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Data alegerilor comunale la I

In jarul problemei
femelJiste

Arad

şi Timişoara

Depot

1

Arad.
Mă fcresc să-i citesc in- I
Sull aC{·tl~U fjI-mă şi drept in ioivers numele dlui »~j(ort« de teamă
. BU('Ul't'şli.
Din surse ·at1lori.~alt' geri se vor tine pe ziua "'dc.
lG
111'a oraşului
adică pe sLrHda Emisă nu mă aflu în Faţa autorului aI atlăm. >','ă nutrisll'l"ul internelor
a Mmlie ('.
lIes-cll, vis-a-vis de holelul Crucea.
devărat, oare Q publicaL zilele tre. dCl'iS tinerea aleţ,erijor ('omtmale in
Albă -- lnkşle ş.i nu .numai lrăeş(e
Cu [(Ylte că. Ia timp se anunţase
cute in ))Vointa Poporlllui«( unarti, OOllii : «tie şi anume:
aar îi merge foarte bine, unei câr~
Z;W.l nk.gcrilol" rentru Timjşoara şi
col cu j>rh-jre la problema femeIn onaşele din oden[ul Ardealului AlGit l{' daU de lIi :\IarLie. azi sun- t ciumi ordinare, la oare se adapă dinistă.
1 .aleg('r~le comunale vor II\'ea loc pe
lem in măsură să desmin!.lm.acea- verş.i birjari, hamali, cănltaşi, cer'.
D. :\"dfarL recLUlOaşle inlDCmai
ziua fie 1·1 ~lariie 3. l~. Iar 111 ..Iude- "':1 ~;!; ,e. w'mi'll1d ("1 alegerea să, şctori şi al ~i fel uri~i; breslaş:i. beunerulele femeri şi (.'()ns.idcră miş I jelt' 'J'jrnÎş()'lt"3 Şi Arad a~ste alc- :je ti~1l1tă pc ;du(l de 16 Martie a c. ' livi t.ie talia acestora.
carea femenÎstă drept un ):las spre
'foată z;iu~l.a
- de dimineata panâ
civilizatie .':'1 progres?'! Atunci {le ce
scara,
maghcmHa cea fierbe,
aCCla campanie împotriva dreptului
unui ~ese. aliul intră.
~tit+ d'i:tenllu;i caro -a luat parte
Illăuulru (' o mizerie un fum şi
actlivă Ia aceasLă man.ifest'tlre'!!
o murdăr:ie de n<.,-dcscr'is. Un a'dcvlit mt focar dc boU şi o adevărală
Mişcarea fcmen'istă la Arad
a
J'
fost provocată dintr-un .imbold pa_
ch.ichillcata spt'Cială pentru
t urPm~s.
Ziarele
Parisiane
se
acu·
cădcri'a guvernului Herriot elin alT'JotioC.
mentaL
I
pa mult de căderea guvernuluj Cha nul 1926 şi '!lcum al guvernulni Cha
Femcile solidanzându-se s-au pus
Aceşti Ileno rod t.i, după ce-şi 'lasă
ulcmps. {'Un' a căzut În ziua când lt'mps.
de-a cunnel!Îşul pericolului minoa<:olo ulUmul ban, ies injectati 1a
se prt'zcntoasc la Cameră şi Senat
hc~{'(~iIllcle rcpublicei, d. Douritar. Sunt foarte put.ine soţii de
odti şi puhad la fată, 'de ,multe oii
Vc când există viata parlamenta- llH.'rguc I<l primit eri in audienţă pe
ofiteri care au avut curajul să ia
ilnplclcdndu-se şi totdeauna arunră 1n FnID\a, acesla este al treilea
n·p·czelllid.n(ii j)artidelor politice,
parte la acest act măreţ care nu
eâl1(ţ pe troloare, sub nasul trecăto
oaz similar.
IX'illru oa <,.ăula () oare.ş<>.are "Solutio-trebue să aibă ]03 bază deC'ât iintercrilor şi lrecăloarclor, scuipate de
Primul
'Caz
a
fost
căderea guverl:.are a (T;zei politice.
sul obştesc.
djferite dimensiuni ~i flegme
de
nului Ilibol din '191·t, oaJ doilea caz
-xdăferitc 'Culori, asvârlite printre
1ăn să-l mai lămur{'sc
d. NjI dinti sau printre buze, ca CâriacaIa
for( că fel11eJJlism nu înseamn.ă a
~lraderist:kă, mescnt'i, educatiei şi
fa{!c polWcă de 'iX\r-Lid - iillteresul
graduilli
de dispozitie sau de imi§,:'
personal trebue '!lbsolut să rus'pară
CODlUDiştii atacă
sFozj~ie c ncnorocitului tunneulat.
Atâta vreme, cât femeile vor partipr~:lD.ar~e
In afarii de aslca, ~lnd încep să
dipa la alegeri alături de blocul ce-.oscască butoait'1e cu meLilica, se
tătenesc so~iHe ofiterilor nu se vor
Akn3 - I-n comunaa AyassO-.s co- r ă {':oelliri sângeroase cu comuniştii înlinde în fata acestei infectc maleme că vor stingheri bunul mers al
mun:işlii gre\;şti au atacat primăria
au I'ldut restabili ordinea, o'perân- ghemite,
un cârnal n~h1rşit ,.te
-earierej sotilor lor.
oaplh·ânfl pe toli functionarii pri- i tiu-se mai mul!(' an>stări 'I cărute. a t'ăroran;imale î~ dt'pu~
i mărjej Din inchisorile prumăriei tau 1 fJ(' "!lt. cum toată (;1'('1"1,'1 este sub- mUI'dăr'ia pe trotoar, în ciuda bieE. M Năvaln:-1
i. fost ('lilX'rot.i toti al'eslalii, cari la 1I m: ll~ttă cit, mtma roşit' a l\IoscO\'\>'l j !ului m~lurillor. ~tr(:> nu le mai do
fel {tu p~1I"lic.ipaL la d('YllSlaroo Jlli- 1 ~l (~i!l zi C'l' tren' se descopăr .noni
vl'fkş:e.
măriei.
ş: ~1011i comploluri pr('gfllite de a~ !
I\j imprcsia. ('~i eşti Ja BllC"ur2şti.
Cnie\1a halalio3.ne 0('
an 1
Dacă nil :.. p poate desfiinta,
nu
sosH J.a fata locul ni, cari numai qui-se găs('.,:\le Oare un loc mai nime-

I

I

I

In Franţa .au căzut trei guverne? odată cu prezentarea lor

Pe

--

-

-

Timişoara
~hmoilorul

linichigiu, Iosif Ba.bits
k.a în elate de 26 ani. scr'iindu-ş,i
scrisoarea de adio unei rude din A.mcl'iioa, s-a sinucis În cârciuma lui
1. nicber din Timişolc'lra.
Oauza sJnuciderei este mizeria ~
(Xlre-şi petrecea zilele acest neno-rocit om '!lI societăţii.

!

s()ld~lU

Sinuciderea
unui şODJer la

o

I

\
I

i

I

IPartIdul ţărănesc-Iupist a învins!
!

I

l.iL
lni ./

dt'c~ît

('hiar aci îl1 inima hlrgu-

D. lTimar. ea1'(' a f<leut al<ilt'a IuerurÎ fruI1loasc in a('{'st or'a~.
nu
găs{'şle lwjn s('rviciul sanitar
al
1
OJ"a~1I111i. 'Tp·Utl mijloc., de a di:~
Krammer ales primar
[ r't'llsa j){' ('c!flteui de ac('sk dcsgus(Moare lahloud. cari se repetă 1i
_I\rmt.
Conducere'a ral'fidllini
lului lor partil."-lIl
('olaboralor Sle de zi şi In sptocial la orele când biedincsc (i<' sub şefia dIul dr. Nico- i ran. Knamnwl'. al('s cu major/itale Lui om l'se ra să ia putin aer ŞI
lac Lupu, fi ll-ansm.is în ziua
de! zdrol:Jitoart' ('l1l primar al comunei
îşi fadi portă de m~Încar('.
ieri tele.grame. de felicitare devota- S:Înla Aoo.
. NUorf.

la alegfri/e elin Sânta Ana
Ştefan

ţă-

şi

I

I

'sa

~

I

Voinţa

Ceaiul asociaţiei femeilor române din Arad

li!~(,Ill'!;i1i

nun;)le dela punc-lelQ! adevarului sau nu, însă treime să
de fl'ollllcră.
1
se şt.it" di <:olltrabanda se raee.
Nu ~t.iu daeă spusele coresihllld
l '
Voi bură

Guvernamentali in colaborare I
cu g:··upările minoritare la ale- cu,La
gerile comunale elin Timişoara
'Fm:şoana.
! )UI ii lungi ly,'rt\'~h>
an
mlre
gUVl'I'oamcntaLi
şi
g; Ui ilr~ll' mil\oi'ilare tiin lon.llilate,
s-a 'aj UllS in rillc la o In;!eJegl')-c in
lre accşL~a, cari \"Dr forma, o lislă
comuna in
lllunalc.
I
Ceie ;,1 tit' IOCUI"j din Consiliul cnmU:1al ~ll municipiului 'Timişoara,
s-au repar"lizat în felul unllălor:
11 jOl"ll!'l sunt ocupate de rOIwini,
H IO~'ur!i sunt OCll!,atc de gel'Iumli,
8 locuri sunt oClll}ate de ung-uri,
4 locur: sunt ocupate de suei~!l-'
democrati, şi
2 loculii de evrei.

<II'. :\astoa. dna Teodorescu. tina şi
ul Ascaniu CI'Îş.:lll, Una şi <lI ColuJI(.'1
ConsLanlinest'.tl, dJ~a şi dl colond .\1 a

.'.la

I Dela adunarea femeilor

Contrabanclă

A

l'

:

cu

!

"foiţe"

\

•

romane din Arad
Arad. -- LUl1i dllpii UNt,să 3. aYllt
lut: o J1ou~i c· OIl\"oeare (1 f{'l1wilel'
Tomâl1l' (En Arad in s.<tla mi(~ă a pri-

Spertat'l1r

Ş:1. ,;ală

relllt'lle rOll1:îne .al' fi izlm!:it si! uhţină douiHrei locud de coosili{'l'l' la (:olUună.
mărid.
In cazul (l()('sla nu S--'1.~- fi trecut cu
S·a lacul ,această COll\'ocarc pcn- veJcl'ca peste >anum.ite
PCrsOlldlilru aiegel'(xi ddănili\'ă a uneia din- tati. care pr:in .act i vit a lea lor au jutrc 'l:ele doua candidate la Con,ili ui !eal un rol ,import-ant în dcsvolLal'ca

DIVERSE
f'urt

d..,

l>asăr!.

.,' ....
E aproa'pe o lună comunal.
I culturală (1 oraşului Arad' ş:i a n~aTimi~uar,aa.
Femeea Ho'zaLia v
Pnin \"ot S{'cl'cl a fost ~t1easă dua mului românesc.
de riie, de c~lnd debilele de tutun
I Vass din eolonita muncitorilor
:11,
COIlsuela Coloncl L(wgier, elil'cc Era monwnlul să se ,ara le recunodin oraşul nostru, nu moi vâll~
: carl:ierul Ftabri-că, a reclamat politoaroa şeoalci normale de fete.
şlillţă acestor mtal'i I"Omâncc ca c:.:.na
hârtie (foite) de ţigară. Fumătol'1i
~iei circ. II, că in noapte.azilei de
Alcgcre.a S·{l. făcut in asenlinwnlul C;(';io !!op, <fila jkll"ia dr. Botiş, dna
nu prJmesc decât alunci candeum.2' spre 2;") Fe.bruarie, ~utOli necu.gencI'al al parlicipantelor av:îndll-se Elena (;01d~,5 elco
pără tutun lux sau regal, restul calinosculii-uu furat opt găini.
In
in vedere meritele dnd Colonel La
SUI1!elll insă convin!;i.i că în mă,
tăţilor de tutun, având în pachet
UI"lTla .acestd reclamaţii politia şi-a
UgiCl' care şi in noua demnitate va I' r('ţ'ia sul'lelelor lor aceste patriolc
hâr-lia necesară.
început c.e.('{'..elăr:ilepreSUI)unându·se
fi de mare folos intereselor
oDşte' 1 VOI' şU să se resemlleze ş.i de astăAceastă măsură S~ luat in vede
di e YOI'ha de o veche bandă de
j dală.
E. M.
rea ÎnfrânărH cumpărării de lulun i şti.
hoţi de pasări, oare a mai le.l',ori.~at
Scopul ul'fnăril ar fi fost dcs:id.r 1
-x1Î11digcn, dela diferiti producătoT"Î.
un trimp ac..est carlier.
,001': azi sunl în majoritatC' cont~a
--xball(fjşl i. X u ,avem nimic de zil'
s: hoHi se fură intre eL
contra acestei măsuri pC'ntru înfrâlJan'(l conlrabande.i, în,să, am con·
T:imiş.oana.--( Femeea Parasc'liv~
.
slattal, că de un timp încoace, con, Iesim, <lup:1 ce a {'xecul~1~ G luni de
surnatorH se >:lpro\-jzionează cu 1'0PropagQuda rcli$oasă-culturaIă d. nia ~i (dliorOl, 'aranjând cât(~ o ser-; lllch.isoan' corl'ctjonală primită ;n
iF'l de ligari jugoslavă SlaU bulgăr-ea
,
unna unui fUl't în (lafre a fost impli<lesvoltala de studentii »Aoo.demiei: hure rclig:pasăculLurală.
scă, introdusă la noi prin contm ~
Ia
ambelc
comune
stu-delltu.
cu:
cată,
s-;a rl'lnlors a{~asă la locuintJa
Teo!ow('c din .\rad".
bandă.
I :Studcul.ii LL'Qlogi sub faldurile se- fost primiti de cătrepoporen1. cu: sa din Pitita Badea C:lrf'lD 8, e.artieDeoi, în timp ee se i-au măsuri '\ciclăLii şj·au reinceput activitatea
deosebită bucurlie şi dragoste, e..I~a Vrut FabJ'!Î<::1, .
.
I
Denlru Înfr;Înafl"<l conlrabandei de , I :cnlru projlagarea ideii nationale şi loaga aocJea de care s-au 'impftriă
Inlrfmd în locuinţă, nu mare ioa
tul un cindilgen, sc incurajooază con- C'ullurale. Acesli viitori ucenici ai; ~it apo;;lolii din partea tuturor
I fost miraro:l, dnd. a văzut că
in
trabanda de hârtie de tigaretă din Învlitiilur:il lui Christos îşi îndc~ I au simtit pcntl'U Christos. In ('o ~
Lipsa Sia fie acasă, autori necunos ~
I
statC'le vecine.
plincsc cu conslicnţinzltate marele I mUlln (ihiol"oc studenţii QU dat ră- cutIi Încă, i-au fUl-.at rufăl'ia d~ pat,
lor rol în misiunea ridicării po:po.,-/ :'Ullsurile liturgice. Dimineata la o- nrJnlrc cal"-e 6 Ipenini ş.i o (lună.
Unul dintre furnătorii, văzut cu
hârNe de ţigară de contnabandă, îmi i l'ului român.
I rcic U biserica em deja lleincăpăLoCazul l"l reclamat politiei, care
In zilele de 22 şi 2:l Februarie tl. c i aN~. Pc felele tntror se citea s.atis- -ccl'CX'!ează să v.adă IOÎne a fost hotul,
spunea că .această contl'abantlă se
face cu chiar ştiinta organelor 'po- j sludt'ntii au d(:sdns în comunele Si, : faet'oa suflelească produsă de aces- I 'care şi·a fural colegul.

T,imişoal'ua. ~.

1.

oa.l"~

pniL.easnă

I

i

Cicjo Pop, cina ~ia
da <lI'. Boiiş, dno lIr. Ispravnic, dna

cu

este inzestrat.
ai>rctlical păr. Greaducând mul!umh~i siudcnl.i lOl'
,sCUl'U la mode t) sl udcn!l;i teologi
şi·alt inceput progmmul sCl'l!;irii al·
dluil. ili.a cânlecc religioasc, rccial
Cap de lislă "la fi un rom;în,
Uh',i ŞI n ~)"i('sa. <iL' tcatl'U. Tiu.!l1l să
UOi:C3 Ull gl'rIlKm, al treilea un un,
rcmard:w.l frumosul kllcnl al tJnă
gur, al patrulea un soc!al-dcmoc~e
rUlui leo!t;g IL Vlşuiu care l)1'in euşi ql eill{~l'Il'>a
un evreu.
i
\'illlle IlnlJn~sjonalllc aratli scuiHlI ut}
Prima)' v,a fi ales un rom;În, iar j
măI'i-i. ·di..;- teologi, şC llluHulllcşle Lu~
'.ljU{O)' de pl'.itiklr un ungur. Prin a- ,
lUl'OI' celUi' cad ~lU ri'isplllls la chc.\
ccastă l!slă >accc~.,ul minudtarilor emaroo hu' Cunu-ilc au Iust ('s.t~eu
ste ÎlH'1lI'aj':11, din ;)·1 locuri Tomânii
talc cum nu ~ putea mai Iline, Ba:w:Înd numai 11, pe eand minol"Îiarll
gela dirijol'ilol' (~utu şi Tlllc-an pă
:l:, de loe url.
\.
rea yrăjită, De asemenea se relevă
Contra . aeeski liste va candida
şi sludeJltii Fauri., N"ii{Wbnn L Ano altă listă >a opozitiei În care figughel şi a dş()<arci L. Cociuban; că
rează 6 oameni poiilici, iar restul
ronl se uoalo"(:~li h'Ulllosul succes al
,in<leI ',{'IHlc'n\j. P:ln;.l în 'jH'('zelll liste
riPsei.
le nu sunt cOlllplecle. LLa tlmi> le ~
La una 12 noaptea s-a 't}roc,ctF:lt
vom puhlica.
B. 1.
, Ia ,alege]"!':), reginei balului, care a
fost pl'OcJamaaiă in i)('l'~,oana sim[Jfa
pa:icci LCllula Cucillban.
Dură iwogrum ti urmat (kms, tUner-elul pell'edndll-şi într-o atmosfcdi vcsl~iă p~lnă în zorii zilei.
(llOaSa

1).;!:1 Ellgen:~l

C~!..i~,.IIl I~()bl~on('('(In~l, rllI,a. ~i,ng, d
nIL Jud{'calon Lug0.lanu ŞI CIOI'I<lll',du, dnii clpitani Boele,a şi Popovici
Dnii locotenenti :\IarUneseu
şi
Constanlinescu. d. sublo{'ol{'l1enl 10nescu elc.
Val. "ârtd

Li. tineri oarl iau făcul să tră:.iască
clipe de illăllare suflei:C!aScă. Serviciul divin a fost OJJ.cbat de c[itro
Pl1l'. Grccu şl diacollul F. Lavru,
f':';'I,C 104 făcul o adâncă
impl'csic
lJ1':intl'c poporeui 'prin yoccu·i fru-

i

VUllliul'ca înLre orele ;)--9 seară a
avut loc In ;'i(tla reslaurantului Cen
;tral, ultimul Cl'ai dan;;unl al fcmei,
101' rOl11flll~' li.,u ,\rad de :~uu con,
ducen'H duci Udo Pop.
A fosl multă <llliuhl(ie şi tOL tim,
pul ce..uiului a domnit o atmosfer{l
caldil printre invit.ati.
Prilîln' parliciiXluli am remar~at
pe:

nalll, li,u.a ş.i lil Liviu l1illmăgl'.tllU
tina şi d. colonel U~lfu eu dşn:lm, d.
!i:)I'gu H:îrgot, prim 'preşedinle al
TI~iJ;lIl1altllui .\r~ld, d. <il'. Laz:iI" d.
Ur. ~l{)g:l, lill,a şi d. Ingilll'l' Zamfi,"eseu, <lJla şi d. Ilwjo!' .\ltinăiIă.
Ing. Pelrt'SCll, dna Trăilescu,
_<.lua SUmClI!eseu, dna şi d. căpitan.
BlH'U,'CSCll, dra g,llahun. lina şi "o
maiol" :\kll·iIlL'SCU. d. consiljer Po·
pa. d. fir. Bot:ş, d. dr. Tpsi('~:-'ollu

şi

Poporului

l

Stuclentii
,
, la sate

'.
1.,,-'-

i

Ve

I

Cinemato~rarf'\te

Tinli~Q.ra

CINEMA APOLL

CThTEMA CETATE

27 Februarie

27 Februarie

27 Februarie

Visul amorului

Masca de fier

Screnissimu8

\

"in

şi

ultima

fecioară

CINEMA ELISABE'l'IN

l'

CINEMA MEHALA

~

ZI FebruilJie
D+D

.

.

•

oinţa

ă

Poporului

Ut

l-

e r D~-ca f urt una
\J

3
j\.ugcl, Alberl Sz,abo Jllliu
Veres, I
Insli.luLul de credil
Pftsll'are a I I "
Cârn. Eduard Allmann, hidor Kel"

şi

\J .
I

e lDarea near.ra!,
1:1.

\J •

l,

C

.-

şi

p{'l, Slenl Avrum, SigislJlund
:\la1' j
lin Kornis, KUlljg ~ Lazar, BaI\~ide I
crcd,iL Tnansvlvania. Hudolf Ho~i, I
Igwat:e Hirs~llInanll,
Alexandru
Josif
IlldUS-[,.
lna de Pelrul - llleagd, "~rnylon
S. A. 1. Jel1l::, Slern A\1'l;.!m, Frati

barcă cu şase pescari sfărâ- i
lJlală

,-

de stânci

(;~ldschmidt,

I

I

l\,

,~luz~.l.Y,

I

;lnd (',ateva colil>e de pescari în,:
'Porliva şi Tuzla, La COl1şbnta :
urile escaJadeHză digul din larg i
I Gre·[ acapera. proyocâu<lu-j stri !

tiin IQrg nici un nH'sagiu de ajutor
(icloa YrCUIl vas anat în
pericoL
De dHrl'l in ulHmele :m ora nu a
1'1{'oat dJIl portul Constanta decât

In a l-n te

I

ConSlHnla, 26. ~iarea :\cagră este I p{'sc~lrie, in valtHu'c de 10.000 lel, I
i nou in t;ierbef"e. V~î.I1.tul de Nord- i S·<atl scufundat."""
i. 0.11"[' bale de două zIle,
a I VI'(.'ll1c.:.t Linz:lllu a se inraublti, per' AplJOllYJ, Ju.s,if Szidun, )feS7AlrOS A. 1
oUL :\Imea, formând
valuri! sUIlQ!ul poslulul de 1'. F. F. al Ser- i L uk!5l:s el (,u.
!
'.~c eari vin să se sparga
de I vieiului ~f.:li"'ititl1 Homiln stă mereu
ArQd la 7. Februarăc HJ:~O. 2007 !
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IVETTE
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. : IlJll sin:.;ur y,apar, şi anume pachcboRom~, (eeps.) _ In 'j)<u-tea ·supe ..
f.lSab1a, pe coasta Cad'I'il~-ltcI-U- : luI: Hom~î[)i"l .• al Sl'I''Vidului Ma- doară a '1'ăului .\.gri , în provincia!
. o IXlI'că de pescari a Jocnito- I '1.Îtim, in t:aHllorit' f'egubtă
spre I Basilicata, au fosl descoperite câte\1t :
lui Staban ~kmet din Calicichioi Conskmlinopol. In acel aş rastjmp ;izvoare de petrol. Primul izvor se:
li! suprinsă de furtună, Q
fost .a sos[t numni yuponli
• ClitUllO' J oJIă la o adâucime de 700
metri, 1
la de curent !5i sfănÎmată de O
(lUl1k italian, vcniL să încarce pro- strabalând o (Uslan\ă dle ,) km~
al'
lleii. Cei fi pcsoari aflati in bar- duse petroJir"'lrepcntru Venetia.
dollm se ttflă la o adancine
de,
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comer- ,: in 1H27 un Fasiv 2~17 miL miil'cL
1 In lH2H. ('olllcl'tul extern .al Ger. (U (leUV de -l7Ji miI. mărci, l tr'an;ei S-li incheiat în general fayo1 care se datoreşte în special in- ; uaL-ll şi pînă in prezent nu s-au masificiuii {;OHlertuJ ui exter'll in ~il nifest,aL simptoarnele unei
crize
mc-,,>lru 'al anului. Acest activ mai serioase şi chiar când siluati91
cu QLât mai !nlj){)riant, cu cât ecollomjcii pooll' fi cUI'adcrizată .('_a
anlia a inregistrat. în Hl28 un ~neordiată,
\' ac 1201mt!toanc măm, jar
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IVETTE

de ,c'xplode
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guranţa IIU mai
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ComisÎunea

,·tare :,e O('up:'\ cu

cu alte materii şi cu si-

Pnaga. 26. ((J>anub). -- Eri poli-

'a a Germaniei s-a încheial in

ţia

d.in Praga a descopcrit o intru
l1Jil'C eomunbtă şi ta arestat 35 de
agilulori, re cari
transportat la
prel"celură în .auLomobile 'politici. ~
L.a Olmutz a avut loc câleva. demOIlstJiaţii dc şumeri, politia a-a
\.nll·.['~tşltt3.l Ş.I a operat câteva ares-

este valabil numai cu
împrimatul galonat
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abrica »Industria Română Tex-
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cumpăra!
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GRAMArOANE

d.e cele mai bune fabricaţiuni, pre~l1m
i f1 cele mai plăcute plăci, le găsiţi la

Ordine noi în privinţa
Radiofoniei
t

1. KERPEl

In baza exccutiej de esconienlare cfeploota in ziua de 28 . .:\'ocm- t
librărie cu secţii de Muzică, papietărie
Arad. Lli. P~lIlă acum nu se elibe
şi Bele-acte.
vrie
HWJ
!)c
bazaa
dedsului
J'udeS. A. « din uartierul Fabrică,
Hau Fermise de radio decâl acelor
rul a pornit din Soala maşinelor -cătorie mixtă :\.\'lad cu .:\'0. 108·1~ !
!Jcrsoollc cal'iposedau aparate de
'ărrnănat, unde s-au aprins mai
tU2fl. obiectele secheslrule in proJJ.ătH.s1Irl pentru ocaziunÎ. Mare
receptie.
asortiment culori moderne mal
il' balur,i cu vată, Fiind obseroesul vel'ilUl de execuţie Nr.
G. t
;\eesll" unti Ile (l\'CaU marele in,a. timp de personalul de servi- 282;){)-191H. 1 birou, 3 soaune;
1,
ieftiJl
Ara.d, Str,
convenient că ~lcele persoane, cari
la ,
Mebanu.
,
:ocul a fost looalizat Într-un
dulep, de arehiva, 1 otoman, 1 bu- 1
iŞl ,aduccau acasă apa["ale să-l prodestul de scurt, cu mijloace- :fct, 2 Ilopţiere, 1 maşina de presat !
beze enau expuse să fie amendate
de stingere proprii ale fabricei. J~Q COlo,riL~i ~lle obi:ctele l:r~tiu~e pPllll'U nepl.ala abonamen,tului.
toate astea paguoole se ureă la m suma de 11.400 lea cupnnse 1.0
O['c!oIlGnţa nouă prevede, că deNumai
Numai
va m:ii de lei,'
.'
! flllvorul Adolf Kohn ş,i Fiul repre- i
.acmna inainte toale persoanele, in,
, zcnÎat jJl'in Dr. Eugen Gaboş advo- I
~ oat din c\rad. contra Firma Colorit dHcrent. dacă au sau nu aparate, i
vor pulea ·pr~mi aulonzatiunea
şi:
pentru suma de 1')10 lei sflcsc, şi alte
deci vor putea proba fără nici O i
zile
zile
spc'>c stabilita i1ân[t ·in prezent se!
fl1Î.că
,alâlea
aparate
('~te
mzvor
voL
i
. să mânânci bIne abonează-te vor vinde IQ lidt:l\ic publică . ~n 1
Va puteţi procura necesită
Stempilarea ailaratului se va !pee:
Amd Calea Aurc! Vlaicu NI'; 96tile de stofe dintr'un stoc
ulterior.
fiS in ziu·a d ...' '27 Febr. lH;m. la ora
eftin pe lângă condiţiunea
10 (Hm. eonf. nd. de lege IX.\, par .
de plata In rate .
107 şi 108 din tlDul lHXl. al
legei
Cel mai eficace leac în contra
tU8ei şi a broDMitelor este
cu 1400 tel lunar.
exec.
.
tdropul Pentu8lan al d·rului
servesc şi mâncări reci.
Acoasta J.icHati<, 'se Ya t i.nea şi in
goj str. Buziaş No. 5. 166'
FOLDES
Arad Str. Eminescu 2.
lul S. Harlmnnn şi Fiul, FratilOi~!
preparate la Farm. Dr. FOldes Arad
Burm, Kolonits et Co, Dr. Eduard
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drama criminalA cu
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originală după piesa
ning şi Abbat

lui Dun-

In rol. princip.: Glenn Ty ror. , Thomas Jackson
Zilnic 3 repreuntaţii:
punctual d. m. Ia ora 4-6 seara la
ora 9. Preţurile locurilor: Loja 350Loc. rez. 70 - St. 1. 50. - St. II.
40 St. III. 30
Biletele sunt numerotate la toate reprezentaţi unile şi se pot procura
zilnic.

ATENTIliNE!
Toate intrările, vor fi închise
astfel,

că

vizită cu

;ii ehin,

Mare asor~iment ~e Biciclete, candelabre, ŞI matel1alele pentru Instalaţiuni electrice se pot procura la

Biletele de favoare şi de onoare la
aceste reprezentaţii nu sunt valabille

l

Stampa

Tuns şi ras -- - - Tuns şi ras pt. ştudenţi _

Arad,srt.BnHianu
cu poşta)

l _ _ (v\zaVIl

Lăptăria

LudolTic Pa')inka's
I,
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crudă, prăjiţi şi turcească
să cumpără mai eftin şi
in calităţii mai alese la firma
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util

Lei

29,
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A bon a nl e n t u 1

1

absolut avantajos şi eftin.
Rog sprijinul onor. c1ientelor
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A. S iei O van
Arad, Str. Bra.tianu No. 9,
Cea mai ettina. sursa. de
ceasuri şi giuvaericale.
Reparaţie de ceasuri şi
giuvaericali IAngă
garanţia de 2 ani.

Aduc la
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Meţianu
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J-1
cunoştinţa
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Onor. public,

că

in Arad, Str. M.

Nicoară

2.

am deschis o croitorie pentru Djmni.
Rugând largul sprijin al Onor public, cu stimă:

ŞTEFAN MOZER,
fost taierul firmei M. Neumann

Automobil Turism,
,MA ltCA,B lTICK"
Adresa la Administraţia
"Voinţei Popol-ului"
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De vanzare

1
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Inscrierile zilnic la Timis,llara str 1.
(fost Bem~
t.".~
gasse) 31. Autorh:at de Autoc!ub.

,,",

yio-a-vis biserica Lutherană 1

--------------.4
Sigiluri şi insigne
se executa. pe

lângă

arte avantajcase la

Iuliu Csâl{
gravor
Arad. Str. Alexandri
Ubete şi pantofi eleganţi
rabili şi eftini [HlUlai

Costică Vasili
LUg'oj, Regina Maria

icbidare antoriz

Toate

mărfurile,

ca stofe 6~.

şi pt. doamne, mătăsuri,
turi ce avem în

Sa vindem cu orice

esclusiv la Farmacia! x Dikrile dormitoare mai ~lcsc Se ~
X De vAnzare pentru 8000
bI
Oreşeneasca in Timişoara, Ce- \"ând şi i~ ..ra~e cu preturi i~fUne 1: 1 de ~ei o Jlravălie de barbier
posi i.
l .Jmau'" 1 :rmşoara strllda I'îobl 3:) Ia Klşoda-nou~ strada 12 No 77 I Casa de moda, Rippner şi
tate Piata Sftu Gheorghe.
Se

află

lI Jozefin.

I.
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.
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la locuinţa. lapte
in sticlă pro lit. lu,
dela 10 litm mai mull
pro, lit. 9, Iei, Cornen'~
pl'irneşte Centrala L&p282 tăriei Telefon: 11-39.
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din Arad, Str. Consistorului 12
vis- În, Căminul industriaşilor, ex
co~tumuri elegante cu preţuri f
eftll1e. Pentru funcţionare, favor
plată În rate. Primim uceni
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Timişoara

Dorobanţilor.
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manent. Deaseme
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rare În aceasta br
primeşte

Arad Palatut Orta.tay.

actului nimeni nu va putea intra in
sală. Rugăm deci că Ono Public
s -şi ocupa locul din vreme.
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w

:;;tampile hârtie de scris, cărţi de
tiparul convex execută prompt

şini de gatit din
racotă În mare a
timent şi depozit

I

cunoştinţii Onor Public 'omân că am deschis un
atelier de croheu'ie în Str, Merczy No. 3. lângă Prdectură.
Am pregt\tire aleasă din Bucureşti Bud'lpesta şi Vlen<t sunt in curent cu
modă de mare Lux Francez garanteză confecţloliare solidă croială modernă lfeproşabib cu preţuri convenabile
Cu stirni'.: Ioan Băieşu.
Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii ~gale Bucureşti.
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