..rrei··i~i"f[illi'.%I~i1fi-if'l·iIttM·iii·tf."~lf""rl""'aizrl·itlM5l·ili'trli@1"S. .Sr
...
-I"
..tiZ.·...aIlMW.777
...S.r7.5rz
. .S.7
.7
....................................................~z77
............'77
... .

~1I1i1l1I1I

/(J

.ani VIU. No 62

Dom. 16 Martie 1930

AKONAMENTE

f'f:

un aD",

~t:Dtru

In_tftutiunl ti fabrici

P<eldru !itreiDătate

ŞTIRI ş~ INFORMAŢIUr-!}

ORGAN l.iLN!C DE

Te'::~0I1u:

îl1

COlDU-

,,01

pilrei.'{'a : U! ti rol', ex:stil cele mal lllui
le nudee comun:;.;lc ..
I
Ia::'t dt a:ilăzi i\1l'('gisl dU11 ~j la
g,a"·I<1 d(~ V l':~i) U ;',,;<[,\1 Z..lÎ;j c: an Il.t:.:ste sol.idc,

l\jll:nrli! nu lrl'ÎHl <1 ;;<1 !i-:.;c d:a
1!1 h!!::. {~' printr-Il r1,::,alT j,! lucru. că:'; (';', -!l-cUl {'('('li! i}Oma!l~i, ci
lltc:'u ca ..;;t iJoaiil lr{tj, .\l't'sl lllf'ru

•

~: {'Xl'("ll!~i

[!

eli mare zd

I

(Jl"{l[-

Groa:znic

I Un

h~:,

Ahia a in({'ial st'llzaiia
W'i1ernlului rus Cu·
tj('j1U\' lrn Par",;.., )1 i,l!,i (~i jocul a-

<.:csla s-a l'epl'lal aCUlll in HOll1'ÎIl,ia .•
:Sl udt'lll i i în chim ÎP (;eorg'{' şilr
V''(;:or Pa.;wl.,c!li, ('.lllldue.itoJ';:i sj)io

d("j:oz:1uJ d,'
~r~~

C:l(!\"u <k,cTt'crali, p\lşi Cli h'lIp
cu ;';ll>lcL în slujba so\"idelor, agita Ilrin Illlrt1iiin; clallueslLllL' muu"
cllw.iJllea ue prin fabriol itl~il, ni·ci
ca
-odali"i n-a!! avut attq: adt'jJ1i

Î·~l[·rt·:,:l("a

trn

l;:)~d:~:j_

O:l!1!'

1..':. In t;mpul

r(lr~'!

ilo·"

;~~::~a

l'ncJ:ul a (J'.,.;{rus

('~)jr,~:!." ~~i

Prelun2'ţirea contrac•

22

):~nl!<ee'i.

~J'l'Cl'

&3

telor ,de închiricl·e
Lllcrărilc

n'a gl'('şala cour!lIciHol-jJor
,.le
az:, c.H şi acelora <le eri ~i de alal-

cambii

Il

i

le C'll\'t'nih\ taI' nil'(Ll'ul a

~i

,l('t·('<lŞ Cude
p, S,; III 011(' II i, (d1. eri ::;,111
TCOc!Ol' "Iaco!n·:,ClI, dt'illl1a!i; S.

C:nhdal'u cOlbil:cl' la,

C.
!

Ş!

.r u-ca,

dj~l)arl1l.:

-x-

Furtul unei biciclete

tiaI' numai penLru l"unelionari )i me-

pc hol. Hkjekia era

seriaşi.,

leI'.

re: :. \ llreI l;aroesell di l'cc[orul ,!.('l'IlCrai al alaLo~"i!.,r j"dic;al't' din mil;::;kl'lIl (1',' jusl'li c" şi 1kcusarft dda
1\h.ds~l'~·1I1 tk justitie.

{\-llii:

nlOdic a falsificat

fac;'i pc () dlll'ai:Î de incit doi alti,

I j al :og<ll1,

mi~.iul1e,

l;. Wtiescll. jH'cşl'(l;nlt'll' St"C\l!l!Li 11
a C ur\,i (Il', Ca:,aiÎe, C. LII pu CltIlsi
ller la lllalla. Cu,'!e d(' LasalÎl'r il.

lat' r,i,
actualii eOllduc,il!lri ai
1:lI~iL 'jHlkall s~i aihă as!ăz,i din nln
dur'l(' ml1n('i[()l~imei o anuaLă Stil-

conlisiu.nii slleciale
noul

-s-

Arad,
1), :.;uhloco[rnen[ de atim;ni"ira\:e T;lndan',111 "Jlihai "din
Heg. D:~ liltall'~'J:l'. dll(~itldll-s(' "p~'l
wl la d. - Ll.".Iilt'{h:- ·C. Sehnu'lzm,
a Hl;-;nl h;cieJl"l:1! arar;!. -- .\lan' i-a'
1"u:-.l m:nll'C':! c:!nd s-a dal jns că
Dt! a mai giLii[ -o.
• Cu [oa;(' C~: (1, f.l. lI': <Ee S~'rl\";irlz,
locl1c,;,Il' 111 i~;tl,lluj BnchllS cenlru]
.Aradului, [()Iu) !l(,!i; OiJl'Il"lZ,j nesup[u"ali <le nillll'lli ::-i fiu'a frică.
Cazul :-'-<1 ad!!s h! ellll(l,:,!.~ntapoz
niei -ean' t'l','(:('kazi"i şi unn:'îrl'şlc

101' <1(' inc:hril'i'tt s-all lluJIlit c co-

ea sit illl()elllr:as('~i
'pI'Ol'Cl de kgL'
FacpHI'[e d:n com!:,.iul1c

în HlI:;:a.

en

~

l\dt'i)!"i lor de a'~laz:i slIHl ~on1('i'i,
mUl1c,ilOl ii 1<t:',1 «l'l lli(,!'u, cari s"au
al[t! lIrat hlnga cei ce le"au lJrOlllis
ş~ mai alt,;" hing;l acel ce le"au luat
ap,lrarea intoldeaulla. ,\('('~tia sunt
u,; ce au volal li;~la eOlllUlllstă la
llle!-;~'i':!e (lL'la 1 j ,\Iartic., Că
vor
[kn'Ul şi ci: cOllluni!;;!i, e de \"lzlllz
îusă:adiş lJU 'pult'm lrece cu wck-

în

<

......

<t~t~ILi.

;,,]('

S~d"i1:,L Li.
S-a [;(('ti] dVlllll'd ;]Jllljw[r:,':\ lUt'(Iicului dinSaloula,
UI". Ca: oI :\la.,z!lyik, Crini'orm citntia
i
lll{'d,icul n I"alşirieal numC'le 11llui
:~tjIWl'riis-ali
servi t{Jl· dt' hancii jlc un cam biu,
I
; AlltOl-ilfl\ill' ali intl'odli:, Cl'l"~>elări·

n ;laz; JLI lllai :~tlnl pilec\;1 tle<·ii I,U ll10rman !It' C'{'IHI~l',
P,1~;111}('I(' se l'\'~lu:az;~ la ;100 mili-

un g-:~l)!!Z!l;e incn:idiu.

c[Hl'\"a

ieaiJ!;-1 Il1l11w'nlul pr·e]ll.;e rl'!111'l1 H"Î

la Botcşani I

le

AI

Ia~i alI

fosl r[lpili amod analog,
t~:I'<lwk
ro:~!. !.;a:.-ile pe ll:a1
lu] Pi'll'ltlU:. d:u f:lpiul acesta ('l'a
n;!'Il:! ,lUnw, sh dt,t'uLt'ze ceredă·
1 i il'.
1"ra(·; Pa:wl:'llJj sunl linuti as·
';1I11~.
de iln,>nri cc;'IIl'L cad aş

zeCI! ul lil;;, ci" ;/i,"ntn !;>fir;':l ca \1.
S. l{l':.,"na ~Llra ;-.>at~ '"rt1inloarc.p in
ia~'il d~! : .lli.:.f "_:[l~at:uJ1ei poliHee
de ,u:·
" (I"n c(JlliriI Ilici Illl iJoak
li yorha (il' j)!)liLca inlt'j'I!,Î a 1,;~l'ii.

(<1:-;

Vest.

J:-.,

,ÎIi jllrul ;"fl,}:l-l'i

~,'t',l ~,' domll~'şll',

lIJCenalU

clpLl!lii\";Î

aI doilea. eaz Cutiepof
în ROlllânia

ctlm

l'

tn.~~n:~

,;': ,.",:"",

i}~'(,HCitiIUi.

ţ

ce n!' ::llll'I'~':;l<lză jl(' noi Illai
e:l, :,a vl'dem CtIiU a luat naş
tere şi clim ;:-a p!iljla;.;,\l Ci,lHllTI,;:-mul aici 1:< noi, la ;";·iani(a
de

l:OlU;.,;,: '"

Regina Haria .şi-a I WljllJUt rus din
întJ~erupt călăff.oria
'
l(lr nu

z

C{'l'a

Foşl:,i

! loc,

ml(' inlern:1\:'Jllaki Il!.
1)(> aCl'~l lucru, da~';i ;),II1;î l'l P)'(>"~{'ni !lU :,"a 1":~111 s{'am;t, In'!JI!l' cel
hlq'n {'a dL\ :iic~ Ll~!;t1t·e ~.;it tin~l s~la
111tf. f'ik' :11 irI'!, ·;,oliluniş['ii ill1i)rm'i',_a[: de azi, VtJl' tkH'ni l11~li!le eJ11111i":,:>li ,Hlt'\'arali.

HilCllrt'~.l·,
Ziarul Tara. anull- 1
l,i: :\1. S. Hl':.;;n<l :·!;li;a ~i ,\, S. H.!
~-"l,:n: i;,C':'(.l il 'al:a ~:~jJll j!]!f,___lrupl c~i·
l(i!or'jl{'~ rţ\!1u:-I~~tnd dt' a iPa~ \'~zl..
ta ~:ria ~: 1):lle:,Ln~1. :~luza fiiild '
du,;« <1u\or'l:qile di..' ac,llo, nelilll

Ba,al'abia, ali reuşii sil ohl.inil 1.,
mandate. Ui în Ba:,arah:a cOllllll1isl1lul a prhl;~ r,'idikin:Î ln massele po
"jJol'ulul de jO:~, l'sit' Ul1 [,lpl clo\"('(liL
Cl' llU so poate eOll!('::i[a, deşi ofi.ciuJi(alea d~':.,minle z:ln:o acp:,i
lucru,

iaşi.

s.

H.

a

avut o reu!:>ilă cum nu ;;(' aştepta: 12
mandale le-au· Inal comul1'iştii.,
La Oradea J[m'c la fel, 'j)l'dnd
în rest nJ I,"tr:i, numai la Tighilla în

lllllll

tim;)

nu l·au blt'lIi, dl'~i plILl',:ll ~:H fae;1

Jll

:

ela dn cauza rii inln'priiHlcrik
~l!nL :oa\c in lll'lna sLrr:nilu,' cari :1

eerrl ( firle!;\. d:tC',l L' woia la
in ajutor,

llH·mlJr;i comisiunC'l au
1"o,.l d(' IJanT(' l'a aYilnlag ik prt'lllll
(rll

d'l1 :'l'['\"·ciu jle :'.L'l[l\{'!lii
,!..;::I'!; ;,~ se l'xitnd:i şi aSlIpl'a micilor
, un:(11::, ;îl ,imi> Cţ' pt' de ali;'" parle 1 iJl(!llslr
ntl';'aj;l !nlllj{'tori Illljlorta\i ~i 3.f lu ::>t:ufu\d,· \,;:Iua:'('; ce \'01' m','a
1,'11

Toaii\ lumea C;;\c nhmllal,i
de
<i.I;!\:a d·n Ba~;arabia: acolo dt:jlrl

llIl!llicipak, ·\illll!C

C[,[\· ..

i.(;~'Il\ia

de la 14 M.nrlie

Ale,'i,ec;le

;:'c;p'mÎJ au lnchi, OCh;ii (';Îlld inll'c
'ile {:()lllCI'ciale ş; .indu:,lrialc

p,:O(fc,

alegerile

şi

zhw de j 1 :\lar(Î(" ne (hi eil"rc,
La Tillli~oara l[:.;la CDI111lllisla

STRADA BOCŞEl No, 8.
"·ecactici : "\r"c<): l;.,t

LUGOJ.

Focarele

niste

REDACŢIA $i AD,\iIN!STRAŢ!A
TPr1I-::0AHA CetGte p, Sf. qeorghe 2
ARAD: STR, M(),SE NICOARA 1, et 1,

\

lei ~OO,
Le! 1000,Lei 1(01)-,

\·'i~'l'iH·l'Şl'd;lll('

al (:al11e-

S~a

eln!:'; parCi"Ca ea prelungi]'ea
t;OI1 i raclell,,' <Il' ÎlIch; l'iel"c ~ă se

ş,i

poarUi

~o

lI1ill1ra

:\Jas-

l'a bl'i{'l't 12nGG7,

..,,~_:;::-

2

V oioţa

DIVERSE .ceyea contra olar-x-

revoltător

II'

Poporu~t,:
fată

tie
clipl1kh\, mai faee ş;i un sel'vidn
m,lrşav de sp~onaj. Ascultă cnll\'Cr

Dlei financiare

c de obraznic

~Ht:ih,' cL";enţjlol' jle' cari le .r:l"pân~
;\dmi \1 i ,l::ll;a lillam:a, a Ct lI.S; a
cleşle In puhL;e, hî.ră să UneI seamă
ti.) că 1111 "e (:11\' s,';lm:l de (k~pozj-' i
col
aCt'lt:,la ra,:l' ,larle (lin secI-elul
tijle arI. 1:~ il;;;;\!.:I', :~ din Il'?l'a iImljlleurt'~l:, 1:1.
- In CUI',\nr! va fi
unt financiare.
profe~<;lllnii lor.
brllluj, ca,e ,;lI"{'wdl' (,;l ar;şde pL' ! adu:, in dl'sh:ltt'r:le
pa:'lal1lclliarc
"-l'i'eolul al doilea se oC'upă
C!('
Patronii de cafl'l1l'le sIi nu creadă
car;OiL i;;l!lZ~l, lemn ele, :;;ulll SIlPU- ' prot"C~lIl rit' It".;l', Cliut,;) alarmei fi- : ix'na\il:i(ik de Glri :;(' Yol' face ClI!I
că
dad au angajat în Ioenl chel ncse la itlxa (k bllh;-u ca;'(' se iJlall'~Ll' ! nam{ar(', Prot'elllL~an': a şi
ro;" i;a!: li <!~'(':. car.i intentional HH' ciul~ilor
de rl1e:icr i e ae{'~l( indi\'li':i in
<UlUal in 11 li JlH'l'al' ii,'1I1 l"1I n('ac:u'C'
înai:l:al Conibillii supel-;ori kgisia .:'1 (1<:, ;J'\'::>l{' moneda slalulu.L
cond:lillni iilai a\'al1la,~(}ase, va ulş
1l1l' lru p:ll raL
[;j',i\', c k
COIllj}US din dmlii arU~;<ill Srl !'l,WCUh'i.... În SCDp Y;idi.l de
I<iga: din cOl1ldi, Hn'şCa \'a Înl!ecoIr.
!\ cie,JI'lT:a l':,'ckk (L' :,tal.
pfi.rla clienkla şi m;cul {':îşlig J'ezulP", lll!! L j) ;'cY (,de re 11 a li l ii I,i le, ce se
Perlt'p,Tk ).i'('\':wlIlt'ln" j,roccl la
I>ublieatiunc.
lat
pl'inlr-o angajare· 'lllai '''~\\'ankl(
yor a;Ji'ca cPlor ead CI1 r ..3C TC- l ambele ari;colc', :>lll1l h:ai'!e aspr'e. i
jioasă în ceeace j)l<w'şk salal'i.z.adill\a ribj}<ÎIH!ese Ş:~i-;. lll'f(~lldate în
Pro('clul va f: depus imediat după I
Se adLlce la cUlloŞl;lltii publil~ă că
zarea,
an- lin ekd (kza:~lnlOs fală
scopul elt' a dt'jln'c!a creditul b:tn- de,-;c!tid<'ITU Pai'lanwnlulu i.
arhmnre:! g,'neraH\ i>nJJlIol1to1"ial~1 de
de
c::lşt:gul rl'zulla! din yililz:l,\',
aiJor :,:lU al o.ici1rd- alte jl1stiluii- .
i
-xprjuu'lxa:":i din ~Lllh, :,e va ţinea in
'\cl'::la eslc pl';mlll flv('rt,ismelll .5i,
Zli ua de :> A:prH:e w:m, iar in CH7.lIl
sfat tol odată ce [-1 (Iamin l1umele
ctmd llumitrul lllem!J,:lor nu vor fi
d'e:ntl'lc.:i loe, caci !'l-au pElIIs llouă.
în numfil·jJ~'ps<"l·is. de 'slatul.
in
Eu ro~t t"t~nl
tiua de :ID ;\j)I':LC' l!n) în I,watu!
--xprimiil"jei cOllllmal!' la OI'cle 1 după
Btlt.:un·ş''', l.i. ,-- !adi::;i (:il'CuIă
C-ol1!i:i un ade\',Îrat delict naW~l1al
ma!'l:1, la Cal'{~' prin P['L'i'A'nla Îlwie(~p'E, u'.~I{,m~,; "'It. !ltImde
şvonur: i , ba chim' al'innal.iuni ix'sitac~l!lcl tajJaj III cu Il o;yc Ut.
_
preşf<ll'tntelur.
:\1 aSaI'yk.
lăm pc loti llH'mllrii jll'Olllonloriali,
mlsle in pri,-inla r{'uliz,;i .. ii (:l-eruiu
i\'n este ma'. putin adev;iral lIlsă 1
] )\'C'şecl.;i m]{>;"ci frabil
luri. .\.gdeol. Fapiul. eii gu\"cmul n-a că financiarii streini: ştiu şi d~lnşii
Praga. «(~p:~) -- Zim'clc cehos10mai vorbit de",p,'e ci, a indl~ituiL i"
~ă se :infonnC'ze, ş,i .impn'sia pe care
"ace
nnlll1lii nn rai)t :inll'resalll
în
poteza, că negoc:erilc au fost oprite.
Jliberalii au conlat, a tlosl de foaMe
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii
legăt
ură
Cu
a
1\0-:1
aniversare
a
Ceea'C{' nu csle exact.
:,curlil durată.
numai la
Se adaug~'i în relal,:ilC' pesimiste
1n c.OIlSCCill(ă putem a f.i rlll a, că i>1'e.şedi.nlelui :\fassar)"k. Un mare
că stugnan~a se lllai dalOl"Cşte
şi
H0l11l1n!a poale să contcze pc rea- număr d{' cop:;i cal~i s-au llăocuL în
Cehoslovac;a în 71iua de 7 ·,:\,la 11.ie,
{~ampan.;d alul'misk, ca,'c a anll reijj;:aH.'.a intl'gmlă a Cl'editului
:\V'J~
au
fost botczat'~ în OIlOUi'ea 'j)I'('"C ~
pC['Cllr:-:'uni şi in sh"eill:ilate. Este
{lol. S' mai clII'i'ilId, doe:<lt iş.i lnch~
dintelui :\Iasaryk cu numele ele '1'0Arad, in fată cu biserica lutherană
!indlll~ilalJil. că partidul lilx'ral
a
pue d. V;nlil:l llrătiuntl.
1>
(reparaţii garantate). '
mas.
barul "Cp:;;ke Slov\H a remis tuI
Zturor [\{",esLor' copii, ca :HnillUn,~,
o mcdallc dt~ arginl cu l'figia I>1'C-

!

1

Creditul Agricol

......

-

J

•

J
(O

lat
gii
,in\
fel

lll',

il

p~î

I

ia

I

de:

101

in
DU

~:

Sll:

1·

CSAKY

O

Viitorul seeretar
gen. al rninisterului de justiţie
D,

·~!;\!-et'a

:\i\('"CII

ser. cun' U declaral, '~:,1 Lt'O'In:;n:!l
nu';e YQ im plîea IllciodaW cu 'actuallll slatll:-i ClIO <l'n Etll'opa orj('ll
lahi şi căI :.,e "a slr~idlli inlotdeauna p('nlrll l'ey·izuirea gn1l1ilei ])0-

.\;,1 sau mâine sc Y:l fae0ips:l
numirea unui tilular, Înlrudl dllli
Ispas'u, ~:are gira secrt'l:tl"ialul Renpral. <; s-a r('tl'US delcga!ia, dsa
lu~U1du-ş.t 'po:~1t11 dela CDnsiliul legislntiY.
2Wl&YWiSt

r.;~

Deschiderea unui salon
de modă pt. femei
Aduc la cunoştinţa onor doamnelor, că după multi ani de muncă
la Paris am deschis prăvălia mea
cu cele moderne şi mai cu gust
lucruri rugând onor publicul de
ami da sprijinul neeesar

TOMlel OLLY
..

Timişoara,

Str. Mtiller· GuUenbrunn
(Bega jobbsor) 3 •

CINEMA CENTRAL
16 Martie

PI·jneipesa Kaviar
/'

"

a
nationale în Polonia

cA a !lt';Htlalull1Î dCll1D('rai Ko<>h-Ve

a refuzat.

un

săptămână

Var~o\~ia. (C{'i):~' ..-- Opjrr.a Fnbli("~i
!w!nl1ezii (',,,le roart(' Îngr:jm'aIă dc
lwiiunile 'l:'('rmalli!o]' UlM din ret~i\ln'h- dl'la fron[;e,a npu:;c<lIlă po10nn;:1 c.i,t şi a celor (tin (;ermHniu,
em: au inct'jllli. :;:1 agite jekia J"{'Yl
Z Iti !"il
I\jllllg(' a :;;{' um:JlIl e~jrt'Cl pllhli-

minislrul .fustJitid a ayul .loi o lunga lilll't'Yc.dcre CII d, Sliireea, fwtualul pl'irn"
Prf':j('(Pnll' al l,·ib. Ilfm'.
.1), mirl!:.;tl'u al jusLilid j·a Ill'0PUS
dll" SiftrCCH, secrC'lariallil gl'l1l'l'a[
~l aet'lu:aş dpparlanll'nl. (!:lI' d-I
VOlCl1

apararII..
"

!Ol1l'

germane.

at'(lUIlP

Pal'ald

gUH'J'I1Ul

ClI

gel"l11a11

"Interesul, poartă
fesul"

t

I
I

Ar:HL }:>, ~ - Este un vl'eh~ pl'Overb
rom:1tlesc, ca,"c cu drepl 11 pulem
<tlr:lmipaLronilor Cafl'Ill'ld O1';1~('11('Şt; din Arad,
Si .iată d('('e:

Palronii cafcnelelor locale, de 1111
limp incoac.c, au c(}nc('(U.lt toli

-

{:!lelnl'l'ii jL'ol'esionii;-ti, cari îşi î1lţekgeau chemarea lor profesională,
~i au angajal iJl schimb o adullMură
de .inrli\·;zi SllSjW{:\i. cad haha!' n-au
<le ce esle ăla chela"r,
Aecşl i jncL "izi li !)si\i dcmanÎcră
i:c lângă că se paadă înlr-un mod

16 Martie

Madame Colibri

CINE)fA ELISABETIN
16 Martie

Orehidee

sălbatice

im

ne
(

ci
ţia

na
laţ

fal1

bLi,

lor

-x-
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ISulJ :;!'l1l11alul

dde,c:a1 judec:lloaduC' la CllHOşliu!ă gt'llcraliî.
că in cauza lui tir COi'Ill'l Anlekan
av-ocal in ehişinell-Cl'IŞ, pentru suma (11.' 7!;li~) Ici cap, şi uocpsoril :in
unna tk,:::.;ului Jud\'dilol"iel rurale
rl'~,C

Ch~şil1l~u-CI,iş ::\0

U:'-:1--1!i2\1 mhcă

toarp!e ellj11~:IlS(, în z.iua de U !un,

lfJ:\O pt: ealt, execulional.i de l'S{':lHl
ten tare şi În p;'c'\ elL' 0\)(1:) ld l'\':tlllale ~; anUlllC; 1 vacă) 01 r',lsllră~
1 maşină dt' ew;ul 1 d\.lll:ll' lkdmai
se YOI' \,0;1 \'::nde prin hdiaiie j)ll"
blid. juclieiară, C<lW ~e va line '1n
ziillfl de :20 jlarLie tH30ol"ele 10 la i-o"
cl1inta urmiir'ilultti în comuna l\liş
ca, 1I1il'lle~îl mohHelt?, cad aujng la

obi

Li(iital.ie ar fi fost l':'(pcya[e şi

prii

şi

uc('şUa

şi-ar'

fi

câşthgal

<.k altii
dreptul

de acop{,l~ir(>, pn'zenla se ordonă şi

în favoarea acelora în scnzul aJ;t.
1:':'0 (Lin lege.
Chdşin{,u-Cl'jŞ, la 3 Martie 1930
. De.leg, jud,: ;indc:;;cifrabil.
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rOiYiilor născllti, În azi în r,C'oslohvacia au fost
de sex masculin.
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această
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;\Ia:.;m'~'k,

{,.'('astă

la in\.lrt1't'H e/(onll'llt\llni g~nnal1 la
!;i':lJ',;la poloneză.
POil\1la(' a polonez:i <ii n r('g: uni1:.'
dela rroniknt a ÎI!c('illll (IP cllr~llld
o aCI,ltllH' Împolriy:\ jll'('icoluilli ~;,r
mall. A,.;oe::l!iu jWllll'l1 <1p.lrarea gf'a
n'\e[ dl.' y(':;l, a or;:an:zat o :',:li1titm,lnă a al),ir~!i":i lla\;()ll~I~,r, {'are v;i
J~:
ill!relJllinlat:i jll'n[t'u propaganda îm,Hlll':\'<l pe\"i('olului: gel"lllan
tlin n',~illnill' dda frontieră.
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Sealuănă aidonw,

cu lnătas3c,
se spală excelent ~i e de
o durabilitate neîntrecută.

gospodărită
rr..'
"
II ~ Imlşalla

Cum a fost
I

I
I

T:imişoara.

Că :-;·au

făcuI

~1l1~ rn~ se~~ ilill~să

~;

a:,('ultăr.i

cit' marlori.

Cu ioale di condn::.:ălorU
»Tjm;ş;ma·

hi'il1c;}

mulţime

au (hstrllS ()

de ('x"s[pntl' mari ş.[ mici Yino\"ătia

lor tr,l
AC'('ş:;

\'<1 ('şi

la

lumină.

oamcni, ear··. p:ill:î mai ('1'i

era\l <mJ)l[ ('('{{l{cHi, cu siluatii
modl":Ic, au ajuns ast~i;d oaml'll.i cu

Sii (\lal"; soei:!le Înalte făcute ia ur"
săY:lrşit{'.\u diSj)US după Imnul plac de hnn:i 'hi&.'li'eilm' din Banat. de df'iHIlH'rile
UIlor ('!l1 :.f.(-nm 1. i rOI11:În;: din .\m('l'Îca ş'i de' micilP C'~on(llllii ilIe c(,t:1!e"

ma ,!nfraMiunilrH"

n.iI()\' locali.

mod ohişlluit. sunt
de urgt'nLă dela Chc

de

nicul falşlII'.i ~1 fraudt\ a-

\'il

\'111 dt'lllll1!ltJ';IOl" pc'nale şi ean' 'a

Illa:; n! rag!' a It'Il {ia populatiei.
ca odcc schimbare de locuinlii sau
'UOIl1 idU LI: llrmeUZ,t a se anu nţa 131roului populalje.i in 1cnnC'll dc 2l
de ore. Ol':ee persoană soseşle in
loruLiinle în vizită la rude, pentru
ci1ulare de lucru. :,Hll alle aru{'.ed, c
stc dalom'c a S(' anunta deascl1wl1ca
în ieJ'lllCll dc' 2·1 dt' o1'c la BIt'oul
populatld.
lle~;prc ac{;'aslh (,~l'clllarl' este riisPUllzftlor ş.i )l1"O, 'l'idarlll. la care' ;se
<Hlii,KY>! {'~i(' j:crso;l na sosi tu.
Acele pc['snal1l" cai'! du U ]laturi

introduce

h~lIwar.

slah:!.: f;lră el,Jar" şi })oatc
ju~1iti;L pr;n d. Judc in:-,U'uctor Tigoi all 11: la c,F(' :~l' află Întreg (\()sac('n,in ()
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ya

cu UZIII
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tori,
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Haine de pri-.-.I'f
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măvară YOpSeş-

ur-

te si curătă

t~d. ~~~~~·
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Publi:c.:.ll1Je de licita~e.
1
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urmărilcl

llP['espectăIiU

ce al" avea
acestor dis-

'pozit;il,

Cititi

Vointa Poporului I

No lGG port.
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Pânl acum, când banca a ajun:,
la

niină, nici

r

unul din 'jlrincipalU de

l~nenti n-a puiul eontrola 2cth".~a- ;

..

j)lfbl:ică spre cunoştinlă gene
cii în .z::ua de 21 j[arli(' 1930
în~pâlld la orde 3.:10 p. m., se va
vrinde })rln Hctlap0 publică fa fata
IOL'Ului din comuna Păuliş averea

Se

raJă

de o"N'C('
lucrau in. familic:
Azi îns~l, ('~ln(b sallarea a de,"cnit
~mpos.ih;lă s"au pn:dat singuri, şi
urmăr,Hului compusă illn Ul"mittoase crede că eminenl('le situa\:ii so- rt'!t': 2tI.OOO ullfAi de vie, {oale evalu
(1;all' Înalte f:lculelwin jnfraejillni,, • ate in preţ de lei 00.000:
se vor năTll i În cu rând.
Această avere se vinde Iwntl'll des'pă~lIhjrea cr{'ditoru)uÎ 10an
Ltmlp
şi s.otia lu~ Plene!·t ~. din Liyada t
1'cp1'. pr:in avocatul dr Petru Hamll1eI' din Hadna. de suma de 13.000
l'
I~Jl cap'ital r{'stanl cu 13 şi jum: Ia
slltă interese pc an, plus spesde 0H:Îurilc din l'l'f.(Ul1en inferioară a ; cai:!onale cu ('xt>cll\ja ee an,) a j)rlmi
pidneilo!" ('nn!inu,l a ';';l' l'eni.rsa.
pe haza dl'eiziuuei Xo :)7:'i6-1!12:1() a
l'nele {',ar!'{,:l' alt, ora~ullli Pau sunt j!lclc'C<llorÎel rUJ'nll' R:Hlnn.
111l111datl'. Sunl tI'IlH'I-L că ilHlIldaHadna, la il jlarlic Hl:1().
riIe YOI" lua Ş1 in :!::-caslă regiune un
caracler grav.
PorIăI'el, Anlonescu ..
Pag-ubde sunt pJn,i acum destul
<le lnsemnale.
, Oraşul Ba~'onn(' e:,tt'! deasemenea"
ameni I1lal.
AiJe1e rrmr-ilol' {;eronne: Tarn şi
Ş'
.\Y('~Tnn l1JllilalC' În llllimele2
Cine cumpără 3 duzini de capsu!e
z:ile: au illC"jltl 1., a'/i :,h dl'serească.
In· rep"lll1pa Pi::illl'ilor' toale' r:îu- de oţel necesare pentru facerea şi for](' :,lI!l 1 În d"!';{'~'cşl(,l'e astfel Î!lc<Î! nului prizneşte sticla SparKlet-gratuit, o sticlă Sparktet
oriccj)('licol ser.ios este Înlăturat. şi 3 duzini de capsu1e de oţel formet(>a

eondllcătorilor băncij,

a~şVa
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Nouile inundatii
. din Franţa

•

Atentiunea!

ază o fabrică de sifon in casa ori şi
cui, intr'un minut aveţi apă gazificată.
higienică pe un preţ de bacatel. Urmaţi pe cale~ progresului şi adresaţivă cu încredere Ia reprezentată
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Lugoj elltiu vis-a-vis
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Bonboneria "P ALLAS"
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:t4. J\nalJp~· ~lt~~I~ri~lallU
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prin aleLlere şi prin fabrici, ÎII
iar ac('i I cari VOt' fi\
J'winsi
cu astfel de• con I1
.
lraYl'J1\;:i vor fi duli fără Bici ocru· 1 S'a desc.ţjis
.
l'!
~ar{' jlldedWi, pentru a Hit' ap IC~
sancliunile jH'pyăzulc <Il' lt'ge. DeCI
lnintereslIl propriu, toti locuitor'ii
să se sldidu!Hsc{t să r<'Kpecte legt'a
~i regulanwntul ca să fie scutit-i de
Lăngă cinema
neplăccr.i [{>

veti convinge, ca

I

'. »Vnin~nJ Poporului»
a fo.,t, s:ngurul z;iar local care s-a
OeUixl.t de lr,ista situatii.' : În care se

lor familie.i care li apart'iH:
?II a'; dei}arle pmprletar.ii de (.~a
'Sa pentru loti localarti lor şi uCE'ştia
prntruch!i':iaşi,; şi subchida~ii lor,
sl::! »;ln~.i p:n I ru S('!'\i!or; şi allgaj.l~ii lor, imi patronii ]ll'nlm Jucr:l"

sluh\ aulonizalif' in ae('asl,i

şi vă
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! TRRVISConttolati imprlmaţia pe matgini

I

Cf'l'l'

ftllia

la
depozit de le~ne
raAd,C. Radnel 10

--~-~~~._~

neinscd~..
~ află aslă7! bmw<!:Timi!:><11la"
d:in
Clw,o;lura a~l'agt' ~lent~~ popu_~ati" T!'mÎşounl.
ci pentru a")J. eXaJ11,~lla f!('ca~c situa!
De allrel în 111111H'l"ile lloastlc pre
ţia spre a se COl1YlTlg:c daca se accden!e am ~u";tlal ca! i-se datoreDă sau nu lnsc'TJşi la Biroul 'I)OPU
şte a'Cc<lsIă lristă sllu<lţ;e, tol aşa
lard, 'Ix'.nlnl aceea' f.iccare cap de
cum am mai arătai că la hanca Tifamilie (or.ipen;.o~mă singură.' ('sic o
mişana ~c fiiceau operathmi
b1i~al a verifica situatia l1lembl1i·

a

•

luatasa .Ie

! Veritabile numai cu imptimaţia"lVETTE" 1

dC1larle mul~! diJl memhr'.i.i famjli·

(jlJligat~

llT

şi

.A...",
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d\ unde· pcr~:{)ntH' :,"au înde,luhl cu aceca, şliindlH;e înseri:;;i
în ilÎmiml maglliar şi a:,Ucl delil a.
nul Hl:n Îllcoacq nu figurează
în
'!ca/~'eJ't'le dt' pc l!.-llla cârt"i fapl în
suş populal:a al'C de surel'jl, Illai

'Îll;

In mana

.A.

I

lOf<..'ŞtC.

sa~l c-amen':

Il

transportă

Luaţi=o

Tm-I

~lor ~L1 rămas neîl~cri:;;i,. de, c~l'~.n~
pln: m unele locur'L :>c allă Jll.SClli~~
părjnţii ial' cOF:i nu, sau numaI unu
dillt!'~ .accşli~ orii ,il1\'.er~: copii:_S'tIll~
in~CT\Şl pc candl păl'Jnt4~ au 1 mnas

ma1erial de lemne se

'l"ransil

avantajoase la : firma;

I

~1 n'i.!'uÎaml'Jlllllll.i petlll~ înfiin\a!'e:l biroului dl' populatIe, asl- I
ft'l C;l dlŞ~ au trecut 10
.dda
Jlf'.ren in apL~al:(,~ a acestUIa, totuş
{J mat'c 'lJa['lc
d:n pOFulal.ic
nici.
V~lna in prezt'ni nu se alhi. 'înscr'is:'i
fa m'-olll populaţ;ei. :\ccasla se da·

ani

ş,i
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H. str.
SCHV.lARTZ
Carallsebes 36 sculptor,
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: Cumpărăm în orice cantitate cu: 1 D ' h" t 1 J . ţă
' se execută pe lânga preţuri fo- •
•
• I
e !ne ma
ocmn cu o c.:;meră i t '
1.
contract pe întreg anul
• şi bucătărie 1 locuinţă cu două ca· I
ar e avantaJcase a
•
Industria de
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mere
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"p URI T A S"
: anticamcră şi odaie de baie. A se
o .1 .~
• Arad, Srada Românului No. 6.. interesa 'a proprietar str. Numa Pom.
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sculptor de'
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: de 60 kg. provăzuţi marca originOală la
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Kirch si Gheorghe
Arad str.

str.

precumşitoate!mpurit:lţilepielei
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pot procura cu cel ITiai ieftin preţ
întreg echipamentul la croitoria
militaro-civi ă .,La c;walerie"
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zit de rame Fli
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Timişoara
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mai vechi

că

de aceiaşi bran~c. Lucrati curate
dupa stil, şi specialist in lucrari
bisericeşti. Ofer~ cu stimă.

Sticlar de constru~ţie şi depo· .

1 ,

Str. E. de

de-

plapomar primeşte ori Ib
şi ce lucru în acesta bnHlşe. Ti· dă
mişoara Fabric str'. :3 Aug. 10. lal
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I

l,-U !SUllr:l,

\~

Geol'gette - htnii etc, se ga.. ?II
se se In mare aHortimente la ?JII

I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
la firma
Noulăt i dela 180 lei în sus

~

~~

şi

~
j~
1 ))eMfacere totahi!!

p.

.

Instalatau din nou, este deschisă .
toata. zi ua. Preturi de baia ex- .
trem reduse.
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Arad, Palatul Fischer Eliz.

1, Bazarul Popular
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Casa de moda Rippner şi Benko

n~apărat Vă veţi con- av" ntagioase
vmge de preţunle mele
d"
Magazin de modă şi textilă Ia ,S TE A U A
ALB A" A RAD, P. Avram Iancu 17.

HOSPODAR str. Stroescul3.

Batthyăny

~-----.-----\Jhete şi pantofi t'leganţi durabili -~I ţ:! lin i
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Str. COflsistorului fost str.
35 în curte.
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-Mai frumos

-

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

Arad Palatul Ortutay.

r ....

Poporului

Paltoane de damă,tot felul de haine bărbăteşti şi de copii.
Preţ.excepţionalde eftine,plata cu condiţiuni fa vOl'abtle
il'Iare depozit. Sectia sepal'atfl. de măsură.. Oonvingeţi vă ~e prestaţiune ,.RArr A~ şi veţi fi 111u1tUllliţ).
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