzc In Ol'<lŞ, la un clitn!

Marton.

AI~~e~ta În drlll11îJltâ.lnindJu~ CU',
d{'(Ita l-nLl'11tia aulorului eu ajuto·:
rul mullLplelul" lor caii Uil:i. C!ccacc nevas1a, în urma ideei acesl('ia, au
_
zcnlaija k:alrllllli ,Vesl"uI Hum;!de altfel llt' interesează mai mult.
' "ilnd ut un pacheL..
Alcum
elIol'
sunt
la
parchet,
unde'
nes,',( cu piesa 'Loc!iiloruL:.
.\; eXtlelal prin felul cum au şliut!
.,Subiectul uoe"td pirse este luat; să se a<"h,ibc d(~ rul, neobositul al' - : au tol ce vor din Lcrechd.
din ,'wla :-.Iujbaşlloj' bieuintL
În-! lisL C. Dlnu, rttsfălalul publicului
,
iru c~ltya llloraYlwile din QcllniJllS-1 amalor de teatru serios.
'sătesc
DuiÎ FOt:Ş~j.lle:lIlU, 1. PdIa, .\Iacl~
ll'atiile noastre. Construită pc un
calapod u:;>llrcl, artiştii "prin jocul dOllschi şi dra Hfi ~Iihailoyjci au
j)cotlai:l ('lI cl:!dJn'a bisc·ricii or·
lor au Îm'im; allt1miteJacu}l:(', d('
He-slui allsalll todoxe rOlll;\l1tl' {Lin ttu'guŞOl'u! Tin·
r~lS!:LtnS aşteplăl'ilOl'.
care pi,'sa sufer:l. seoÎ.Înd in evi- blulul a fosL în noUt.
ca 111 aşleptal'Ca zilei m~tn't·c fi sfin·.

l J e st:l'na teatrului ora~(,llesc, Vi
Beri 31 lanuark, a avut loc l'cpre'

Intre alle ehl':>l1unl s-a di:>cula.t
şi acol'U

priyiloarc la biletele de liber~l(;irculalie pe cfr.
S-a holănlt, ca în ararît de perpre
llliscLe ziariştilor ~li'i au fost
lungile, nici un nil fel de pCl'ilJisl'
să nu mai fie prelungile dupa 31
Ianuarie 930.
Penlru permisl'1e illV:lliziloL vă-.
duvelor diC' r.izboi::.i \"cLp r': tn il 01",
luillisierul armatei va plăli Hegiei
~
: .Autonome Cfr. 'Cl'hi\'aknlul
ace- '
stor permi:>\".
După (·uleulul ll1iIlislerll~lIi
armaIci SlIut !lD,IO bencfici:m\i.
după statistica din l!12H a cfr., s·au '
eliberat numai 2;)Ud de perrllisc.
Pentru plata ac,eslor permise. mi·
uisterul Armatd a prevăzut SIIllW
de 67 m i lioal1{, lei. {'arc ya 'fi. ,"tlrsată eri'. Iwin ministerul d(' finunl{'· . Luiui min0rilatilor, din surs,! <Ilr,;o-'
lul sl s unl, ni SC' COI11Ullil,i CQ pri-.
mul plan al codulLli 11l111oribllilor ;
In ajunul unei alegeri de
s·a tcrminal. :\:nll'proeclul a ",(0;,1
j
protopop~
compus de (1. d!t'putat Gh. Pop, cu- i
La postul de protopop vacanl in prinzând urmatoar'cle 'Prohll'Ill'~:
comuna Ediu. sunt p[lIl~1 în j)1'{'zcnt
1. Concep!.ia minol·l[arti.
j
c{'Jlncli<]ali dnii: Cons1. .\Iihulin.
2. Drepturile jlcrsoanelor minori- I
preot în Cleir, A. Brădean preot în tarc.
l
Comlăuş şi D. Popa preot în Nădab.
3. Tnvtităm:înlul 111'inoriFi\ilpr.
Se dă ca sigură alegerea dlui C.
.4, Chestiunea l'digioasă a minori- ,,
Mihulin.
t:'i!ilor.
5. Clilizarea bunului I1ljlloril,H~
Cel mai eficace leac în contra
lor.
tusei şi a bronf1-itelol" este
6. Administratia minoritălilor pe

i

j

.

Cor

.............................................................

lirci acc:-;[C'i case a Domnului cr~·
dinc:io!:,ii orL:H!ox:i rOlwtlli de aici
prll runşi de o :insuncţire sf.iaiă

S~a alcătuit statlltul
minorilătilor

---"'--

FOLj'ES
preparate la Farm. Or. F5ldes Arad

I

Văduva lui Lenin despre I
educaţia

copiilor în
Rusia

In ziarul PraYlla c, din Pebersburg,
a apăruL un articol iscălit de Y~lduya 1
lui I.cnin. în eare autoarea aduce 1
c.rilid se~'erl' condueel'el so\'Îeli-

I

ce în oeeace priveşle educatia 00' i
'riilor. 'prcyz{,lind llll dezaslru lo.!
tal . alnati.ei dacă acesle lucruri vor li
mat contmua.
Se pal~c că acesl articol n-a fă· \
Clt{ nici o jmprcsic~ guvernul sovi-I
etic fiind ocupat cu întinderea 'principiilor re"olulionare pe intreg gIo- I
bul.
:

Vrei si mânânci bine

abonează-te

laJIosNieu
..

-

cu 1400 J..el lunar.
servesc şi mândri reci.
Lugoj str. Buzia, No. 5.

166J

OINEMA ·CETATE
Piedecă

de

sărmă

a,

furma 1uI1 cor h~ll'btilesc ÎIl urIm'
sl<''truin!ei ;;;i 'Sub cunducerea priei
pulâ a d.islinsului illV:llil[ol' Ter"Cn

lin Popa, eal"e (,Ol~ a ~i'CânLal la sfi!. .
1.in'u pro\'izodc~l a aeestui l:kaş <lt.
sunt 1 cTcdinttl ~i la alte stîrb~Horri.

~

lcriloriilt' In ('ari minol'iliîţile
în numar aIJ;:.;olul lllaj:Jl~ilal-.
in leg,Hurii cu aoeasla guvernul
Vl'ea sa statirici' atllllll.ile inslituţi
uni minOl~ilare. ceeace al" lnSl"lluHl
ca !-olalu; să înil'e!ic acesle institutii.
l'r;)('clu! :..e ocupa şi cu soarle 1'0millli lor ce Lrll.t'sc in slreinatatc.
PClllnl admLJlistratic gu"crnul dă
aUloEomie compl.euă sub contl'C)lul

I

Prnsionari militar:.
Tun pensionm-ii mililar'j şi civili
cu începere dda 1 Ianuarie lH30
\'01' primi Îndeminilate de
scum·
pe[('.

UIJ succes frumos

slalului.
Imediut dupti Luminarea definiti-- Dra .\lllTlia PopOl'ic:l, fii~ .
Ya ;1 proccllt>lIi :,;c'·y;l con\oca
20
Linsului director şcolai' Djmilrie p{)
c.()iH.llldloi~i <Ii. hisel'ici!t}l" şi inslitu-I po"id din Arad, a J uat licenta in

tmllllor m1l1onlare p,c'1ltru a le cere i litere {"LI menlilllll'a i.Magna cum
avizul.
}audc«.
i F,el,idtăm atât pe dşoara cât şi ]X'

I

I

Curele de transmisiune Standard cea mai
.~------------------------~--------------~+!
buna calitate din piele aleasa (Kernleder)

I
I

~li:.C;"ţ:~,~ <-_'%L~
ţ:.~~:..i:, "!j~_,~~.t.Şl
t;: :'::~j<;:~~~- '::, ~'''~'<''~?

kg. a Lei
IL'
-1"
ig. a el
..;~-~~~~
13-24"
kg. a Lei
it::~~·;~~f~ Curele pentru legat şi cusut kg.

~~$.t<#

3-4 cm.
5' 2

Alexandrll

Timişoarai

DI"VRS
V
n
~

Fabric

370
399

hiserica

părinţi.

Szel"ell

r

II
GrOSZnlann

lângă

fericitii

c

428
a Lei 361

--'
agentură teatrală. Arad Str. Ba·
riţiu No. 9. OrchestrA de Jazz
sau orchestră combinată
pentru baluri, soareuri şi
-: petreceri mijloceşte promt. !-:

sârbească

-~

:\Ioni\.orul Oficial cele ieri pubUră regulameHlul şcoalei dr
politie şlilnprică, aprobat in'tu decret
_. Astă;d după masă are loc {'~isii.- i
regal.
Uoda religioasă la catedrala gr{'co
Mutare de prăvăliă. Am onoare
-xoriental:1, a dlui maior Io\'ănescu
a aduce la cunoştinţa Onor. pub·
- D. 1. Teişanu snbinspectol' ge- I
cu dna Irina KUll. Xar;;i sunt: <hlii
!ic ca, prăVălia mea de
neral la Casa şcoaldor, a fost deie
gell. Ioyanoyici şi <lua dr. Botiş.
FelicWirilc noastre!
gal ClI conducer·ea s<'rYleiului şco a
1 şi atelierul de tncadrare de Tab·
lelor româneşti de peste hotare.
De cât-eva zile umblă prin judet
I louri am mutat o pe Str. Aleun anume Fcrellc ~Icches, S<HnCl",
I
xandri No. 1 (fost Salac u.)
Nouă
care dându-se drept inspeclor al m
Rog şi pe mai departe sprijinul
muncii încasează sume de hani de , Mahegoni să vinde foarte ieftin cuvenit.
pc la ·diferiţi {':omereiunti, dându- \ şi în {ate Str. Trib, Dobra 12-14
cu stimă:
le chitante pentru sumele illcasale. !
~IIHALECZKY
văd. l. GustaA Braun
_"

I
i

Antichitate

1

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

sufragerie

I

i

Cint~mato"rarele

2 Februarie

tr

I

I

siropul pentuslan al darului

În TÎnea

din

I

Timişoara

CINEMA. APOLLO
2 Februarie

FJirtul este oprit

OINEMA MEHALA
2 Februarie

Vulturul negru

..

~4Ce;iiNmi~1f5J'jdF:tfTWtiiiiFfWşy#a!lMBerf5rZGt'5e*htrrMwZ?"rJtt5jjffişedt··W.153"11'11

Y'1
i'

Voinţa

..

It

Poporului

COll,Tocare
Pentru adunarea generalA, ex~

1

oa 4

ULTIMA

traordinară a Bancii "Hermes"}
şi Soc. comerciala pe acţiuni:

3

Loc deschis

1

Pentru cele publicate în rubrica aceasta
redacţie nu răspunde.

(Prin telelon, dela corespondentul nostru din Bucureşti')

Timişoara care va avea loc în;
Situatia internaţionaJă.~_
lnşH:ntKl'(··
ziua de 9 Februarie 1930 ora)
Cu onoare mitic ]a cUJloşlin!ft pu11 localurile bancei.
blică, că am preluat restaurantul ş,i
u.
Ordinea de zi:
cafen:eaua"Cornul VânătorulttÎ«.
1. Deschiderea adunării de;
Prin condut.:erea mea personală v
{lMre preşedinte şi designarea :
Unel{' Cl'rcurÎ politice din Spania consiueră gu\'e.rllUl gt:ucralului Be- I voi ucsehid:e cu deosebit last la
1
8 2 acţionari pentru veri fi- :
renguel: ca slah şi incapabil a stăpâni situalia poLiLieă. Z;iarul La LiF-ebruark Z.i,lnic se serveşte dejun
oarea procesului verbal
bel'Le ce elin Paris dă ştiri alarmante cu pI)vire la slar{'a lucrurilor elin· bulet rce{', eald, \inuri de pl',ima
2. Raportul direcţiunei despre
Srania La ~Iadrid au fost man.i.testal.ii eu caracter' repuhlican. Se sjJu- ; calitate cât şi cafele şal şvurl lir.l.
situaţie bâncei.
ne, că d. l'rimo de Hiwra nu are Jinlentiunea de a pări.'i.si viata politiCă ! In fie-car'.' zi oreheslră de tigani.
3. Ratificarea cOllcordatului!
Aitc'eollluni<.:ări arală că situaţia din Spania esle linişUtă.
Serviciul prompt Pr,e~uri exlre1l1
oferit de direcţiune tn confor-;
In Fraula moHma comulli~tă se întinde printre trupe. La Nallcy,s-;" de l'ledllse. Bog sprijinul oratului 'pu
.
mitate cu art. 1. (punctul 2.) i
dese,)!;('!"!l o as.oda~ic cOIllunbtă Îll azarma unui reqinWllL AgifaW ro- f hl~
a L ~gii asnpra Coneordatului
mllllusle s-au anal şi la Hmnburg, caşi În Graz.
~/
.
Consta.nlin Ka'raesonyi
preventiv.
In Londra conferinta navală pen,tru limitarea fortelor mal'inc\ nu a
fostul COllsot la Cafeneaua.
4. Aprobarea tncrădinţării DI.
ajulls la S0111\ii definitive. U. TalXl)'eu a rosUL o cunîntare În care) a
o ra:;;ellcuscă
Â.rthur Weiss avocat, cu COD- l
aditat o!;LimismuI său asupra rezultalelOl" la ('aJ'(' se va ajunge.
ducerea cauzei de sanare şi cu ;
o chestiune de ord.in sociaL ches~illne:l. m:igUl·ţlrilot' soeiale, tinde să
InştJillţare.
rezolvarea concordatului pl'e~!
domine situatia poUlică din Franta IhlJ:ă noul sistem propus asiguventiv.
rărilc ..;QC'iaÎl' ar el're elpla slat o sub"cntie la inceput de 8iO milioane, . Sllbscl1111Ulacu UHOal'e rog Onora5. Demisionarea direcţiunei 1 care ar putea fi mărită. Se crede ccă guyernlll 1/a amâna aplicarea ace i LuI public să !-ie jU"t'zinle la primitşi comitetului de censori.
: slei legI. C\'l'a~(' doycrl~şle că ea este d<E' natură să tulhllI"(, situatia
ria municipiului Arad (sectia cine6. Hotărârea tn privinţa li-!
ternă politică din Fran!a.
malografelor'. pentru a declara, duehldării societa~i denumirea li- ~~~~~~~_.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ că eu, în calitate de proprietarfi a
ehidat~rilor şi a comitetuilli de
Depozit de comisiuni de Motoare - Ganz şi Dynamouri. Rebufetului cinematografului Central»
eenSOrI.
I
pararea de acumulatorj .~i a farurilor automobilelor. Primim Inam yândUi cuiva bilel·('. de cinema7. Eventuali propuneri.
I
cărcarea acumulatorilor pentru automobile şi Radio.
tograf mai :-,cump !-iau am emis alte
Acţionarii care doresc ar par- i
ite.ga li UlIi.
tkipa la adunarea generală ex- '
.Sotia lui AL Adalbert;
traordinarâ, sunt obligaţi a de- :
pune cel puţin cu 2 zile mai 1
Arad Str. Ioan Calvin 26.
Corpll1iJOl'Iăreilor TliLunalului
inainte aoţiuuile lor la casie-,
TJmiş-To roulal.
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Iosif Ueidpieh

ria.

băncii.

Timişoara,

Sa deschis!

Populară

!

Gheorghe Turi

i

cămine şi magătit din te-

de

racotă in mare asortiment şi depozit perm~nent. Dea~emenea

!

Ilră~an,

Dorobantllo r•

I

i Cumpăraţi ceasornice

str.

! şi juvaericale la firma

~Il:
_ _ _ _ _

.
' . ._

-

-

-

-

De vanzare
A

Csak y
r

! vis· a-vis biserica Lutherani1, Arad

-

-

!
I

'1'

PrelulIgiri nu se iau în considera I
j re dcc:.ll până ?II ar ti 18 Fchr'. 1930
pnmeşte Orice luc•
rare în aceasta bran-II ora 12 a. m.
.

să_ TÎlnişo~ra

No 4727-1928.

Ct>tale. Piata BuJaş 1\0 1.
I
Toate ohi'l~('Lde amandate pâllă
i favorul lui A,lexandru Klein repr.
la data {Il' :.lD .:-\oem\Tie 1~)~9 seHprin Dr :\laul'1tiu Ro~ellrha] avoI
denlc, şi Jl,,!H'd Ullg'i le pană la data p{~Ş!,a. Rt>dacţiei.
j cat din Timişoara, pcntrvu sunKl dJe
, de U~ Ft'brllar~l' HBO ~i anume:
3000 lei capital, inlcrese de 10 la
aUI" arginL vestminte. linDin; dr. T.
Ro,in•. _. M- suLă 'd{'la 30 Iulie 1926 şi pentru
gCl';e. ::;i obiecte de valoare
IlÎeolul D\'. din lipsă de spatiu, a spesc în sumă de 1200 Ici deja staetc. :-,,"e yor vjnde la licita(it' publ:irămas să fie publicat în Nrul viitor I bilite şi ce.]c ce se \'01' mai; slabili,.
că_ !!nul(l sub ('ontrolul autodtăU-1
se fixează (('1'111('11 pentru efecluaal zlal'ului nostru.
1
101" compelt'nl!' :\. fiercud la 2{i şi ~.
rea
licitat.Îu[lJl·i pl' ziua de ;) Fcbr_
1
Februal'ic HHO ora 3 d .m. în loca- :
1930 ora 4. p. m. în Tirn:işoara ;1.
luI întrcprindrlii, Piata Ba]aş 1,

.1~~1t-jffpJ

Sobe

i

Nicolae Schmidt.

Arad Bul. Reg Ferd. No. 31 viz·
a·viz cu moară SzechenyL Preţuri
extrem eftin. Lucru promt şi precis.

şini

mea de ghete am mu.

P U btiC1l4iuoe De (it1latie..
tat în Str. Eminescu ] 3 rog şi j 'Subsemnatul porntărel aduc la cu
pe mai departe sprijinul onor. I nOşliJlta puhlică, că în unna de: clientele mele
cisului cu !\o. G. 1;)·i.Ill-1!J28 al jucu toată stimă:
t decători,{'i urbane 1 Tjmişoara, în

Timişoara.

Sa deschis!

Croitoria

Prăvalia

Ud::a{:i UIlit'Jl olti.edr lor.
amanetaLe la ,M unlele de pie[aleea:':l d{~ amanet a oraşului

la 31 Ianuarie 1930 : .
Direcţiunea.
:

.

-

- ••

t.

__

~.

"Ceh;vroÎet" Ii
şi jum. tonne
in stare perfectă.

I

Adresa la ziar

I

de 1

I

Bule\'<u'duJ Hegde Ferd!inand 4,
(Palalul Loemel') pe. când şi und'e
seyor vinde prin licitatie obioolel-o sedH'strale şi anume: In~)bilo
de casă pretuitt' în 12.S50 lei.
Timişoara, la 15 lan. 1930.
Portărel: C. Her.escu.
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Mobile antice, covoare obiecte de decoraţiune. perdele, fete de
masă
munca manuală, obiecte de vitrină, porţelanuri, lămpi,
,
patefoane, gobelinuri. tablonri blănuri.
"

---'--'~--

"prăvălia

oane, Arad, Str. Eminescu 30. P.~Ortutai.

----t
d-'
C' ! " . -'
."
"1
var,
precum
ma'erial de lemne se
la
ren
ru
e
Irlcarl
ue
prImavara
domici,Jiu în cond.itiuni Transilvania depozit de leI?ne
_____________________________
_.________
Arad,C. Radnel 10
'o, d- -------h-- ~--i;;Ti~işoara, IOs8-M··~~th-~-- '--'t-' ·unde se exeouta eftin şi după cea mai' elegantă modă lucrAri
n

cărămidă, ţigle,

ţiment

şi

transportă

şi

a_v_a_n_ta_1o_a_s_e_:la_f~~~~:

S
e
S
a
S
C
I
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fin B~dul Carol 4

aI ~ n ă
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...... - . -

lUI

de blănărie, reformări şi re~arări. -, .La expoziţia ţin.ută. in 1911
..
Ia Budapesta a câ~tigat primul premIU. Mara asortlmant noul.
r I a lUI,
lângă podul lui Traian.
T

.-------------- -----------------------------este preţul de 6 bac.
. . Stojkovits ŞI Bekes Ara"P.Av-

~---'." "

fotografie in

ezecuţie artistică la

.. ram lalJcu.

I

.

i

- - - - - - - -_____________..~---_..--.mm.Cfil=iIIltm.".yIDi"MI"
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Vointa
Poporulul
2

'"
Mai frumos lustrue,te,

spala. spăIătoria

calcă şi .~.~~~.~. f
I

\

p

G' -

TE~E~!
Bl!.!!!,~~~~!
ea«
~.
Str. COllsistorului fost str. Batthyany
35 in curte.
-_----..
Intreprindere pentru sudare electrică
şi autogenă a cilindrelor, osilor de ma-

şini şi a cazanelor c.u garanţie de 1 an

HRCf\DIE BUZZl

!
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.E. Perlnl1ltter

~

h
i ~;~~ăa~~O~:~I~. '~i~~!~:r:eB~L
ri
Carol 46. -

~

:

~~~~~~~~~!~~~~~~~"~fl~.ţ:~.i

Primeşte orice

lucru
Reparare de.
automobile, suda rea Tadiatoarelor,
arcuri noi şi reparaTe, sudare auto.
ge~lă şi car~rii noi ~i_repat'are.

; în

această branşă;

A

I

III:.. ;"

1

Cele mai ieftine şi uscate lemne
de foc de prima calitate, de fag,
şi cer cu stânjenul sau butuci, le
găsiţi la pravalia de lemne

Timişoara

Fabric str. Vlad Dela Ma·
rina 5, Casă de incredere 170

_

• •e

Allfricht

_ _- _

x Primesc comenzi de aranjamente
de locuinte noui şi vechi, reparaţii şi
lustruiri de mobilă antică din orice
măsură, Ion Csapo tâmplar artistic
Timişoara III. Piaţa Telekhaz 8.

~

I

Arad Calea 'Victoriei 1-2
III!IP-----------------MIM;1lfiR!_i&. ._IIIW--[]I!l:1 Taietorie electrică. Serviciu promt
.d
Cine doreşte să-şi facă intreprinderea rentabilă şi
1
şi rapi .
bani şi timp, trebuie să modernizeze în
primul rând transportul. Orice comerciant va examina cu
atentiune ofertele ce i se supun, când intenţioneazăcumpă
rarea unui autocamion. Stim cu toţi din experienţă că
ceeace este eltin nu poate să fie din cel mai bun. Durabilitate lungă şi funcţionare sigură se pot obţine numai
atunci. când materialul şi construcţia sunt din cele mai
bune ce existi. In aUlocamionul de iuţeală International veţi găsi aceste calităţi pe lângă un pret acceptabil şi favorabil. Se întrebuinţează numai materiJ.1 de
prima calitate şi toate piesele sunt fabricate cu multă
atentiune, pe lângă aceasta International Harvester Cam·
panion posedă o experienţă vastă de ani de zile în fabricaţiune de autocamioane special pentru transpor1ul
iute. Pe acest lucru se bazează renumele autocamioanelor International. Acolo unde se cere multe, veţi
găsi În funcţiunea numai International. o singură
firmă mare are 800 bucAţi In fucţiune, şi multe firme
mondiale s'au decis pentru Internaţional fiind ferm convinşi de superioritate acestei mărci Cereţi să vi se prezinte un International examinaţi'l cu atentiune
şi veţi găsi confirmare celei de mai sus. Numai prin
funcţionare sigură şi lungi ufilzare se pot reduce cheJtuelile de transport şi obţine majorarea rentabilităţii şi
a facultătei de concurenţă a în!reprinderei Dvs.

i "--

să. economisească

ghete
nu Be fac decât din cea
mai fină piele
Magazine de datail

"CE T 1\ TE"
Palatul HolDer Tim/şoalla
EIi.abeta, Straaa Eforei 4.
<lINE.M.A

OLTMPIA

...

LUGOJ

;,

eA'

Febr. 2.

International

Duminiă

un film senzational de aventuri în
10 acte cu

Reprezentanta

HARRY PIEL

Soc.. Anon.

I

genrrală:

ISEC"AUTĂ ~~-~tru administ;aţi8c
J
j

I

TiD1.işoara.

COperlrl Ue metaI

i

I

'V

Costică

Vasili u

Lugoj, Regina Maria 4.

i
I
'1

lucrabile din: A!uminiu, Br~nz,
'COSitor, Alamă, Aramă, Zmk,
Fier etc. pe orice obiecte din material potrivit. Apărltori de ruginll. IHlocueşte metalul compact scump.
elSS
.

1ng. W.

~--~~

Frizerie
"

\

Cu preturi
, extrem redus&
Tuns

şi

; Tuns şi
I
,~

absolut avantajos şi eftin.
Rog sprijinul onor. c1ientelor

A.

velinţădecanapea la ~ . .
Târg eftill (le portocale,

1

1:

Arad, Str. BrMianu No. 9,...

1

~,_.

~

t

~

ere ntl~

perclele, covoare,

t

,

.. "

de

I

Siclo"tTon

_ _ _ _ _ _ s ... _ _ _

eftină

.

ras ___________ Lei 30
ras pt. ştudenţi __ lei 20·

A bonanlen tul

}fetulifilator, IV., StI'". (-.lhlC'!ft 12. 'l'hni<>oHI':'.

~-----------------------:

8UllSA cea lllai

cu :aranja.ment ŞI cu
locuinţa. fie predat imediat
str. Grigorie Alexandrescu ~~

- ~-

~
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~
durabile, de orice gwszme,
rabili Ai eftini numai la

.

I PRAVALIE

.~.ii

~------._-----!.~
j

ziarului nostru a fafă de birou
tn etate de 12-14 ani.

i .. :"". ~

~

K.IlRNER

EDUA.RD

VÂND o Motocicleta. marca
"Douglas" cu două ci lind re,.
In cea mai buna. stare de
funcţionare, relaţii se pot primi
la Garajul din Curtea Restaurantului "Boul Roşu" Arad.

Harvester

Cempany Of America

Regele vagabonzilor

Mica publicitate.

_ _ _ __

Casă

ele
Mode şi covoare

I

ARAD,
Bul.Reg.. Maria .I8~

Salvatore Patalle Timisoara.

Piaţa

Scudier N o. ]. -\. sosit un llOll transport (le portocale coapte. Lflda
{le portocale 800 lei, lada de Iănlăi 700 lei, iar kg. de portocale lei 30.

--------_
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'::

._-----_._----- ----- -_._-----------

mutat in Bul.
Regina Maria 16.
din Str. Eminescu

s'a

15.
Tipografi:>
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