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Dominieă,

Prelul 1 Leu

ABONAMENTE :

Pe un an._.
_ _ '.. Lei 500.-Pentru tnatltuţium şi fabrici Leq 1000.Pentru atreinătate
Lei 1000 -

ORGAN ZILNIC DE

2
ARAD: STR. MOISE NICOARA 1, et 1.
LUGOJ. STRADA BOCŞEl No. 8.
Telefonul Redacţiei (Arad): 154

ŞT~R1 ŞI i~~FORMA ŢIUNI

M. S. Regina .M,!rioara a Jugoslavi~i I
şi A. S. R. PrIncIpesa Elena au sosIt,
Ia Belgrad
I

fiBelgrad. .- :Hauor;. . ',\sIă seară r lalulu i )i S\ dillg:. mini:.;lrul
;\ la Of'a 7 a sosit ,aici lIll lren special
lwn{l'1nr inapo;a! in ultimul timp
u -cU ~L S. Hl'ginu ~h\pioaI~a a .J ugo- oela Paris.
. l,a taI
'
d
D c asen1e!1 .~ a li as"s
sosire
slav:iei şi A. S. R. pr-incipesa Elcna~
~ inso\:ill.' de doamnele de onoare Svrna tie onoare lIagici" d. Popinlll,
I linga şi Calargi, precum şi de d.
consil.iPr le Icga!ia rOllltmă, majo.
Ciulne AlIlici, minislrul Jugoslavj{'j. rul Pastia ll!·a::':llul lll.[ilul' !:tI Horn;}lLl311\lll'C~ti
nit!. !·n,,·tlll1 si aH,' tWI':"ootliIăli.
In gara Topcid('r, din apro(lierea.
Prillc.ipesa mamă Elena estc giizpalatuhlll) au fQst intâmp'iiDIute
de llu'Ui de Principesa şi PrindiJ('}(' Pa
,l{l'gcle Alexandru. Principesa
$'Î
ul, la vechiul palat, i~lr doamna de
prindpe]e Paul. ministrul FilodoI": Olioare (:~Irbiu {Il' d. Filo~r, ~
al României, d, lefliei minislrul Pa ' lc~'.a,iH Hom:illieÎ.

S'a încercat o spargere la
cile unite din! Banal

Băn-

I

'

Retragerea 1istei
de coalitie

i

Colonei in 1'1'11'. l>lIm:!,'u B;li':ld,;,i.i, ; fuz.i unca;; dt· o:Jrece fuziune cu
j numui in ziU:l de :li Fl'br. a. c. ona I ptrndlll maghiar nu s..a indeplinit,
. 1\1 a luat cllJ)o~l;ola (Mială. CUIl' i deci În vederea siluaţiei schjmbat~
a· i ueclară. {'ii IlU \':1 compune liisla de
. {~,1 IJarUdele ronHllleşU: -,){>oti'll
"
llq.l'rea<:ons;~;'l'ilor Illnn:cipiului;\.."' i coalitie ::oi. C,I lIll mlerent credin·
I rml·· au fuziona!. dt' (}(Il'l'Ce p~:elul cios al p:lr[idllini nationol-I~I,;lnist
eu millorilarii Ullf..(llri nu a :.;ur"l'S.
vorbirile, '{:ari art~ să le ţină înaDe oar{'{.e COI01H'! Dllmitru ILI'- ·ill!ea :I!it'ren\jlor stii, le va ţinea nudo:,.ii numai la acel <m u făcnl P;('- mai 111 inleresul parlidulu!i rom:ln
: t/lLir ile pentru organizarea pari ici lI- i fuzion a l.
i lui de coalitie, dacă s-ar înWm pl<a :

I

-

l

~ .&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

!

Situa/ia

i
~

.. II.
iI

,,

I

"Băncii Nădlăcana"

este

bună

~ -

Demisia dIrectorului gen. Sulullu

i

HolU au fost turburall.. ia, tJ.m.pul: lucrului

Tim,işoarll. ~ Eri noaploa s-a in- făril ca să poală lua vrei-un ban din
cer(;al. o sp'lrgerc la Băncile unite l-cassă..
'".. .
.'
~n I?a'l1al. Nccu.llo:;.culii au pătruns l
Uaredlllllea banl'lil a :lnunl,al poI!ill localul case l'.lC i prin spa:r<.geroo;
tia. Cl'rcetilrile au stabilit c.l
holu
.
podelei şi Îllccrcură să spargă
şi I sunt n:şlc spiirgălori fom'le rulinata.
I
cassa cu. bani; d(lr intre timI) au I Poli\,Îa se află pe UrIlH' blllH'.
fost contnrbali ş.i au luat-o la fugă .
-x-

.3 Febr. J 93U

REDACŢIA $1 ADM1NISTR.t.1!A
T1Ml~OAi-(A Cetate: P. SI. <teo.ghe

rt.

t

I

AI'ad'
]}q'l'rHe (t'i'CllrÎ 'IU cău
lat in mod lendl'n\;os să yenlileze
ştiri fll!Şl'. fIc;.;pl'c si! uatia fin:mciară a hăn<:ii
Nădl:1can~li1 din NOd
la(', arăl<lno, dl bauo3. Inpt:1
cu
f.,. <'utili!· mari. şi depoIlC'ntii ei vor
suferi I'agube ('normt'. Din stU'se
:llltor:zale ufliHll !JliiclIkl ~tire, că
'onte ('de rI'Îsclltale pt' contul bi'\ncii
.;,\ă{iIă('(llle)) sunt luai<' di.n d(lIneIl; li! f:lllleziei. B,lllea ('~tc puternică
I

I
Verificarea alegerilor judeţene I ~~)I:(l;i\~~:~~~

111

('~Ie

mai faYoruhile

Directorul gCIl. d. Sululiu şi-a dat
d('l11i~ia. dar acc-astă demisit, nu este
in Il,[:1ttmă fU s~tuali:l băncii, d.
Sulu~iu fiind prt'oeupat cu n]te ala(c"ri particularc, nu mai 'Putea s~
salisfadi. toale obligatiunile 'sale) şi
(~jl1 u{'cstt' motive s-a IX'tras dela con
lllll:Nca 1nslilutului :: N ădUi.ca-na». Ar
tliim, Ui in iout! dsaoc a fosl ales d.
suhdin.-<.:lor T.iuCJ;u, a 'cărui activitate rodl1ică este cunoscută de toatii poplIlalhl din :"\ădlac.

-x-

la co~isia.locali ~e reviz~irel~~~~~~~~~~~~~~
! At~ntat contra preşeclintelai
mru
Hoover
Tjm~şoa ..a . - După 'CUIU iUll

!la <It' .\'.;;oe:atia judctelo,'. Referenl:
în uL:csle coloaoe, pc litllgă I tir. Tiheriu lIaneş.
Directoralul ministerial Timişoam, \ Dl'sbaieri!c au Joc Luni, \Icrcuri
funclinnează o comisie locală de re- 1 şi Vineri la Sectia I; şi Marti, Joi $oi
l\'c\\'york. 21.
.La Xewyork a . I.iicaţiuni cum ar pteau săv<lrş.i .aW7.11Îre. Prim-pN'şedinte al acesLei 1 Sâmbâ.Iă la Sectia IL
'
fosl ;ta'stat un slu( 1eO l
meXJcan,
ea- !I l('lltalul. Scri:warea H fost prerl.ală
comisii a fost numit d. N. IoanpVel·ilicarea alegelilor judetene se :-e pregălea un alt>ulat impotd,'a prc ) ministrului nwxie<ln spre a o remivid consilier d:e <;urte de Cas<lţie şi ; va t'ut'c la 'această comisie dupăcum i ~.l'(,;nleiui SlalelOl' l :nile.
1 le autorHalilor poliţieneşti în nxIeJusU ţic
urTIlpază:
' .\supra fui s-a gi'\sil o sel'Îsoai'c
. n'a unei :ln.-l1('le.
Comisia are două sectii:
La 21 Februarie judetul Ca:m.ş; 7l. . Lin .\fl'xic în carl(j j se se)'vil':lll in.. 1 { Sectia I-a: PI'c~cdinte: Ioan Her- Februarie judetul Arad şi Bihol" şi
~mal1 consiliei' de curte de ccasa- la .2i{ Februarie judetele Timiş,To ,
I tit,. .\1embrii: cir. .\.urel II ădan şi rontaI şi Severin.
II
..,
~
d1'. Coriolall BlIgai'iu, avo('ati. Re-:
Referent pentru judetele "Caraş) Ar ;
ferent: fil·. Vasile i):Îl'lihanţlt.
rad ş.i Timiş-Toronhll va fi d. dr. j
Fac/a anunţă căsătoria exprinţalui
Secţia a Il-a: Preşedinte: Dimi- Vasile Dărăhantiu. iar pentru jude- 1
trie Iallculescu consilier de Curte (ele Bihol', şi Severin d. dr. rI'iberiu l BuclIrl'!;>Li. 22.
Exprin\ul Caml :\ a ro1l'Ollj lor.
<1(. casaţie. ~lembrii: dl'. (;heorghc: Haneş.
. 1 lanuntă Facla; \'-:1 lua in căs:"tttll-ic
.:\.',·(';I"la v'it()~lI'l' căsătorie a fost
tiupe şi un dt'legat ce se va desem- ;
-xpe ull ima desc€'nc!euUi din LlIl~ i l·ia
"ll1g c.ou1l'nl ală in. streinătate.
arătat

Exprinţul

Carol se IDsoara ..

.,
rid

Vointa Poporuh~i

.'

•
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IVETTE
este

nlătasa

spălat

de

a seZOllllllli

IVETTE

IVETTE

se poate procura
la toate Ilulgazi-

este valabil nu•
•
mal• cu lnlprllllatul galonat

1l10dă

llcle (le
•

UlaI

nlarl•

"I'~ETTE~TRAVIJ!Il"

~--------------------------..I----------------------_·_----------------------------~I
picloraW.

o fabrică

)1.;, i la 12S de lidJii.
.~0.~.ş 1.

Locuitorul Vasile Fi·
lip (i.ill comuna (~hl'l'ghdiu, judetul
Va~lLl:, a încetal (lin vi.alft la respcclah~.a v:lrsta ldc 128 ani.
l·:l1l1·!i~1 defunctului 'declară ca
Filip ;~-a hrănit mal toală ,-klla cu
Ycgl'lule.

(le

.,rlllll111Jr

.. C~~i M.~U'!~'. -

AlI(or~t~f~ .. ~u

JlJst Illh}!'l1lak tU ullul1nl tlln}) erL 111
[)r:l~l':{, (lin Arc\e:li, llnu~' se joaca
[Il;!; 'l' ,l1IJll jonii ,'l'UJllI11)"
('XlS',;) o
;':11-: i~[l chHHk:-.(ină
.\'ceasIă iuror
llUţ;C a fost l!'il1liS~t r(·([.pi antoTIalll(" care a dC'kgal pe d, :\llgoscscn

-

Ce S8 pregMeş(8?????

q

Ioan

A ncheta scandalului din

să

ş.i

Braşov, %2.

Eri după amiazÎ
a sosit În localitate d. inspector general Dilllitrie Bogdan, insăminaJ:
tic ministerul de illlc1'llC cu allch ~l;l
rea scalldalului pro"ooat de direcla
rllul poLIţiei şi şcllli sigurantci d Ni.culae Craciun. Se ştie că acesta a
daI loc Ulmi sC~lndal intr-un 1000
public şi aasY~lr1il cu c<Ueya sLtle
de vin asupra dlui l\ieolat' l\t'grc:t.
şeful de cabinet al prefeclului.
D. ~cgl'ca, care fusese fOI-tat de a- ,
numile persoane să-ş.i modifice 'Pri - 1
ma declaratie,. fiind -avertizat să se iI
prel~.il1le acestor pCl'SO, ne înainte de :
a lu I conlul:! cu inspectorul ~ml'he- !
latul'. a prcferat să plece din oroş. :
lllSpl'dnrul ~l(.Il1linislt·alh- a 'fost i
m'\'u:! sa se "cÎnloul'că 1'[11';1 ":1 1n:

dcscopednd

Tu~li;1

dC1ruJluny'
caL'(':.tu fost
confiscate, S-a descoperit !;Oi fabrk'l11
I
unde se IUCl'aa 'Ea este 'instalată in
(','!itru l orn,1!;'1I1u: Simleu! Sil\':lIIjei.
inlru ('~ll n·:.::~a aUtonom:! ll-a inoas:lL laxl'l(' cuwnil€' • de oarece !)1c,!,
trcle (il' rltmmy :-il' v;nde:lu d:!n- ~
lÎestill. d'!J,la SI..' y,l de~p;il411bi 'pu-!
ll[tI1d sl'dwstru pC' a\'crea fahz-i,'i111- I
I
tului.
I

I pietre
!
.

:I
I

cerceteze. Usa înso[it
de \
oafenl'lclc
cIubudlc oraselul' din nordul Ar-I

dl'alului,

tril !ucnl care kun constatat,
r:clurik ori;.;inale n'lll'(il'l1l', dU'!
Il!:l [oala alcn!iull('a pll hliclLmi
bilfll" dl' fruIllos !;>i arlă,

le'} C(lrei-~lari

11ol;!Î e a cer~plal loate

Bra~ov

Yăralil artă

Cltlllclestină

IUC"i'area expusă H maestru

m; Cah:ldai<.·\-. !;rin origiualiLaka ei,
dl..'l10 l:t o capac.ilate 1":11':1 ~ o JllUn·
că În adevi'u' precisă.
Sj('r;Îm, dpuhlîcul ariidan it·
titnr tit· adă. va şli :-;(1 oIlol"'Cz.e lllll
ea de arIa ab11 de prceisă ·a mae,
tI'ului CabadaieY, oare cu ziua de aL
iş: d(..~ch ide ex pozi! ia.

I

numeroase

p
r

-x-
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Se; ata de ceai u a che'nerilor
din A ad

Pentru agricultură, se
anunţă 'legi

i Din TimIşoara
j

-

D. dr. Ioachim Miloia,

Irul Muzeulllli. Bă.năteau,.J!J91>t
; acum de curând ca asistent 10.
Eri s-a Întrunit la ministerul agriAlCum învătământul de popadTa de gcolT1cCrie dcscr.iptivă....6iel
bl
cullurei sub prc~idcntja dlui mini- . larizare c În SaJ'Cina
Camerelor şcoala Pulilehnică din TimişoarQ.
li,
stm Mihalache consiliul general al , de agricultură, - caro de sigur Iu- Intr" şedinţă recentă a comis/vi
înyăt~lnulntului agricol spre .. dit- creazl de acord cu ministerul agri- ci. iÎnlcr:imare a Municipiului Timj-·
cuta chestiunea aregukuncntului în- culturii.
ş,oara, S-9 tJ:oiăl'ât înll.inţru'ea umu in
vătrunânlului agricol, casnic, de 1
D. ministru anwlţă c.1 va pro.
birou statistic al munidjJiiulul. Se
popularizare şi exploat.area terenuri- . pune o nouă IPc~
a
Camerelor
de·
fui
acestui birou a fost desemnat d.
~~st:
lor de cultură afectate şcoalelor de agricultură
şi apoi se va: ~ : AUI'el Lin~ care în prezent este ş&
agl~icllltură.
menta învăţământul de populari. [fUI oficiului stăm civile.
~~
D. ministru MihalachJe a spus c.ă zare
- La oficiul postului din Ti mi
ches[jUJlca jmtercsează
mult, rH·
Cmnl'l'jle de artricultură
\"01' ce- " şoara, s-au filcut următt.."''U'eie :In am, .o;
'C{)lil:t:l cu d.
:"'>
I jndcă de acest in y;i[:imttnl trebue labora cu Colegiul agricol, - care I tăli: d, Lucian Ursulescu, aecre(a. r~
O înteresante conferinţă 'să proflite.numai tinerii de i va ltLT:l Îll ritmul serviciului în: rui şcolii superioare P. ~. 11. a fost
; ambele sexe, dar ş.i massele popu- ! drlllu:inlOI' agricole,
,II1.laiutat Ia ~dul .de oficiant 8~1»
D. Dr. Ioan Bodea, prim-medic la: Iare.
: Prog'rnrnuJ a.gricol va· fi '31ciiluit nor clasa 1, ŞI retinut la reşedIntA
s('('t;a p~ihhtl'lCă a Spitalului jukeeasta însă rid4e.ă chestiunea: de Consiliul superior al agriculttll"iii: 1 d, P. Istvanescu a fost înaillbat la
deţean, fostul asistenl al prof. dr',selecţionăr:ii personalului de proD. ministru mai anunţă legea poen- : gradul de ofioi:mL superior clasa.
Urcche rlela Cluj. ya ţine In UHa tlin 'pagandă agricolă. Cum să fie !"Ceru· tru încurajarea
şi
proteguirea: a II-a.
,.,< ;
Zilele ce urmează o conferinţă des lat a~st personal'!
agriculturii (chestiunile de procu- 1 - Ziilele trecute o· dcle.ga(1i.e 3 DO
~~re Spit'ilism şi hipnotism» şi a- i
rarca semintelor,
îngrăşămilllelor' s-a prezentat dlui Sever Bocu că·
pllicatiullile aceslora Ioa
l'
La 6. Martie! Il! !
i
combaterii boalelor
: (anilor din
Conferinţa va fi însoţită de :î.nte, r1antelor, etc.)
: ruia i-a cerut sprijinul pentru reviI]
!'esHl1lp experiente cu medii
dc J
... decarea ttnOr drepturi vechi.
hipnolism ş.i spiritism.
D. W-t1eral Gheorghe Domi1ş·
1
Dala şi locul acestei conferinte se EXPOZl-ţlnemu, fost primar al OI1aşului Timi·
va :ulunţa la timp prin ziarul no.L
.~
(,.
I
..
şoara. s-a înapoiat din străîn:~tatl'
SITU.
i
Dsa a fost 1n Dalmoaţia unde şi-a
AnHL :!3, ~~, .\m \'Î"Jilal sala de {)x- rlc;uI'i ul'i,Ql;i1a]c dintre cari sena- ciutat săIJătatea, - Iti urăm
bun
nrî/:'lii lI'i11 Palalul Cultural, unde m ; I('m in rclief:
I vcnlÎ.L
m:w,lr'uJ Caha(k~icv a {~XIHlS v!"C-o 60
,r.''lbal1uL. Iarna bgrl'\~, Fata s I

!

I

i

-

i

med;icină.

maşinismului,

I

S S 1b

Dr. .

JudeţUl Timiş-Tor;ntal,

apI-ctOl--111UI- Cab
(a d·
alev

I

I

a z erger

a deschis biroul advocaţia! în Arad.' J:îl1~i la 70 d{' tdhlouri dintI'c cele; slroj':IO:Tt'.preeull1 şi o multime
Str. IQsif Vulcan No 6.
m:'!.: frllmoa:,e Sunl expuse diferite: Cl' l{·isagind. e:ll"i reprezintă o ade- ,

....

CINEMA

APOLI~O

-

(:'1 II ~·I"U. t4~V'I""" f'p! of' ~i:a

CISE}I.A CETATE

23 Februarie

23 Februarie

Masca de fier

Dela dreptea al patrulea

T'~U;l"n4""

-

CINEMA ELISABE'rIN l'
23 Februarie
Mască

de fier

~------------În Restaurantul Crucea Aibă
w,_

Ul~-:.Gr~_u.

CINENf,,\ lfEHALA
23 FebruaJie

I

Paiva

-

I~

-"~

- -

'ro'MIIMe-.iMt,.· ZW--hW 1Wlfr tift§5Xe Tzr %7 ?zI '[w"'nm,·ţ·· m nzT'WfM=rm eU.MNlIEW5

uj Voinţa

$11

z

•

'ilE

Poporului

- DIVEllSE

Tarm

3
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comuniste
in Grecia

turburări

Grave

I

Loc deschis

- Comitetlll de bal (AHE) a dubu
lui de patinaj din A.rad, slă La dis'po I
1
1litia Ollor-a.lll.llIl public în fiecare 1
Pr.imăria din Atena a fost devastată
!
ti Îlltre orele 6--7 seal'a, spre a da
ulformaţiunilc ncC'(' s are.
! Atena, 21 ,Danub;. - ~,La primă- poLitienesc nu a rămas la 'primărie, '
ria din Atena s-au produs eri gnavc şi trei ore mai târ21iu, oomunişllii
x Luni 2,! Fcbraurie se v<.! des- : t urburilri provocate de comunişti. ~ s-au înapoiat şi, taU cerut să V'Orbea- ,
Ichide sl~('Iăda lui A" Sehillinger în Custrigălul,Trăiască Rusia Sovi-: scă cu primarul. Excesele au reince •
pi:Jta Skudicr 9 ~Cast'le Bruck). - , eLid» 1 100 comunişti au năvălit în • put şi s-au tras câleva focuri. Cu .
Mare [tsorUnwnt în slicli"trÎe, por~e- 1 'Clădirea primăriej, devastând mobi- mari dificultăti poLitia a putut relanăde şi lămpi. ~ Icfllu se execu- ! Licrul şi rupând dosarele din birouri ~ stabili ordinea.
tă orj{:e lucnil~i de branşă: incad- ' Poliţia nu a reuşit să-i împrăştie, : Primarul din Atena a anuntat că
in! rări dt' tablouri şi geamuri etc.
(led.! după ce şi-au desăvârşit ope- : a dat dispozitie 'Personalului primă!
Hoagă
sprrijinul
Ono
[luhlie.
,
,l'a
de devastar'c, timp de mai mult : riei să poarte arme 'iX'ntru a se apă- i
11t
!'[l contra unor noui at.acuJ.i.
I
de o orll
il!·
-x- .
După risipirea lor :nici un agent
Cel mai eficace leaC În contra
tUII~ei şi a bronsitelor este
ru'
1
slropul l~entnKlan al d·rului
ei,

Deschiderea unei prăvălii

I

I

!

I

I

I

L'7,iJlU Ekctrică

1j

I

Timişoara,

J

s~îrmă
sârmă

1. str. Burzei 3

(După colţul

L10ydului

către

vama

Toate
ca stofe
Şi pt. doamne, rnătăsuri, pânză
turi ce avem În depozit

poştei

Se vindem cu orice pret
posIbil.
•

Spt'ciaJist d~ R4.DIO. - Laboratoriul propriu. Cu ocazia' expozitiei de radio organizat! de către'
,t<adio Club Banat" premiul cu
"Medalia de Aur". - Lăudată de

şoara doreşte să vîndă

1100. kg.
1700 kg.

,t Liehidare
auto
ri zată
mărfurile,
bă:băteşfi

propr.l. Spiirger

pentru YallZarea mal multor matc- :
riale ycchi.
Uzina Eleclrică Comullală Timi-

•

de cupru veche,
de cupru v'eche 2lin-

<cată;

modă Rippner şi Benkfi
Arad, Palatul Fischer Eliz.

Casa de

către A. S. R. Prinei pesa Ileana
1000 kg. plumb;
ca idustrie din ţară. Stoc mare
permanent şi de aparate T~le
12D() kg. plăoi de acumulatori vechi
fUllken. Incurajati românii
IDO kg, nămo1.
,
noştri! Telefon: 14 56,
-.,.wu bUL:a~i contoare vechi
In acest scop prin prezenta se publif'ă o licitatie pe ziua de 15 Martie unu orele 11 a. m. în biroul ser. i
.
; Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu
Arad,srtBrl'ltianu
vidului economic al Primăriei.
tiparul convex t'xecută prompt $i ehin.
(vizavii cu poşta)
Pretul de strigare se va fixa' ma- '
...!-_~.....;_......:..:.....
a;

Intors din

1. ,

Stampa

I

-=-_________

iute de începerea licitatiei.
Amator'ili îşi vor prezenta la acea
sta dală ofertele Închisc, sigilate şi
prevăzute cu o garanţie de 10 la
'iută în numerar of'i efecte de stat.

i\IateI"ialelc se ană În depozitul
Uzinei elcelriC'c comunalc (fI. Pi·
l:ala Coronini 2;. unde 'se v~r pretia cumpărătorului.
Timişoara, la 14 Febr. 19330.

Jnainte de a cumpăr~
dam~ sau bărbăte~h,
convmge de preţunle
Magazin de mod:1 şi

1
'1

G"IV·
elsz

plapome, ştofe d~
neaparat Vă .veţt
; .,."
mele avantaglOse
•
textilă la .,Steaua AIbă" Arad, P. Avram Iancu 17.

COXVOCARE
.
»Azol'ul; fabrică d(' produse <..himicc s. a. din A,rad îşi va tine la 16
MarUl' lH30 orele 11 în biroul în-

I

!III------------- !
I

I.

frl'rwinderei din .\.rad str-ada The-j

'-rad. Ia 11 Februarie Hl30

..L\.. I-Ieimann

I

.'

acordarea I(lbsoluloriului pentru
r:on~iljl1l de administratie şi ComiIdu! de cenzori.
2. ~Iodif.ica:'ca statutelor {XlI'. 6 şi
pa\', 22.

străinătate

cu experienţă bogata, am deschis in Timişoara, Str. Mureşi
anu un atelier de tâmplărie, unde
primesc cu preturi eftine orice
comanda. pt. mobile etc.

I

il

celemaiieftinepl.e!lll~ialezilei.pe

1:ltlgil un scniciu SigUI- şi punetual.
A~l{'pt sprijinul onorat ului publit:..~I CU toată stima:

Horii:S('jm'szky şi SzuhL>;sy

1

Licitaţit> publică.

aceaslă

I, ~-------------------------~

FOLn~~~

~rate la Farm. De. Foides Arad
COI11, Timişoara.

<:ale aducem la cunoş
un1ă Onor, FubLic, dt nc-am des·
e11is p'fl"ttlia l1nHs!ră pe data de Vilwr1 W 1. C., de:
ooIolliale. tit'lii1..ate!-oe, bOl11hoIU'f1ie şi do(·olată.
pc Bdul Hegina )Iaria N-rul 1(L
unde am pus la dispoziţia OnonaluIUJi. public specialitati din hr:m!;ia
de delicatese şi zahar'ioale:; aC('ste
stau la d:spozi(ia Onor, 'public, pe
Pc

I

v

Vrei sa mânânci bine

i·

abonează-te

la '·08
~TI·CII
lI
1,
••.

..
cu 1400 tel lunar.
servesc şi mâncări reci.
Lugoj str. Buziaş No, 5. !661
•____KIl~~_fJIt.il!. ._ _ _ __

Lemne eftine I
odor ~>Ql1tea 19.
"
Cum. df' admiinistr<llfit>. I
I aduUIllrt'a ~('IU'n;lIă ordinară I - : a .
!
G AM r NE
100 kg. lemne tăiate Lei 80
la care, pl"in ace,asta se Învită an-ii I m~c~ i R A OA
r'
ă
de cele mai bune fabricafiuni, precum
- - y - .....·,vSA

j

şi

clădite

În

stângierii în toate

calităţile cu preţuri mai avantajoase

la deposital/ai

hufricht

Cţ:l a~I('('>a,

cOlldform stIa- ;
('pune a'
cassa socictrttij şi r-ă bilantul contro
lat deComitC'!ul de cenzor'ÎşÎ ru-'
l;or!
nl ar'estul ('()I11it('t este afişat in .
;
biroul Întreprinderei.
't'H', !(!1l1<ln

u,e

01',

Cl

aellllli (' se vor

Arad Calea Victoriei 1-2

Ordinea de

lIlIIIIrlij_.Mri

"BEMBERG"

lăţimea

80 cm.

Lei: SLI.Bazar Poporal, Timişoara Cetate.

Numai

~i cele mai plăcute plăci, le găsiţi la

L
librărie

zile

cu

zile

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

'n:

.~I!IIIE_ _!R
__

Matasă

Nunlai

--

KERPEL

secţii de Muzică, papietărie
şi Bele-acte.
=

Mai frumos

lustrueşte~

calcă şi

spală spăIătoria

1 Hapol'lul şi d:II'('a de soamă a·
de plată în rate
d{' administratlie, rapor ~
tuI Comitetului de rellzori, stabili- ;
[l'a hilanţului. propunerea refcl-iLor :
Arad Str. Eminescu 2.
la inlrebuintarea hene fi ci ul ui nel,·
Str. Consistorului fost str. Batthyany
onorarea Comilelultu de cenzori şi : ~4!ilJllDi.~lrIi
35 În curte.
COI1~iliului

1.

......

UTTINGER

......

4

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

ItestallrantuI "P'tre" fost
,110 m u Isai Iba tic"
se deschide la 22 Februarie sâmbătă sear!.

.. B ..,

Selll~tz TEREZIA

...

Aştept

r

_~~

__

.~

••

_~

______

••••

~

EO _ _ _ _ _ _ _ _ -~~

onor. public, având bucătăriă româna-magiară,
asortat cu vinul din Podgoria bere proaspătă lângă
preţuri modeşte. Serviciul promt şi constincios. Menu
compus din 4 feluri Lei 40. Abonament prâns şi

Alexandru Borzon

cioa lunar Lei 1800.

Szecheoyi Oranea

Rog. sprijinul onor. publicului

fost proprietar al restaurantul

6d

__________________-•.~----_____________________________________________V_o_in_t~,a~Poporului
\.

'}

,

·1

;

Pingele de cauciuc. .- Crepe pe cum şi repararea şoşonilor ' ~----------_.--------_
("IN ~!;IA
galoşiJor se executa repede cu tngrijire speciala in atelierul

I

;

I şi

L a ptarla
V"'"

r

I

-

I m~u d~ repar~ţi~ Ale x a n ciruF o c k
I nOI ŞI vopSIre. Timi I. str,
Mare aSOl'~iment ~e Biciclete, can· I Il' ,Il}l'}- Pa·'.li'lka's
li
delabre, ŞI materIalele pentru In- 1, ti ~
,i

Comuna/ă

~oara

in sticla

pl'O

lit. 10,-

10 litru mai mult
pro, lit 9. lei, Comenzi
primeşte

i
j

I

Sobe cămine şi made g" tit din teracotă în mare asor~
timent şi depozit permanent. Deasemenea
primeşte orice lucrare in aceasta bran'l
să. Timişoara
str.
şini

,i

ATENTIUNE!

Xa' rolyt·

fi !lxllll!!!.-·J\·d·uc-la-c·u·no·ş·11·'n·ţa-0·n·o·r,-p·u·bl·IC·,-ca-·î-n-A-ra·d·,·S·tr-.·M-.-N-j·co·a·ră-2·.-X!!ll!
I

X
X

stimă:

t~!~n:!e~~~~~;"ann

fost

din cauza

carea de Anode. Sistem de·
il
abonament lun.ar. Imprumut?re~
n preţ de
de acumulatori. Acumulaton ŞI
bani gata
anozi noi permanent tn depozit. J
I Porlăn'lul de

Electro-Mechanic Arad, Calea
Rodnei 43-a.

!I, No
I

~

in

G .Il
pc

hingă

HadJ1a~Siria.

G, t5:-)()--·1!J2H

~

~

Jud.

J-1

XI

I

.

publică

cu

ţla ce are3i;)!)1!12:m
a primi pea baza
Arad, Str. Brătlanu No. 9,
uri:\o
J·ud.
•
_______ .______ !f Hadna.
o

~

o~~a~ionate

Cea mai eftina sursâ. de
ceasuri şi giuvaericale.
ceasuri şi
giuvaericali lânga
bO'ar'anţ'l'a de '1- anI'.
VILHEM

t
;

Arad, str. Metianu Nr. 2-4

tâmplari.

tin ceasornice şi

giuvericali •
Numai la firma

<

-'IOIHLE EFTINE din

Iatl

306

.[

i

ai'-

°Rr.tt.'ând\~laŢ la~f,ell~KrILd El,UÎ

R

rie
U:J
l'i
lm

tă

1

~

Lemne de foc

şi

de unelte

~

se poate procura eftin la depozitul de ne,
cea:
bal'

rea

591'.

I
Un dormitor din cireş şi altul din~fag
artistic executate urgent de vânzare

r

Ioan lunea,

Timişoara 1II. str. Tribunul Laurianu

s:

F,
cftt
cuit

n

~~",-l\II!iOI,QIt&C2_W::~

12. Ultima f Pistrui mă.runţi şi pistrui de ficat~
oprire a Electrului Nr. 2.
I precum şi toate !mpuritaţile pielei
Vinde şi în rate.
! curata CREMA LAPTE DE 11i
lisfa
~
CRIN a lui
cer

Timi~oara, Calea Buziaşului

q

:Teodor BRÂNDA

d('fJOl'i~

u

şoa

Piaţa cetăţii vechi. Telefon No.

Arad, vis-a·Yis cu biserica lutherană.
Atelierul de reparatie propriu.

I

fabrică de trăsuri şi atelier de re~'. J
parat automobile. Timişoara Bul.
Carol 46. - Primeşte orice lucru
în această branşă; Reparare de
automobile. sudarea radiatoarelor,
arcuri noi şi reparare~ sudare auto. T
9 e~1ă şi caroserii noi c;i reparaTe. ml:

lemne 80ROS"

Usâky

dC<:1ZlUrurale

l'
pră·-ă la dp. eoloniale

,

-u-nd·e-p·u·te·ţj·p·r·o·c·ur·a-m·al·'·ef·.·?-- I~!

Reparaţie de

ZINNER

f~. Perlmutter

t' 1 1 j •

i

Hadna. la 8 l,mual"Îc l!l93O
PorIăr('l: D, Allton('scn mp.,

La

pt.I--------..-.:IW----

fi~rărie. Timişoara, CetataPiaţaUnirei 4. 1
Telefon No. 2.
I

ex~~p-;

din Arad.

ferari.

Abonamentul

spesde

I

Othmar FINK I

Cu preturi extrem reduse

I i l l~llIS

cu articole

Hegedtis~

Iuliu

I

Articole agricole şi viticole precum şi
aranjamente complecte pentru bucătării
pe cele mai eftin preturi. La

Frizerie

.A. Sic I O ,7' a

asortată
şi

spre cUlloş!in!ă genei rală, că în z·iua de) 8 Februarie 1930
: începând dela orele -4 'P. m. se va
i vinde prin Ikitatic publică la fatta
!lOCU!Ui din comuna Păuliş <averea
1 urmărilului, compusă din urmă ~
Tuns şi r;s _ _ _ _ _ Lei 30 ' loare!c: 20,000 ultdl de vie, toale evaTuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 luate in pret de lei 60.000.
A'n'astă a,'ere se ,~lnde pentru despăgbuirea crcditorului Ioan LLump
şi sotia lui Plane.t N. LLivadă repI".
aboolut avant<,tjos şi eftin.
pI"in avocatul dr. Petru HamlIleir
Rog sprijinul onor. c1ientelor f din Radna de suma de 2').000 lei 00i pilal cu 13 la sulă jnterese pe an,
Se

bine

.

v!~
J uoui..
pentru copu, cărucioare
pentru copii, gramofoane, plăci, }Xl- col
şete de dame şi alte obiecte pentru:- Ta.
cadouri, cu pn'turi excepţional de
le
scăzute. in mare asortimentc· Ta,

1

.fU el glU

~ o 26 port.

!

~ra~ă ~~~r~~~I~~

d:

Arad, Piaţa Avram Iancu 10.
Atentiune la adresă I

Rurală I Magazie

Publ.it"'dUe de 1ici1~tţie.

i

1

~

~

-

ti

~~~am~~pre~rile.loc~i~.-I~O·~B~I-L~E-~~~~-I-l-A--T~V~~-P~I-·-ă~-d-·ţ-·-·~!

St era· n 11~I OIn a' r

Toate intrările, astfel că în cursul
actului nimeni nu va putea întra in
sală, Rugăm deci că Ono Public
să-şi ocupa locul din vreme.

:

X
X
Xi

am deschis o croitorie pentru D mni.
Rugând largul sprijin al Onor public, cu

::~~r:~ S~:~:e~~u~i~let d:~~~ r )C
şi

punctual d. m. Ia ora 4-6 seara la
ora 9. Preţurile locurilor: Loja 350Loc. rez. 70 - St. 1. 50. - St. IL
40 St. III. 30
Biletele sunt numtrotate la toate re·
prezentaţiunile şi se pot procura
zilnic.
Biletele de favoare şi de onoare la
aceste I'aprezentaţii nu sunt vaiabille

,~--------------------------------------------------~

şi repararea de acu-j )(

cArcare este marit,

film sonor după romanul lui Edna
Ferber în 15 acte
. Zii nic 3 I'epl'ezentaţii:

de lemn tare deJa Lei 1O.1.XXl. Orice lucrari
repllratie din bran~ă, exccutil promt
ş~ ef- "'Ull'U
tâmplar Arad.
bn,, 1
I
Str Bucur 16.

Dormitoare

eomedianţilor

Vasul

Adresa la Administratia
"Voinţei Poporului"

Dorobanţilor.

IncArcarea

_-r-.
--

Automobil' T urÎsm,
~1 A it C A "B LT 1 C K.~'

Gheorghe Turi I

,,*J&fi'iiI€b4iSiW!tMN\#

Febr, 24-25-26 Luni, Marţi~ Mercuri
FILM SONOR

De vânzare

i

~~"Caa.

ee..

I

A .. ad PalAtnl Ortutuy.

Centrala Lap-

_1~1r.~·~';i.°'<;'·<""'~~"~
m:~~t~~_

tu ...

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

tari ei Telefon; 11-09.

I

LITGOJ

1.1

stalatiuni electrice se pot procura la

1)

dela
282

.., .....

Cetaţii

{i

Livrează la locujnţ~ lapte pas·,
terizat

OLYlYIPIA.

~--------------'--------------------------------------~

elin Timisoara

.1

x Restaurantul

~BOULL

de AlIRc

: Arad. Bul. Reg. FerdlI1and Nr.35 ; Timişoara-Cetale (lângă Direclorat) :
caută dame de servit, solide.
.
se capătă numai J5 zile diferite să·
;.
Totodală
oferă
onor
..
clientele
be
pun uri cu preţuri foarte reduse.
uturi bune şi mancări gusloa-;c.

KULKA
Se

afla

jUlo
tnisî
Tim

escIusiv la Fannacia cesb
in Timişoara t Ce-' pere
tate Piaţa Sftu Gheorghe.

Oreşeneasca

-

