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Prigonirile antireligioase din 
Ru.sia ae ţin lanţ - ae darâmă 
şi .se Inchid biserici, lărani, pre-
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Dl Albert Thomas în 
România 

o~i şi epiacopj aunt decapitaţi. - r l ' t' el t T 7 • t ' D l ", 
Sange]e creştinilor crize şi roaie 2.Jn In erVIev acor a "v OIn el rOpora al 
tn satele şi oraşele raiului bol- In 1 Il'. VO:il(d Poproului» de eri . u:i fanJrtlri nwri, HIn riii1(f chl'sliu- : 
,evic, In veacul civilizaţiei, al Ii- am l-dala'- di d .. \J]wrl J'homas,! lleu oplanti!or şi :l doua 'chrsliuneta i 
bertălii de giindire şi de con- prc~c(;.i\llvl(' hiroului internaţional '.)1 l!lTaraiiilm<. : 
,tiinţi\.. mUllcjj V,) sosi în Homiinia . . \.7.i (tupă j F'ind illln'hal aSllPr;l ('rlz('i fir,an ! 

eslI.' la mijloc) se va proced'n cu uI-
1 iITla t'llcrgie, cu i"Îzicul rup~ri:i le
g,ilw'ilor diplOmatice. 

U,t[ p~'ntru SCOpul sos.irel sale în 
Hont:1nia. d, Alhert Thomas ne-a de· . AtrocitAtile fAră numi\r cutre. masa la oreil~;) a şi SOSiil prin plIne- ! "':11".' ~.(' blllll!(' vintJ t'COlwlllwă. dsa I 

muri ,i fnfioară Intreg creştinis- I luI d,t~ fro~llieră Jimboliu: . t a r:ispllI1S, <:1 {~i'[Za I2.l'Ill'l'<!lă oesle ! daral unnâtoarde: Am wnil în Ro
muL -' Cel dintl\i care tşi ridicA i J11 mJ.en'Jl'vul acordat zIarulUl no fat~1ă in loatt' tarile, avilnd 1n ve- m:l.nia {'li scopul de a ~lranj.a ultime· 

glasul de protectore împotriva l' :1111, !-,~!l1 intn:hal USUfll'a i}J'jn:e1~r ! tkl e t'lIorllwlc sehimb:iri in ('epace le c!1es!!uni Ilci'('zo[valc ce au rflmas 
acestor nelegiuri, veştejindu-lell111 l/'('sll Le a aYllt dc."jlrt' Homanla. , r 1': \'c ş: e d('11l0t'!':lliz:ll'{'a Hirilor re- i.n cL'll:-;li unea III uneii, ce a fost di~ 
în faţa lumii civilizate este Papa, 1>S:l I'ilspundt' CI piislreuză cele' sr:"('!'iw' .. \ct':lsla el"izti "il II'cee in scutal la Liga XatiuniloL 
pârintele creştinMiîţiî. El, care mar fnll1lOuse Sl'lltimellte poporului, ClUlli!!!. !'t'wn;nd in scurl limp la Cu aceste ultime cU\'Întc d, .\Ibert 
salvaie dela moarte pe patri- rom.Îll, adlld l11ulte oea,,;ii să ne cu- !lllrrnill. Tlwmas mi-a sldns mana, eXp'Ii~ 
archul rus Tychon; care din 110:lSC.1. pdn reprezenlan(ii n')~lr.l, 1 La inlrdJareu În Iegălurii nI <l:i- llllÎIH)U-!j! Înciî odnttl frumoasele sale 
ofraudele iubirii creştine a tntre- cari au lllcral intold{'uunt\ eu mult, Si :11':\::1 r";-,'l1enlililui Kull{'j)OV şi I'n inl]T('sii, Cl' It' are asnpra HQll1,iniei 
ţinut fn Rusia 150.000 de copii lud ~i chibzllială hună, I r~'rl'a 1e,:i1fl!r.:I()~· dij)!omutÎce {'U "hll~i. , R. 
muritori de foame. lh~l ~Olltilluă spunând: ,\111 intrat f n\t~i'l. (;sa [Tl'l'.iZl"lZii, el! aşlt-plam .\" H. in JHlIll<lrul noslru de m~linc 

Scrisoarea sa (adresata. cardi- in tara d\'. intr-un mOI11l' nl fO<1I'(c. ! j<l:l:i Si' va r:l',C lumillă ('omplcti'i , \om da ull[O!.:;ramlll dlui Alhert Tho~ 
nalului Pompili) trezi ehoruri PU- important, dnd Romania- gr:ljw ! ;t~,llrla ;tn's[a; rai)~ misll'rios.)Î 1I1,IS, dai Voinlt'i Poporului' 
ternice In Europa, ba chiar şi (;tr[omalicj dibace -~. il c:1şligat do, (;m.i :~l' \'a dowdi. că m;în:l so\'i,'lică x-

peste ocean tn America. 1 

Cardinalul Buzne apoi arhie-./ 
piscopul anglican de Canterbury. 

• au rescclit opinia din Anglia du- ! 
I 

când chestiunea în parlament. I 
La aceste glasuri de protes- ' 

tare trebue sa. se asocieze între
agă lume creştină, - toţi cel 
ce cred - şi se închină lui 
Dumnezeu. 

Trebue aă se ridice şi glasul ! 
României creşti 1e prin excelenţa. i 
Preasfintiţi Arhierei ortodoxi şi 
uniţi -ridicaţi vă glasurile pentru 
apărarea lui Christos şi a crucii 
Lui 

Noi suntem cu voi! 
"·=aaejMS·w 
In ;tli'lipwll'a l'r:Î.mihi(·i. 

.\TlHl. -- Sunll'm rugati din par
Il'a mai llluilor IOC.llil<H"i dln eu'

. lierlllf;nidişt<"" ca să atragem a-
, len(iuilca '('.onducălorilor municiPiu-, 

lui asupra dn1lllUl"Hor 11lizerahilc~ 
fi' sunL in acel carUer, I 

X(' facem ecolli acestor j liste pre- I 
t('nţi lin!. 

b 

Partidul ţărănesc-Iupist din Arad 

"Blocul 
în colaborare cu 
Cetăţenesc Democrat" 

.\rad, .. In Vl'r!pl'{'a ale-g"t'rilor (O

m 1111:1lt' (l' \'or ~Wl'a 10(' in zi na din 
11 .\1:1rli(' a. ('" Inale parlid<'l(' polili- 1 

Î ce ~~a \lI :~t () li 11 ~ re a for! cir)!' clccto- J 
rale. 

Sunl Ul11os('u[e Ll'alatin'le dinlre 
rarlielul nHlional-Iăl,tinist şijlarli

dul li 1)(,1'<11 din Arad, eari au îllchc 
ial d{'ja p,lclul elecloraL 

La fl'l )Î partidlll I:'ir:-u]('s(' dill 10-

calilalr' a lua! ('onl'act C'lI partidul 
soc:al·d{'IllOlTaL din .\r:HL cari vor 
ltq:la sub ('[2ida Bloclllui eetă(c-

11:'SC d"rHo{Tal, ÎII cap eu d, fir. 
Stefan ;\Il~hpl, fostul primal' al mu 

nieiril:Jui Arad, Jisla fiind rk1ltlsă 
la trihunal suh semnul: un punct. 

[il :lrm:l eOllyorbil'ilor ;lyulcil'lI'c r 
l'Olldlld[orii r'lrlid\ilni IUilisf şi d, i 
(;''j'll\al s(L'i:dist <lI'. Lucian, )Î tir. I 
:":'i. .\.Il:·I1l'1. in rezumal s-a .ljllns la ; 

ca ullel.' cll\'.~tillni de ordin plec-
IOfal sa 

l'adul 

1) În (l'legere prm'izo!'idL r~lln~1Ill1ncf ilJdll-ial. 

fi (' precizall', 

<'U !~lf)('ul cp[:ljellt'sc d('~ 

Va fi. mai mult (:3 ~igur, 

Lista partIdulUI ele coaliţie 
.\~T!. 1).[ ,!iotl(,] ';llyalid (jiu r;îz- I Iria~ii. dl'la OJ·:t G cu intdeduali'i eli-

hoi, Dumilru' Banj(»)iL \'a Întra In: gil;ili p'l'oli. coqmJ didactic, mc
(':lmpallia elt':[ol'al:i lllUllieijlj'ula. !ji: (iicii d!' :.;pilale, ad"ecati etc.) iar 

in ;In'st scop azi :!il Ff'bru~ll'ie a. c,,: dl'!a OI'a 7 'ii jum. cu comerciantiji 
l!:,i linp atlUt1:1!'(':1 de conslituire in :;;i marii ilHluslria~i. 

sala midi s:tla de d;';-lluant \ :1. !1o[e- \l' va rorma prt'~cdell(.ia eu orga:-
I ului Cnlcca ,\ lJni. ud(' Il {'et':-;a re, ('om itdlll de candi-

Dda oral ::;; jum, p. m. ClI indns- dan' de. 
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IVETTE 
este l1lătasa de 
spălat a sezonll

lui 

IVETTE 
se poate procura 
la toate .Iuagazi
nele de IllOdă 

• • nlal Il1arl 

Rusia I'tuffo 

Spre o ruptură Între 
Franta si Rusia 

~ , 

Pa l'is.C{'ps. .- In II rllla cOlllrac 
[ului cu noul sau îmj}l'esariu, Tillo 
Hulfo \'a l'a Oi' 1111 Illl'nCU prin d,ift'rÎ

, Il'll' sluil' ale EUI'O(ll\i. 

Emim'nllll artist. duph cuncertele 

V ointa Poporului --
IVETTE 
este valabil nu-. - . lllal cu Imprlnla .. 

tul galonat I ] 
,,1 '''"ETTE-TRAVI SH 

j 

A 

111 ROlllâ,nia 
,( 

sa).: ia :\'izz~! şi Vietla, Wl con i 
la ÎIlcepll/ul Itli 1Ial'I ie, In l'al'is. 
- IhlJ';i ac{'a,~la va f'oncC'lia la Br~. i. 

xelles, Pl'aga, Bucurt'şti, (rcneva'~ 1 
Londra. S 

·c 

sovietică 
Riga. :Ccps.: - In ultimul Limp 

au apărut in ziarele sovietice nume
roase articole îndreptate în mod c
videlll impotI'iva Frantei. Cercuri- 1 

le din :\loscova IlU sunt multumi- ; 
te cu sentinţa prin care t,'ibunalul , 
din Paris a achitat pe S. Litvinoy: 
~i Ilid de arlicolele din pl'esa fi'an- 1 

ceză în legtttură cu disparitia gc- l 
uf'ralnlui Kuticpov, In unele zjare 1 

so\'ietic(' s-a exprimat nemulţumi - i 
rea şi fată de faplul cA deputatii f i 
fl'ancez.1 au asistat Ioa conferinţele I 

al'ului »lzn:;lu-, <:are este ol'icio
l:>ul gu YenluJui din jlusc:o\'a, s-a 
s('ris inll'-ull arlieol întÎ lulul: »tJn
de l' gu\'ernul ului Tardicu~ lnlr-c 
~dLde; Esle absulul clar că raporturi 
diplomaUec 110rmale sunt incoll1iHl
t:ibile cu astfel d{' fa pIc C:l ic:;;il'ca 
şdHor giirz!i albe În dădirea Parla
menlului 1'rul1C\:z», 

Problema femenisfă 
~ 
n 
s 
t; 

lui Miliukov şi Kcrcllski, ('.ari au 
vorbit d{'SPl'C sitautia din Hnsia so- , 
vtietică. ; 

In unul din ulLimcle numere ale zi-

~iarul rus .Se.g.udnia- care apare 
la Riga, cOJUl'lllancJ acest articol, 

spum.': 
~Esle au)usta simplomul !'upturii 

inlre ~Iusco\'<l ş.i Paris?? Se })3.rc 
insă că la Pal'is nimeni nu se teme 
de at'easla., 

-x-

Crearea unui nOD partid politic 
in Ungaria 

Budapesta. - ',ccps .. - In ({'reu- f.!lU' KOSSllth. S-a holărâl a se trece 
riie poliliu' ungare s-a obsrr\-aL ! imediat la o muncă inlensivă s.i la 
încă câteya luni înainle, o mişca-: crearea organizatiei in inlr('l~lga tt~ră. 

l'C IH:nll'u Cl't'arca unui nou p:irtid 1 Reprezentantii noului i)artid în 
politic sub c!t'lwmÎrl'(\ Partidul ~a- I ParlalUl'uL sunl in afară de prcşedin 
tional illdqX'ndcnl. 1 ni \iatorul ace· I lele partidul ui Hass:ry, deputal ii Pa
I>ll': mişc:\ri a fust grupul parlamcll . vd S4IllUQ1·);\l, Haracs, Pavel lIe
taI' ÎndepClld('nt în frunle cu dqlU- gl'mcg şi alţii, clln()scll~i prin ac
talul Hassay. Livitatl'a lor impolriva 'p~liticci lui 

Bazele accslui partid au fost 'jJus.e i Bvthlcu , 
:zilele acestea la Budapesta cu par- i 
mcipm'ca a numc'I'oşi dcputati şi ::'1 I _______________ _ 

nUllleroşi ekpulaţi din provincie. I 
Au parlieijial grupul parlallH'ntm' 

independcnt, 'precum şi alle câteva 
gl'ujJlll'i op()zi~ioniste. La şedinta 

constil uliva s-a constalal (':t sit ua\ioa 
politică şi l'cOllomÎei'i a Cngariei im
pune grupurilor parlamC'ntare il1de
pendente ş.i lutul"Ol' cetătenilor un
!~U1'i, crem'ea unui partid, care să 
lupte 'pentru valorificarea princÎlyji
lor literale ale marelui luptălor un' 

CINEMA APOLLO 
20 Februarie 

Trenul spiritelor 

Situaţiu şon~ajului în 
PolonIa 

Varşovia. rc{,ps:. ~~ La sfârşitul 

lui lanual'Îl' şomajlll din Polonia a 
ajuns la 2'23.000, [[(tică cu 77.000 în 
plus fată de Ianuarie Hl2S. Fată de 
I <llluarie H12i. lHlmărul somerilor 
esle mai man' ClI 23.20ilO. 

-x-

CINEMA CETA~rE 
20 Februarie 

Paiva 

Dela Şedinţa de cOllstituil!e a Asociaiiei Naţi6nale a AJI.'CLfJIl.Qt:·'. F 
lor din Arad şi Judeţ 

Cu lonle {;ii llU \TeaU să fac un is
toric prea lat'g asupra chestiunii fe
l1H'nisle, voi aminti loluş că prob
lema dt'<,plul"ilor fr 111 cii a început 
acum 1,'}7 Ot' ani. în :\mcl'jca . il! 

următoarC'le Îmllre,Î urări: 
Femeil(' Oi11 Filadelfia pr-intr-un 

umanitarism calcI au căutaut să cre
eze o atmosferă prielnică pentru des 
rohin'a l1ep:lilor din A.mcriea şi 

in general a scltî.\'iei din toate con
tinC'l1 t C' le. 

SC' cOl1\'oadi un congres la Lon- j 
dra ca să se discule l1(>Ccsitalea ,ace- ! 

slei desrobiri, 
TrC"i femei din Filadelfia, cari con

lrihuisC'ră Ia idC'C'a acestui congres I 
pleacă cu solii 101' în Europa In 1 

i ziua ('()n;~r('sului prpzid{'nlu] un re-

: P'('7,C11[:1I1t al clcrultti. învită pe a-
i (';,sl(' doamnc să părăseasC'ă sda cu 

3c('ste cUY1n!c;' Doamnelor, din 
punct de vedere dYll sunteti mi- 1 
llm'r Si elin punC't dc yerf-eT'C politie 1 
s~I~1tdl incapal:ile. Vă rog să 'pără
SI\I s:1la: pult'(l cel mult să vă I 
pdmhlnj'i prin ~alrrii nştept:înd IX'- I 
zulta[1I1 congrpsului. ! 

Ajunse în AnwI'ica aC<'ste trei lup- ! 
'tă[oare p-enlru <J(':.;rohil"ea <;cEîviei, 

au SPllS cu (kplină dreplalp:: »De 
ar.um înaîn[{' nu va trpbui să lup 

tăm l1U111ai pC'ntru d{'srobÎ.I'ca băr

hatului ueAJ'u -- aar mai ales pcn 
[ru emanciparea fCDH'ii alIw)) 

.\,şa a îneepllt problema femeni
sl:!, ehesHIllH':1 drepturilor fcmeei. I 

Timp (IP 1;17 ani lupta pentru a
{:cst(' drepturi a rosI dC'slul rk apri
g:i În loatp !:i!'ile dvilizalc şi m;li : 

I al('" în America şi Londra şi astăzi 

putem zice ('ă Un'1ll şi 1101 dreptul 

CINEJ);IA ELISABETIN 
20 Februarie 

Rapitorul de femel din l\laroe 

S 

de a ldU, <Il' a ne afirma ]lei's()ll~' C 
],itatea şi indi\-idll'llilalt'o:1 noastra. 
gml ic ac('..;lol' luplătoare. 

Să ne g~llldilll nUIllai la (X'. c\'o' 
lut~(', la Ce' progres a ajuns feme 
din secolul al 17-lea p~lllii azi. 
sa luăm Uil exemplu din chiar . 
da prl'i lloastr'c, cilnd 
k, Iefţile lârei, pl'lwila lui VasH~
pu :J!î Iti t se zice clar: 
»Bărhatul are dreptul ~cgal sa 

bată fellleia, dar nu prea din alle 
fară, auiciJ. s-o bala dar si'! n-o schi 

gu.iasd1. 
Si în al Ul pal'll' a pra,-j lei: 

Uărbatul are dreptul să-şi 

femeea în fiare şi În temniţă 

J'l'nlru anumite greşeli.') 

::\ 01'0(', că llll nH~i este aceaslă 
11.:' In \-i.!!;oan:. c{l am vedea azi: 
moravurile noastre nu puţine 
pliSC In lt'mlll\ă de b~irhalii Jor. 

:;\oi ,"om dura Srl lupl,lm 

sanarea, ÎnsilTlălnşirea l110lXlvUuri-

101" ŞI asIa {' 101 llll punct al 

sf),la1.iiIOl· fellwnisle, 

EU~"11 ia In~. 
l~nn:1I'(' În ;';0. viilor.' 
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.--_____________ --:,' ce. 

Jlătlumrl pentru ocaziuni. M.are 
asortiment culori moderne mai 
ieftin Qlesl-nger Ara~, Str. 

la . Metlanu. , 

x Intreprinderea de maşini 
scris "f):\ETEOR" din Ti 
anunta onoratul public că 
IOSIF FEtiER cu începere 
astăzi a plecat dela noi pe 
le paşnică_ 

OINEMA MEHALA. 
20 FebruaJie 
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Voinţa Poporului 3 -
Faiol()sul balet rusesc"Uk.·aino\v",. va debuta în restauran
tul "Crucei Albe" dill Arad, J oi,Vineri şi Dlllninică seara, cu incepere 

dela ora 10 

JudecMoria Na.dlac Rurală 

Secţia cf-

No. 21186-1929. ef 

. : .ciberalii şi Uniunea evrei
lor în colaborare 

• 

, :-\11 mult dupa acvasia rusia caiu
, g[ll'Îh1 a aU7jl ei iLlbitul ei esl<; jn 
I 

; lant la Clllj ~i e~) a simulat plew-

• eExtract din publicaţiunea ele I 
licitaţie. j 

Bucur('Cşli, - In urma iufonna· niullca Encilor Homani in 've de- ~,rea in ,\:m.eric.'1. L-a 'implorat să se 

tiullilor precise sosite din CapitolUl, ~Il'{>~ al,ege,ril~r, COI~l,U~l~le. o' ! î~~t()ar\[l ,Ia ~ami,n, ~I insrt nic} ~-a 
suntem în măsur~'i de a publica, ca Sl' Z,IC{', ea d, Vmhla BratIanu ar , '1 ul Sd <lud,l dl a::;.l U'\'H. Vazand 
organizatia partidluui libr'nal din ca- fii antisemit, dai' aid se adevereşte I că lotul eslc pierdut Emllia Frank 
pitahî, a inclwiat Ull carlel cu U· I prO\Trblll: "JnlC'rc-sul poartă fc!ml!~ I s-a Înapoiat la S,aLu "rarC' !;Oi dUj)ă I 

In cererea de executal'e facutA I 
,de urmitritorului Ilie Schaffer I 

'la <contra urmăritei Elenei Beiuşan. I 
JudecMOl'ia. ; 
A ordonat licitaţiunea execu- j 

.~ ţionala în ce priveşte imobilele 
situate în comuna Nădlac cir-

LUCrtlrea dela lacul N enli 
l-lU illşelat sI)eranţele 

Icumscripţia judecMoriei ocolului Roma. (Ceps.' - Comisia spcda-l :\rlll1Ca !I(' p,ÎII:'i <lrum in fundul la-
Nadlac, cuprinse în ef. a comu- li~lil(lr În rrlllllL' (U prof(':~orul An- 1 cului ;\pmi n-au dus la rezultate. 
nei Nadlac J\.Jrul coalei ef. 289 i lOllelli a înainlal o dare de sl'amă, : 
sub. No. top. 2765 -1, proprie- I în eare a :lră!at di nici în ,al doilea; 
tatea Elenei Beiuşan fica lui i vas Înl1ecat în limpul HOllH'i an· i 

e-, Petru. Preţul de strigare este: tice n-au fosL găsile comorile ce; 
suma de 15.000 Lei pentru ln- s-au aşlpplaL , 

l~ casarea creanţei de 1123 Lei 

Dupiî p:tI-el'ca expertilor vasele au I 
fosl despuiate de toate i}odoahel"c şi 

obi('d~ de artă şi apoi S.cufUlldate.!' 
Al doilea vas arc o lUllţ:,"Ime de 71 

metri. şi o Iălime de 21,5. 111, '1 

f ce a Sl ris () dUI'crO:ls~l sc!'isoare in-
1 b,it ul ui l'i ~i alta' st:lI'iki m~ll1(lstirei. 
I a ÎIl:~hi\it o lIlat'{' f':lnlitale de sodtl 
e;H1~r:·a .. \pncaICt (It: (]lIreJ"i alroce, 

a fost transportati.'i. Ia spit.al unt!(' 
<lupii Ion' (I!- c11inuri groazlliC'(' şi-a 
dat sf.ir\dl1l. 

,Sinul'id,'l'(':t al'{'slf'i liller(' ~i fru

moase cIlll{.ţ:I,·i!v În lmprt'juriîri :1-

Wt dt' t r'y!'j ce. CI Îlllllt'l':~ioll:lt au;'ilH' 
1'(' Lot; :IlTi cari :lU CUlloscut-u, .'-1 
eOlluus,o la morm~llli Itlulla lume 
ş~ multe h',Ti mi s-au \';"lrs:tl pC!;lc 

<.;iCl i al Gll'l' ii Închidea trupul [;ln;\I'. 
f).\viDES{:ll 

d,aePlaital] IŞainuaacrl~ees902rj6i. 12 la suta. , 7rJrar.': Jj'''a''maAn ta"r.t- z.An sa An al Publ1lea1fune de concurs. 
J ,..1411 ... ... ' Se aduce la nmoş[ill(it puhlică că 

'(), Licitaţiunea se va ţine In t -J ,1 - .[. - d- J*.- d ,i P{' ~illa d(' 1 :\Iarlie 1!J30 1:1 -Salyci-
t< ziua. de 8 luna Martie anuJ par lUUlUl magnlar In .nra n'ai asoDi:lti(' ,'oluutară, Ti mi şoo.-
ca 1930 ora 9 in localul oficial al l ra, se g:lscŞtc "aCUll! un p()sl de sa1-
,o· ef. Anul. -- Era ş!iul dela capul 10c11' l"ilt'lIIă până Înj)N'z('nt. I v'aLor-lwrmancnl. 

I 
le· Imobilul ce va ti licitat nu lui, că eu ocazia compunerii lis-' î\u se poale - SiHII1 membrii cu- I DOI1i!orij w'ntnt ael'sl 'jlOSl, 

ti- poate fi vândut pe un preţ mai lei comunale, diyeq~entele din sâ-. mildulni ('x{,l'uli,',- ca in ziua de II voI' inainta Asociatiei cereri p('rso 

mic de cât jumatate 'din preţul nul partidluui maghiar vor ieşi la azi, dind sun!t'll1 cânnuiţi de un nal cel mai t~\I'zîll p:,l.uă la 2[') Fe!Jru. 
"~ de strigare. suprafatlL gu,,{'rn a!;Oa zis .. dcIllocrat., să nu . arie a, c. 

u' Data in Nitdlac Ia 28 Juna l\,şa s-a şi întâmplat Comitetul \:int'lll st'amă de adevărat<,le de - Avantaj au salvatorii voluntari. /'0 

il1 Noembrie anul 1929. prt'z.idelllial al ilarliduilli maghi.nil' nu'nlc d('mocrali·ee. şti soldati de trupă sanilari, prec.um 
jude. C. N. UrsLJlescu mp. n('ţin:Înd cont de elementele dome In unnare, cOlldueerea par!idu- ş.i infirmieri. \ 

Dir. C, f. N. Anca mp. confor- II cratiec ale ac~.'stui oraş, a ,propus ean lui maghiar din localitate IU !ajulls l~ I PreLldlÎul. 

lil mitate indesc. Grefier. Indesc. didarea anumitelor persoane, oari l o răspântil'erilică ş,i numai o tac- ! Cel mai eficace leac in contra 
Cei cari doresc să liciteze sunt I nu pot aduce nici un aport electo-jucă bine {'hihzuHli va permite ne-l tusei şi a bronrftelor este 

datori sa depoziteze la delegatul 1 rn1 În nkgerile munieipiale, an1izarl':l fnimfllllărilor acute, ' sirop ni Pentu81an al d-rului 
e· judecatoresc 10 la sută din pre-! Ca rezultat memhrii comitetului e-I' ~n {'se exclus, că in viiorul apro- I F O L DES 
'l ţul de strigare drept garanţie In ~ xc('uliY a li yo~at contra ,h~tăr-:lr:ilor pial s~ in:egistrăm 0_ sciz'it,Il1C' oar('!;O ~ preparate Ia Farm, Dr. Fmdes Arad 
\': numerar sau in efecte da cauţie; luale de {'A)n1Llelul prezldlaI, jmu- 1 can\ ll1 SHIlUI acestUI parlld, II VreI să mânânCl bine aboneazA-te 

socotite dUpă cursul fixat î. §: lând prin aceasta toată ,uetituJPa lor -x- '- ."a ~I O &Il ""Nl.T.-CU 
42 legea LX 1881 sau să predea: .... ,. ~ 1,. 

;r aceluiaşi delegat chitanţa consta- I 1 - t · -d · cu 1400 L:' lunar. 
tând depl1nerea judecMoreşte pre- ! m preSlonan a SlDUCI ere a uneI servesc şi mâncări reci. 

1, alabilă a garanţiei şi se semneze, călugărite Lugoj ~tr. Buziaş No. 5. 166J 
l' condiţiunile dn licitaţie (§ 147, Il,. ~ OI 

150 170] LX 1881 la; s. )1 ar.-. :\ II esle on, care sa. nu Sll'fan Kl'allker, care a reuşit să-i 
,ege ege" , i " "d .,' ti • NT Uill '1 l' 

ti XL 1908). ; tit' lll( lllOsat 1Il urma SInUOl enl - ca~! !.'!<' inima. Pl'Omiţ:lndu-i () căsă- 1· u! NUlnai 
Dacă nimeni nu oferit mai mult ' lJcrei {.'iilug<1ritc Emil.ia Frank. lurie onorahila, EmiIia FI'ank a Il 

I (:I't'st:lllh de mică În mâni'ts,lire, an'III!'ll st'll'I'!'l C::Yl >"{'nlln1av 1,'" ,TI'aţ"/' 
. ' <:el care a oferit pentru imobil un < , , • <. , , ~'ou ... Il 
1. preţ mai urcat de cât cel de I prin ftllllluselea ci răpiloare, atră- lllonahală, pplltru a-:;;i înjgheba un 

sest' alentia lutu),()I'<l, Pe l:îngă fap· dimin, Pleeală din m~Înăstire Kran
!. strigare este dator să intreg, ească , ! tul că era frumoasa, a"ca şi un su· k"r i-a oferit un loc În dimin111 lui 

~ imediat garanţia fixată conI. pro lUd ales, fapt C{~ făt'ea pc ori,ce bol~ din Salu :\larc, După dHeva luni 
centului preţului de strigare la! lWV cart' p,lrilsea i}alul sp'llalullu: lnsă Emilia Fnmk a fo .. sl anunNltă 
aceiaşi parte procentualit a preţu- ! UIHit' eQingl'ijea CI soră de caritale, : rit' iuhilul ci că plcadi în ,\mel'ica 

(. lui ce a oferit (§ 25 XLI 1908) 1· 8-0 slimezc ~i ,,-o iubească, Du- ; să-:;;i ('aute norocul. Z~darnice au 

-:-. . •. . . minicill' şi sllrbălol'ile prImea zeci: rosi rllg~'il1lillt.ik ('i. Ib la anuntat 
Pistrui mărunţ. ŞI plstrUl de ficat, . de lmdll'te ele nori de la ('('oj ce îi ' di va a\,(':1 Ull -c0ll<ll şi l-a rllgoat pe 
precum şi toate impurititţile pielei I Îl1gl-ijise cu altlla' de\'Olamelll la Frullk să Sl' căsătoarC'scă, înainte 
curata. CREMĂ LAPTE DE! spilal. de a pleca, El nu a cons.imtit şi a 

CRIN a lui • I 1''-;'''''0 aee,li. a fo,[ şi !,,"ărul I'k,-,[, 

KULK A II XX Aduc la cunoştinţa Onor. public, că. î-n-A-r-a-d,-S·tr-. -M-.-N-k-o-ar-ă-2-.~)(!!III 
am deschis o croitorie pentru DJmni. xX 

. Se află esclusiv la Farmacia i )(~ Ru"ând largul sprijin al Onor public, cu stimă: 
, Oreşenească in Timişoara, Ce- II ŞTEF AN 1\IOZER. XX 

fost taierul firmei M. Neumann, tate Piaţa Sftu Gheorghe. ______________________ 1IIIIiIiI 

b 

zile zile 
VA puteti procura necesită
Vie de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lânga condiţiunea 

de plată In rate 

1.' Schlutz 
Arad Str. Eminescu 2. 

III 
'Judlri~ pentru copii, cărucioare 

pentru eopii, gramofoane, plăci, po
şete de dame şi alte obiecte pentru 
cadouri, -cu preţuri exoepţional de , 
scăzute. in mare asortiment la 

1 uli ut~ H egediis 
din Arad. 

/tt.r 

" 

• 



Mica publicitate. 
x Deosebite dormitoare mai 

bune şi pe plata. in rate de vân
zare la Uorn. Ţjmişoara-Elisa
betin str. Romulus 47. 

Uarolli •• effel 
si Fiul .. 

Arad, Bul. Reg. Ferdinand r. 27. 
Casă proprie 

Lemne de foc m~runtate. Cărbun 
de piatră. Cocs silizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la domiciliu. - Preturi 

reduse. - Prima calitate, 
1869 

Electro-Mechanic Arad, Calea 
Rodnei 43-a. 

La prăvălia de cololliale 

{'ul'alol' de massa alui L. PQ]cu 
;\t-ad ,stI'. Eminescu S 

Comisia int{'rimară a munidpirllllli 
Tcil11i~oara. 

\ din 10 Fdir. 193iJ 

f UdtaUI' publică. 

Voinţa Poporului -
(;ă În scopul dădi în arendă a d'rcp- !III-------.------__ 

CJIl\ ~.iD.A. 

PublicatiE' de Iif'ifati., 

OLYlllPIil 
LIJGOJ 

pe ......... t .? • 

Febr. 19-20 Mercnri, Joi -

Repuhlică fecioal'ălor 

Cu Kaethe v. NagYJ Ruth Albu 

Execută după comandă tot felul de lu~ 
ruri de tâmplărie şi anume: Fereştri. 
uşi, rafturi pentru prăvălii portale su: 
fragerii, Dormitoare şi Bucătării din ce!. 
mai bun material şi pe preţuri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

disposiţie spre vânzare. 

Ioan CotârIă 
Fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

(Potyka ucca) 

---"------------
.E. Perlmutter 

fabrică de trăsuri şi atelier de re~ 
parat automobile. Timişoat"a Bul. 
Carol 46. - Primeşte orice lucru 
în această branşă; Reparare de 
automobile, sudarea tadiatoarelof, 
arcuri noi şi t"eparare, sudare auto .. 
ge~lă şi caroserii noi "j reparate 

Cea mai eftina sursa. de
ceasuri şi giuvael'icale. 
Reparaţie de ceasuri şi 

giuvael'icali Ja.ngă 
garanţia de 2 ani. 
VILHEM 

Teodor B RAN O A i În scopul <lăl<i~ în ar('ndiî a (h:eplului Hoyjne, la 22 lan. 1030. ZINNER 
Arad. Bul. Ileg. Fertlinand Nr 35. 
se capătă numar 15 zile diferite să

pUlluri cu preţuri foarte reduse. 

Uhete şi pantofi e1eganţi du
rabili ~i dUu: o Llmai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Lăptăria 

Comunală 

]'l'l1lru seormonir'eu gunoiului 
Se aduce la cunoştinlă puhlidi, Dckg. jud.: SS. Tercteall. 

Pingele de cauciuc. - Cre pe pe cum şi repararea şoşoni1or 
şi galoşilor se executA repede cu Ingrijire speciala. în ate1ierul 

meu d~ repar~ţi- A le 'V"a n cir u Fo ck 
uni ŞI vopSire. ..A. 

Timi~oara 1. str, Ceta.ţii 

~------------------------------------------~I 

Arad, str. Meţianu NI'. 2-4 

Frizerie 
Ou preturi exf,relll reduse 
T .' uns ŞI ras _ ___ ___ __ Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştuden~ __ Lei 20 

MIOBILE in RATI~ Pe lângă condiţiuni II 
l ' " . . de plată favorabile, 1 A bon a nl e n t ui 
n preţ de G .Il ~ .Il 1 Arad, Piata Avram Iancu 10. 

bani gata ~ Atenţiune la adresă I I absolut avantajos şi eftin. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rog sprijinul onor.clientclor 

J '7Y. Ct"O -ar nt" ddee uin ~ imisoara A' :r 
matase marca "Trei Coroane" I. Lei 250 I 
matase marca "Trei Coroane" II. Lei 185 J A. Sic I O W' a n 

Livrează la locuinţă lapte pas-: A. B O G Y O 
terizat în sticlă pro lit. 10,-

Oasa de ciorapi Str. Eminescu 13. ~ Arad, ,Str. Brătianu No. 9, 

dela 10 litru mai mult 
pro, !it. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala IAlp-

282 tari ei Telefon: 11-;39. -

Ochelari bandaj pentru vMamA
turi şi foaIe. Articole sanirare, 
brici uri, foarfece şi maşini de 

taere la 

Carol {{oell 
Timişoara-Cetate ~tr. Eminescn 2. 

De vânzare 

Automobil 
1\1 A It CA 

Turism, 

"B U 1 C K." 
Adresa la Administraţia 

"Vointei Poporului" 

llll=r*~~ 
I Gheorgbe Turi 

Sobe cămine şi ma. 
şini de gatit din te
racotă în mare aSOT

timent şi depozit per
manent. Deasemenea 
primeşte orice luc
rare În acerlsta bran-, 
să. Timişoara str. 

Dorobanţilor. .. 
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