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Dispariţia generalului 
Kutiepov 

rus 

Masacrările elilJ pivaiţele ambasaclei sovietice ~ 
.4.14 

ImilJelJta rupere a relaţiuDilor cliplomatice clilJtreFranţa şiRusia ~ 

In legătură cu disparitia gencrtt
lului rus Kutiepov, se dă ca s:gură 
~ca ~'i b ătrânul general a fost 
ars de viu în pivniJ;ele ambasad'ei \ 
sovie1Îc,c dela Paris. ! 

. In Franta atJnOsferaeste în fer- 1 
I'lrrr!--'!narc. P arch ei ul li il î lldrăzlleş 

t 
le să deschidă actiun<l publică. Co- j 
m:andantul Cekei pariziene ţine 

Franţa sub teroal-e, având ajulor I 
iJ.n'ulti agenti ai ~fos('oveJi. Prin ţoi I 
se prind yict~nrek şi îmbtăate cu 
alcool, sunt introduşi in vastele piv I 
uite tulde. sunt arşi. de ,·u. 

.\Iinislrul de inlrellc t'lind" la j 
Londra, .a trimli.s o bl't"gramă pre
fectului de polil-ie Chiappe, al Pa
risului, în care îi pune Ou vedere, 

Celule cOBluniste în regi-
DJenle france=e i 

Puris. - Z,iarul ~Le Matin« a-
I 

cărbuni dela Briey car<l a durat \ trei I 
săptămâni şi s-a terlJlinat abia a~; 
cum câteva ziLe trebue atribuită a
cestei întinse orgamzatiuni. Parche- ; 
tui se ocupă acum cu aoe~stă afa- : 
cerc şi polil.ia internaţională se 
:comhată cu energie propaganda co 
l11'unislă mai ales in r'{''giunl'a fron : 

i 
sit procedeze cu mult tact. 1 

Ziarele parisit'ne cer guverlfillui: 
"UJ'Cfea n'laţiunilor diplomatice cu : 
Rusia. I ! I . 

Ministrul de externe Briand 'V'a 
fi interpelat in parlament de eri-
1;1\(>1{~pc carc dlplomatii streim le 
să",arşesc pe teri ton ul Frantei. 

zelll. cu noniil(' ta}wle de' salariza- I 

re pe anul 1930. I ; 

Cu fnulal' primeştoe mai 'putin cu ~ 
300 lei IllC. hUlă ca 'in anul 1928; un i 
impiegat d'l' mÎşcnre la fel. Până a- . , 
cum au di.bd<1t crez~Înd eli ti S{l va 1 
da {'{'ea ce li s-a promis, însă în· , 
loc (re sacul cu laplt> şi muntele de t 
măm:iligă promis, s·au ales cu rnb- ; 
dăd prăjite. . I 

)1ajOl~itat('a e('fl'l'i~lilol' sunt inglo 
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haLi Îll datorii, cărora - cu saI arul 
ce·l prin1gsc azi - nu le va 'Putea 
face fată niciodată. Acest lucru a 
(jekrminal )li' multi să-şi pună ca 
riU zilelor. Săillă:mâna lr.eculă, nu 
mai depm'tt·, s·a aruncat sub loco-
11loL[ya de mal1t'wă in statia Lugoj 
fnlnanil 1 Ial11'al :'\ichi, ('.are a lăsat 

in m"1l1a lui o femee cu trei i...opii 
m:d ~i c~i.teya zeci d(' mii ae lei da 
lOl'it'. 

1 Il aCl~l"a~ săptămână s-a aruncat 
inaintea tr:t'llului în gara Dieta, im 
JAl('ga! ul de ul'Îş.care Katz, ~:are a 
prel{>r.it Sl1·ţ;Î pună gâtuI pe linie 
să i·l tac I r4:>l1U] , ([{>alt s ăvadă şi 
pe mama lui - o bătrână pe, care 
o su<;tinea tot 'el - suferind cu el, 
lăsând ca şi primul datorii destul 
d{, în&:mnatc. 

La ambii, datoriile l~-au făcut nu" 
mai. pentru aJimenlalie, dle unde 
(kduc("IlL c ăsalarul nu le ajunge 
Ct'k'r'.i~1 il OI' nici pentru aJlmentatie. 
Boal{>]e (h' tot felul, au lerenf'avo· 
rabil şi sigur, că în vară sanatorl!ile 
efI'. () să fie insuficiiJe-Jlte }JeDtru a-i 
adăpQ:,!1.i. ' .i 

Guvernul (' dator să intervină, si 
treadl pesle dictatura dirccto1-ului 
g{'IE'ral ~i să indrepte răul ;până 

nu ia j)l'Oportii de dezastru. 

mmţă din Nancy, că o perchi2ii.t;ia 
domiciliară f!îcută la comunistul 
whte, arestat între acestea, a dus 
la iOOnfiscarea a numeroase d'OC'U
men:te, dlin :care reiese, că din 40 de 
regimlente există celule comuniste, 
că un plan âle campanie anti~mili-+ 

tarist ăa fost elaborat şi că grEtva 
lmin<llol" din regiunea minelor de 

merei. 

1 Domnul :Maiorescu a:fost numit 
1 secreta11l

' genel·al NOllL~SUB DIR}~CTOR 
,~ .. \ 

GENERAL C. F. R. ! al directoratului Timişoara. 
. : • A' • • ,. •... " I Odalfl C'lI inIiill!area diredoJ'alului . 

In ~a. ~entelo~ caşhgatc inm- f al. CaI,lor ferate, Jll locul dlm J1~g. j_ din Timi~lHlra cal.il~ll:a d~ sec~ctal' 
strun~~nlaliCa fr~u~dor (~ela. 'C,a~a I :\ln:ce.1. OOlluI:'S<'1.1: scos la penSIe, i gencral a rost ofentă dlm Mmore
l11UneJl cfr., d. mgmer TltX'.nu,Sfm ! " Nmmrea dhu Sfll1ţcscu se va fa- . seu, ('unoseul destlll de bine gratie 
tescu va fi numit subdil,ector gen, 1 ce pe ziua de 1 Februarie 1930. IlacLului ~i inlekpdullei cu 'care a 

rulinii, rad aII convingerea, că 

consolidarea aceE,tci tăd nu se 'poa
te fa('c d{'cM printr-g 'm'llllcll asi
t! U;l pc lădme cultural. 

1 condus dcstinelt· judelului Bihor. 

Din cauza lDi=eriei, 
rişti au început să 

sin ucidă 

E. : Cu mare rOlluln C<l.I'e a ajutat in ce, e- ;'ll1ocl pract!(' ~i (lezjnlel'esal olict' 

Aceştia sun[ oarn,enÎi de care ta-o 
l'a are n.evoe, pc aceştia tara îi cere 

TrehtH' mile-ar aceast~ oerinţlt si 
j·o satisfacem, căci dela aceasta de-, 

se 

Timi~oara, ~. Salar~l .~e mizerie I se ia măsuri IX'ntr ameliorarea 
ce·l pnmiesc aZl cefenştlt, este cu - " soat+tei 101"1 li s·a mai luat ş~ d,jn 
nascut de toală lUlllJCa. In loc să salarul ce-l pr~miau 'până în pre:-

a\:"ţiune rom,înească, Înccp:Înd cu pilHI(' silunna noastră a tuturor. 
. teatrul ))V~'sllll Homtult'se« cu rizi- nircMoralul Timişoara şi-a aclItm 

(CHI saCii lie~il'Îi situatiei dsal.c po-: ;rilionat un condudtor demn, indis-
, litÎ{c. }1cllsahil silualiunii tulburi 1)1;n ca-

T~)lllŞ a 1rccul I)('slc lo[~) 1'{' (al"a noaslrn tl';(,C(" 

plll1.illllll o SC cu {oati"i iniura 111 Cu el inainte şi opel"a se va rea· 
serviciul culturii, fiind unii din: liza. Tb Iorga 
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Sănescnimbăm l 
atitaclinea I ! 

i 

.~eSola este sfatul p~lrinl(>-sc !pe I 
care ni-l dă anumiti oOllducăton I 
l-ocali, in leg~ltură cu criticelc I 

noaslre drepte ~i necesare unei bu
ne gospod~lrii să ne schilllb~ll11 atitu~ 
dinea'? In ce 1110 (r'? să yă aducem 
laude şi osanale, atunci cflnd nu 
mcrltati'? 

Să ne ,-jndelll cOllştiintclc lwntru 
uu surâs 'al yrcmdnieului şef sau 
pentru alte combinatii can ar j)U

tca 'Compromitc Opl'l"a noastră cfit şi 

pe noi'! 
!\' u dIr pri mar. ar-f'sle comhinat,i,i 

nule jJOli <ll';Lnja dl'("'[[[ ClI anumite 

l.ichete numai. 
Cu noi îns:i, uu: avem o singura 

cale care poate fi eCI"Cetală de toa-: 
tă lumea. t:aleabinclui şi a·dllslei.; 

1 

Alftla timp dt conduciHorii nu-şi, 
"OI' schimba ci actiyitatea proas- i 
tă de plină ncmTI, noi vom duu:lne 
la locurile noaslre, ohst'I'v<llld şi 1 
eritkând orice acli"iI.ate. legat:i de j 
orice persoană oricarc ar fi ea, spre ! 

binele şi progr{'sul tării. ! 
Tot omul cu bun simt nu ne poa- ! 

te decât aproba. ; 
1 

Deci, schimbaţi-vă activitat~a pen ' 
tru a ne putea schimba atitudinea. . 

r. Th. I 

. Cel mai eficace leac în contra 
tallei şi a bron,itelor este 
.iropul PentuHian al dorului 

FOLDES 
preparate la Farm. Dr. Fijldes Arad 

I 

ro 

o punere la punct ! 
Răspun .. " la atacurile ziarului "Magyar 1 

Ujsag" 
Iu lt'gatuhi Cli ~lta('lIrik zia;'ului 

l~lagyar Cjsag .. atacuri duse cu 
scopul de a intuneca oare-cari adc
\':trUl"i. sllntelll l'ugali a da lIt'IJl~i· 

kl:trcle l[llllUdd lllT('Sare de a!tfd 
pentru Hnu1111H domni. 

Distinsul aYQcat dr. Tccxlor Dră

gan din com una Pedca a fost ru
gat cu m lllt inaintea al0gl'rilor de 
ditre c;1iiya pccicani ungul'i, cari 
aw'nu dreptul la împrop]-ieHtrirc, 
daI' ('ari din lll(lt;i,·c una ş.i-o :mUl 
nu fost ol1li~:d fi.ind lJllpropriet;Ir-i~ 

.il tii eal'Î ll-:l\'e:lU dl-Cplul. ' i 
D. dl". Dr:igan g:~sind cel'el'ea lor 1 

drC3pUl, h'-a .i.wollUS ('ă ya fa('(' tot I 

ce \'a fi posibil jfar~l să ceară Yf·un I 
ol1oral'i ll. l'rCl'Utll susn tim itul ziar 
afirnHi. I 

Cil priveşte alegerile comunale. I 

c.lli"a locuitori unguri din Huvine, 
s-au prezentat dlui a \'ncat, dsa u
d.nd o silualie sOl',iaHi biu'C slabi
iilă )i şi-au exprimal nemultumirea 
r~l\i'l de felul (~Ulll! a fosl compllsri li
sta partidului J1l~'lghiar pcntru con
sili ul comunal Hoyinc, rug:lndn-l S~~I. 

alcătuiasdt o altă 1istii, ~ill,lnd SeU- > 

I 

mii de ÎI1l!ercsde 101-, CaI'e listă să 

Intre In 11lpt~1 dil'eeUi Ctl lisla ori- 11 

dală a partiduluj maghiar. 
Partizanii partidului llHlghiar Ip I 

pl"inzând dc ,veste an început o unu). 
ranie de ealonmÎc în conll'a diui dr 
Teodor Dr:igan, })e.ntru care, d~ alt
re! \'01' aY-ea a rflSpundl' în fata in
stantelor jud('l,\.lorL'~li liînî ~;ă-şi fi 
P:~t!lt a:iungc scopul Înlru('~H p:l,rtiza !f 

Illl dIm cir. IJrag,tll \'01' merge cu . 
dsa în aleg,1Cl"e. 

Ce-i CU şeful sigurantei 
din n.rad? 

Diu sUl'sa sigură aflăm că şeful 

;Sigurantei ar fi fost chemat telc
'grafic la Bucureşti în Le:g(lluI'ă cu 
neexecutarea ,. expulzarilol' 'i.legale« 

cari trebuiau să aibă loc în Arad. l' 

.\('csle expulzărl fiind în <-onlra
(Helie (u legea. falal. nu se ~Ilt('all t> I 

xecuta. ' 

A)I" trebui S~l 1l'C ocu p~ill1 cu lueI"uri '1' 

m-ai serioaS€ de ordinadministr:a~ 

r 
t'iv, ('omplecblnd lacun.ele de care 1 
suIer iitara; 1lL1 cu meschinăr'Li corn I 
prolllJitătoare. . . \ 

Credem d tadul dlulÎ subsecte
Iar de s~at~ d, R. Ioanjţe,scu, va pu~ 
ne lucrurile' odaU't pentru totdeau
pa la PllllC'f, dtllld Jihertale deplÎllh 

adiuililor aolualului şef de sigu- I 
1 antrt, carc s-a do'"edit vrednic de 
po~lul ('('-1 OClI i)~L 

Voinţa Popor~1 
cursul de. i-nfractiuni şi falşific 

de s(,lunături, a suslras suma de 
milioane GOJ.OOO Id, Jx'ntm ca 
acea Slllll:i s[i achite contra valoaft 
a 6000 dle bUC(lU dlC actiun.i ale b" 

c.ei pe caii le-a t'ijberat sub num~i 

Bela Laeffler. Des. Szekcly, F. R • 
loffler, Em(,l~ic Lacfflcr, OtlO: Ku '. 
llCl'. ~lalhias Leuarl si L ,Leb, rJl 
nici efmd ll-iau subscris ase1l1lem. 
adiulli. Cazul s-a cercetat de dU" 
procural' C. II. :\icolau, însii nu s· 
flllului judeca i}{' caLc penală, de' 
ollarcce a intrat în pn'\'ef!erHc 1 
gii amnislici din luli-e H)~I, de 
pan:hcl ul a fo;;! canslr.:.îns să il 
afal'crea la dQsar şi s-o c!uSC'zc (' : 
tHoLivurca ea: faptele impulale 1,: 
Arm!Î.ll Lindlcr, chiar dac~t .U' 

1\.ÎsU.l 1n adevăr, hiluuilul nu jXJn 

fi urmărit pc {',ale 'Penală din t:all . 
!cg;'.i amnislil'i. GIJjja b~incij (,. 
~e ya d!e~cUl-(,a. eli (Undll'r, pc Ili' 

nu !le lnlen'se:tzt'l deoeamdaUî ac 
lucru. 

Cern ·ee ne interesează Ulai tfi[ 

in aceasW al'ac('f'C scanclaloas~, 

f;,tpt ul, că dacă Lindncr mai ·poa" 
ti ·preş.l'dint<.' al Uo)'d-uluL cu 
incredJerc se mai poate adresa c;' 
Illl'l"dantii a(:l':~IL'i jud{'călorii arh' 
trare. când pr,('~5edintc1e ei - dUj', 
acuzelc Cl~ i se aduce - a compn 
mis-o atflta de mult şi mai ales ' 
nici unul din membrii «l ,Lloyd' 
l! 1 uL nu fi cerut s dJezaruar{' a act\)", 

ia. Cel'erilc de arbitraj adresate Ikf 
comercianţii <tiu dif"riLl'le parti a~ 
(hTei, nu mai pol 11 jud'ocalt: \lJl 

~ __ . h"J'li;r--

această Judecători{' arbilralti. atilt 

Umip cât un Lilldner figurlează ca 

i~l'cş1.,<li n! c. 
Cei în drept să vegheze. 

~zeli:ely 
agentura teatrală. Arad Str. Ba
riţiu No. 9. OrchestrA de Jazz 
sau orchestra combinată 

pentru baluri, soareuri şi 

Un copilaş vrea să-şi clesgroape'l ~G-he-te--ş-i p-a'-nt-ofi-l e-le-g-a:-;l_b~-:'J 
mama moartă j rabili şi eftini numai la 

meni a pLecat să-I caute in sat. 

.. : petreceri mijloceşte promt. :-: 
Cluj. ~ In COJlluna Dâmbu a IllU-, 

rit a<:um c:lteva luni sotia lui Ma- I 
"uritiu Gersch. lăsând un copilaş de 

!!--------~'11111~----1III! ~" \'re-o 5 ani; De atunci tatăl adesea ~ 
tJINEMA. ' a spusco'pilului: , I 

. .Trecân<j, prinapropi~rea citrui.ti:ru 
lui. ,au auzil plâllseLe ş;i a:i)ij"QI)ii~l· 

du-se au găsit pe mpilaş cu o sapă 
în 'l1l'fllHl la ll10I'lll.'tntul mamei. 
sale, unde degerasc pe jUll1.:ă.talc. OU Y 1'1 P I.il. - »Ce bil1~ ar fi s-o aVl"ml ~le 

l1lama la între 11oit( I Acasă a spus, că vroia să dies-
LUGOJ 

$ IA n •• W'!A • 

Febr. 4 Marţi 

Trei zile Oarneval Si 
mare dramă 

In rol. principal: Grit Haid Olga 
Limburg, Ernst Ruckert, E. l\Iorgan 

r ~"\ r f ~ - - -

Vrei să mânânci bine abonează-te 

la JlosNiCl1 
~ 

,.cu> 1400 Lei lunar. 
servesc, şi mâncări reci. 

Lugo] str. Buziaş No. 5. 1661 

l;iId{~ tt'ecute. copilaşul a diSPă-! 
rul d'c acasă. Tatăl l-a căulat zadar 
Ilie;, apoi im'preună cu câ!.i"a oa-

groape pe mama lui, ca să facă 

bucurie tatălui său. 

::::-x--:_ 
.......................................... 1 

iJaclecătorJa arbitrară. "Lloyd,,1 
din Timişoara, compromisă, 

Preşedintele ei acuzat de fa1şificări de semnături şi falşu,,; 
in registre. 

Timişoara. -- Incă din anul trecut! 
o hau('ă ramAneaseă din localitate a i 

Înaintat parchelului o reclamatie 

contra lui Arntin Lilldne1"~ preşedin- I 

, 
Ide judeC:ltlqrlL'~ ,arhilra.lc ',Lloyd, 
din Timişoara, prin cal'e-l acuza că 1 
pe Li.ntpul când ,('l'a director al uuei 
!o\uellI'sale a băncei r{'cla mante, }JrÎn ' 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

o ştire lipsild de 
lemeiu 

, o'· ,-! 

Intr-un ziar din capitală a ap~. 

rut la rubrica " A;radului.« ştirea" 

scnza(ionnlă ~ în judetul Airad cu' 
troc;ră un 41ţdivid cu tablourj ('l;" 

caracter JI~edenlist. 

Exces de naţionalism.... ., 
No.iafirmăm aceaslă şlÎ1~ cu 

»s.iillpla,( dc.osebire că acela eare 
umblă nu este un individ ei un> 
domn onorahil care plasează, in-' 
tJ"-adevil.r.,. ~abJoul'j, însă cu ~arac 

tel' pur na!.ional 
At<U de nallonal,încât noi îl reco' 
nnandăm :cfilduros tulurOl' oameni

lOŢcarţ $iru;t româueşl;c, .-,,- _ '1 

C~U priveşte gazeta in chestiune~ 

să-şi culeagă ştirile cu mai multă 
preciziunc. 

---~-"------- --------,-------" .......... ~ .. -...1,...............,.'---..,.., -,~-.---

CINEMA CETATE 
4 Februarie .. 

Primaşul ffiganllor 

Clnemat0atrafele din Tlml,oara 

ClLVEMA APOLLO 
4 Februarie 

Primatul tiganilor 

CINEMA MEHAL.A 
4 Februarie 

a+a 
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ULTIMA oa AI 
(Prin telelon, dela corespondentul nostru din Bucureştz) 

Situaţia internaţională 
, , 

BULETINUL DE AZI 
. Contele Bethlen, făcândn-se campionul atitudinei optimiste ~ I 

poporului ungar, a arătat la un banchet ce i'sa oferit, că acum I 
Ungaria şi-a rec~pătat -majoratulc şi că poate să continuÎe cu în- ' 
.oredere conszlidarea Statului. il ~, 

La confer5nţa navali dela LOll(ll'a nu s'a putut ajunge la so
luţia formărăi unei comisiuni speciale pentru studierea limitărei I 

numărului de vase. I 
La Sotia 8'a constituit o uniune bulgaro·ungară ai cărei scop 

se află enunţat in insă,i titulatură. I 
Noal guvern spaniol a dat un manifest către tară arătând că 

rolul său este a aduce liniştea in ţară. 
Ziarele ruseşti laudă cUI'ajul comuniştilor cari an cercat tur

bul'ări in Germania, căci aceste turburări constitue începutul revo
luţiei contra burgheziei. Aceste agitaţiuni, ca şi incurajările ce li se i 
aduc dovedesc .pericolul propagandei comuniste şi datoria Statelor I 
de a face uu ZId de aplll'are puterRic contra tendintelor de disolutie, 
abil susţinute de guvernul sovietic. ' ! 

Cu 20 la sutrt poţi cumparacostume brtrbăteşti şi de copii, paltone 1 
de iarn~, paltoane de piele, scrteici de blană, La magazinul de la ! 
Filip 'Viillelm Timişoara ·Fabric~ Piaţa Traian 1 

. Fondat 1 R95. Telefon 788, I 
~-----Depozit de comisiuni de Motoare - Ganz şi Dynamouri. Re

pararea de acumulatorj şi a farurilor automobilelor. Primim ln
c!:ircarea acumulatorilo~ pentru automobile fi Radio. 

Iosif Ueitlriel. 
Arad Str. Ioan Calvin 26. 

Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu 
tiparul convex execută prompt şi eftin. 

Stampa Arad,srt.Brlitianu 
_____ • (vizavii cu poşta) 

Mare reducere de preţuri la cel mai llloderni : 

ŞOyoni din lac cu zipp Lei 488 
" " cătiiram,iî H 398 
" Clsme din lac ,,638 
" "beige " 569 
" jumatate cisme ,,599 
" din ştolă fi cauciuc dela" 199 

AleX811dru GrOSZlnal111 
. Timişoara Fabric lângă biserica sârbească. 

. 

E : e. B . te > Sticlar de construcţie şi deponrlC as Ing zit de rame şi oglinda Timişoara 
.' Cetate str. Sergent. Muşat 

.)eE M)OE_M)E M)E)ElOEJE (Nador-Gasse) 2. -- ~ ~ ..... __ . 
JucărU pentru copti, cărucioare~-------··-----1III!! i 

'Pentru copii, gramofoane,. plăci, po
şete de dame şi alte obiecte pentru 
.cadouri, cu preturi excepţional de 
.s{:ăzutc. in mare asortimcnt· la 

, 

Iuliu Hegediis 

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

şi eftin la 

NAvRADl 
Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 1602 

Un furt interesant 
Hoţul fiind în stare de e6rietate, se 

bracă cu bainele de damă farate 

A 

llJ-

Timişoara. - In noaptea d'c 1 
spre 2 Februarje, indJivi7li neclUlOS
cuIi, s-au intmdus în coridorul 10-
cuinlei <Ilui Ioan HOI1CSCU, şeful gă

rei Fahridi, singura locuint4care 
se alU la eelajul găr<1i, şi i-a furat 
din {'uier llHf!lt:lUa sa 'de sef\"ici,u 
(uniforma cfr,-) o pălărie ş.i un ':[1a1· 
ton de damă. ExlcnuaL de greul 
sel'Yiciu ce-I face C<1 şt'f de gară, d. 
Horcst'll Il-a auzit c~înd hoţul s·a \ 

introdus În locuintă. 

., Pe la 0l1e.lp 2 noaptea, sergentul 
(~in postul din gară.. a ohservat un 

lllJilitar imbr;1cal cu llll palton de 
dam a)i ClI palarie tot ci.€' damă în ~ 

n;dr. ~upaş 
evacuat? 

-,~-~"""~' ~ 

. \laltăeri a cit'culat svonul pliu o
raş că profesorul universitar şi 

fostul ministru d,l~upaş va fi e- i 
yucuat din Palatul Cultural dacă în 
conferinta dsalc va îndrăzni a adu- I 

('CllC vrc-un atac cu caracter poHtie. 1 

In baza accs[.('~ stupide hotărâri 

ne întrebăm de câteol'i trebue eva
cuat sayantnlnostru d. profesor lor i 
ga, ("are în {lI"Clt'gcl'ile sale, CX ~ \ 
'chide foarlee, dese paranteze (.u ca-\ 
ralC'ter politic. . r 

O tcmpora .... 
====== 

cap: iar pe llHln<l cluec,a o mailia de 
cefcrJst , . 

Bănui.nel, cii la mijloc e un furt, 
l-a arest al im.ediaL însă, nu s-a pu
lut îl1tckg{' cu Pl fjindin compler:-
Iă slare d.e (' brielnlc_ Cu hain· u 
lol I·a dus la comisariuL unde du
pă :L-cj i ~-a luai lin interogatoriu, e. 
fost inainta! comelldnirii pj'cţei. 

Hainele furate, au fost restituite ~ 

I'ăguLaşullli în Ilrma lllwi reclama
(ii f[leulă în ac('sl sen~;ial" betiva
nul borfaş va fi judecat de justitia 
miilitara. El apur(inc r{'gimcnl!llu~ 

:; Vfmători. 

-- Arliim CIl plăcere. că colegul şi 

colaboratorul nostru d. Ioan Je!ecu 

teun, a fosl nunui s.ecretar de Co'lbi-

nel in :\I.illisl.ernl Afacerilor slreine . 
-x-

Clubul de palillaj din Arad 'Prin 
prcz,cnta <l\'Îze<lZr'i>f' toti 1ul'mbri 
precum şi 'ile cei ce au iscălit COll
,'o('arC<1 c:i llHline, :\krcuri, seara 
l'a. ora 6 şi .un sfert să bil1:cvoîască a 
lua paI"le în loealul clubulu~ 'pentru 
l'onfcriIlla de a aranja baluL - Co
mitetuL 

ghete 
se fac decât din 

Publkatfune. ! I mai fina. piele 
Se adu('(' la cUIloştintă 'g('ne)-aHî I Magazine de datail 

Primăria :\'ltmicipiului Arad. 
1\0 380,J3-1!l29 9 nu cea 

că în ziua de 19 Februarie Hl30 se I c 
va ţinea· în biroul Serviciului ('co- " E T A TE" 
nomic (Primărie camera 104) ]~ci- I ' . 
taliune publid cu oferte înscrise şi ; Palatul H6ffler Timişoalla 
SIgilate pe lângă obser'Varea. for'mM. ; Elisabeta, Str.aJa Elvet 4~ 
tătitor preyăzute de aM:.158-110 a: .. -------•• -----.. 
legii contabil.ităli:i publice. 'pentru a- I •••••••••••••••••••••••••••• 

. d ,..], 3 . . • L- -. · ran area pe tN"111t-ll tic am a ln-. I ne a • 
ir<1v:ilanului cu o suprafată de 36:i = • za ŞI II 
stânjeni pătrali din Piata Stefan cel = ::' . - = 
mare şi pentru' al"endarea 'PC ter'men = eli ~D = 
de 2 ani a pămtantului cultiV'abil, = , , 1: 
cu o suprafaţă de 6 jughere cadas- j I Cărţi de ~~~e8 30010 : 
trale lD7 stânjeni pătr<1ti din du-! = ft _ mal leftm " = 
leul Ghelin. II rOLERETZKY Carol = 
. Dt'Ooată {OU oferta se va înalJlta ro- = compactor 1691 = 

lTl!isillnei eLe liciLatii garanta de 10 = Lugoj, Str. Cuza Vodă 8 •.. ' = 
la sută in numerar sau hârtii ga- •••••••••••••••••••••••••••• 

rantate de stat. A d · V' , . , 
Caetul de sarcini se poate vedea' n reI ,asaroş 

în fiecare zi de lucru sub orele de GaTage, Timişoara, Iosefin Bulev. 
Catol 50. Repatat'ea preclză auto
mobilelor fi motocicletelot', Con ... 
,trn~t'ea de caru8ttii ,i Tadiatoare 

sel"\"Îciu în camlera 104 . 

Arad ,la 30 lan. 19330. 
tlOUI. 16& 

Primăria MUll. Arad -x--- -ro--- - ~--

astă sea~ă Tanase cu !Iiss Revista -_ .. """"- - ~' u . . ~ ~ -~ - '-f' ; ~;. .(iI -~ , 

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



\ 

• 

TI rrmHeW3H ~~.1:i~;':\': t tii 

'V~' ta P 1 J oln, oporu Uf 

Ftizer:i~; __ · BancaEcOnOD1iCălvÂNDMi:a :o~:~:~!!:to~arQ 
d S ~ Il "'--im"şoara 1 "Douglas" ~u două cilinâre: .. Cu preţuri extrem re use _ ~ _ _ _ ~ .a.a . I In cea mat buna stare de 

Tuns şiras; __ ___ __ __ Lei 30 - ... • - • --- • - • 4'" ."- . .. .,- -~." -! ~~na~~~j~r ~~I~~~~:l~e~~~~~ 
Tuns şi ras pt. ştudenţi - Lei 20 I _ , rantului HBoul Roşu" Arad. 

A b t 1 l' 1 n V ~ t are I _. v p. ••• o n a nI e n 11 I ' I SE CAUTA pentru admtll1straţla 
absolut avantajos şi eftin. ,,~anca Eco.no~ic~ S. P: A .• Timişoara" tine la 17 Martie 1930, la orele. ziarului nostru o fată de bi.rou 

A
ROg 

SsPriji:uI °lnor. c1ientelor I xI2 

mx·, mllvocalUfllAe mSdhtutuu,Ul n(cetaate)r

a e Gen'e ra I a- p; v::: :e ~::::en:::' CU 

• I C O W aUI locuinţ~ ~e predat imed!at 
• 1 str. Grlgorte Alexandrescu 06. 

Arad, Str. Brătianu Ho. 9, 

Căsătorie. Ordinară 
Intors din străinătate 

cu experienţă bogatA, am des· 
chis in Timişoara, Str. Mureşi .. 
anuun atelier de tâmplărie, unde 

DOMN în etate de 38 ani, . primesc cu preturi eftine orice 
din . t t poz'fiune fru la care sunt invitaţi prin aceasta O·nii acţionari. I t SOCle ae, cu I y • I comanda. pt. .mobile etc. 
moasă, prezentabil, doreşte că- A H 

. aMorie cu domnişoară sau vă- Ordinea :eilel: • elmann 
duv~, l!ână la. 3? d'e ani. Se I 1. Numirea unui secretar precum şi a doi actionari spre autentificarea 
admIte mtermedlan. procesului verbal. 

Indicaţiuni la admi.llistraţia 2. Raportul direcţiunei şi a consiliului de supraveghere despre anul ]929. 1 E. ' 
darului sub ("Fericire şi discret'. . b 3'1 Prezendt.are~. bil~nt~luli, hot~rl~rle~ rdelativ la imhPă.rtifdea bent~ficiullui net: Gh e O r gh e T n r 1- t 

Ceva dota nu stricL_ ŞI a so varea Irect!une~ şl.a conSl JU U.I e suprayeg er.e e. ges luea or. I ' 
4. Raportul dlfecţlUnel despre majorarea capitaluluI social. .! ti· 

Lăptăria 

Comunală 
din Timişoua 

LivreaZă la locuinţă lapte pas--I 
terizate tu sticlă pro lit. 10,- 1 
dela 10 litru mai mult 1 

pro, lit. 9, lei, Comenzi \ 
primeşte Centrală Lip-

282 tariei Telefon: 11-39. 1 
Cumpăraţi ceasomice Csăky 
şi juvaericale la firma 
vis-a-vis biserica LutheranA, Arad 

Spălătorie de lux 

ALBA 
P. Unirei 8. Tel .. 4-44. 

.. 

5. Modificarea § 5 a statutelor. Sobe cămine şi ma-
6. Alegerea direcţiunei. şini de gătit din te- I 
7. Eventuale propuneri. racotă în mare asor- ! 
Activ: Lei 235.963.48993 timent şi depozit per- ~ 
Pasiv: Lei 230.495.174'15 deci cu un beneficiul de 5,46831578. manent. Deasemenea t 
Timişoara. Ia 31 Decemvrie 1930,' primeşte orice luc- I 

Direcţiunea rare in aceasta bran-

Către toli! 
·Şlili deja, că 

Biicklingi uriaşi 

I '--1 să. Timişoara str. 
..... ~;;;;a.._ Dorobanţilor. 

de culoare aurie sunt indispensabile pentru copii şi adulţi din cauza 
nutrivitaţei lor? Dacă nu, faceţi o probi incă astăzi şi vă veţi 
alătura şi Dvstra de legiuniIe consumatorilor noştri. Se primeşte pre
tutindeni. Ingrijiţi va de marca "KALA't. Adresa telegrafică= KaJla. 

Fabrica de conserve de peşte 

KALLA Timişoara 

1 De vânzare un camion 

I "Chevrolet" 
I de 1 şi jum. tonne 
1 În stare perfectă. 
I Adresa ]a ziar 
----------------------" . 
Repararea speciali a ceasornice· 
lor şi a giuvericalelor. Execută 

orice lucrări cu preţ redus. 

A. Hubeny' 

Vânzătorî sunt rugaţi a se adresa direct noua, sa reprezentanţilor noştri. I Arad Str. Unirii 14. 
------------------------~-,--~------~-

Târg · eftin de portocale, la Salvatore Patane Timi~oara.· 
Piata Scudier No. 1. A sosit un nou Vtransport (le portocale coapte. La{la 
de portocale 800 lei, lada de Iămăi 700 lei, j iar kg. de portocale lei 3(). 
------------~-~------ , .. -----

____________ .. _ ... _____________ .r __ _ 

D A Mobile antice, covoare obiecte de decoraţiune, perdele, feţe de A "prăvalia de comisie vanzare masA, munca manuală, obiecte de vitrină, porteJanuri, lămpi, rs oane, Arad, Str. Emi· 
• patefoane, gobelinuri, tablouri blănuri. " nescu 30. P.-Ortutai. ------------ ----_.-._---~_. __ ... --~----- ~------------ ----------------Den t· .. U edl'.r:ca"r.'; -Te pr.1.-ma'" T" ~ "a'" I cără~~~ă, Jigle, v~r~ t~!11enf precum şi m~erial de lem~e se transportă şi la 

",-1 JI, ~JI JI, UI r u.& ' domlcl!lu in cond.lţlUnJ 'I.'ransllwoOIB depozIt de let?ne 
avantaJoase: la fIrma: Arad,C. Radnel 10 

,' .. ~ . -------------~-~--- -,-

Cea mai eleg'antă tutungerie asortată V -d l' · H B· h II " 
cu tot felull de ţigări cât şi acee~" a . UI ugo I e er 
:-: de libr{ţrie şi papetărie. :-: . 

Tipografia )Xoinla Poporul.uic:. 

s'a mutat in Bul. 
Regina Maria 16, 
din Str. Eminescu 
15. A RAD. 
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