
ABONAMENTE: 
Pe UD lUI... .__ _ __ ___ Lei 500.-

Pentru matituţhmi ,i fabrici Lei 1000,
P_tru Itrelnătate Lei 1000.-

Seri soare desehisă 

Primim urmaloard(': 
lJoml1uI(. Ilrd<H'tor! 

Cu onoare vil rog: s'ii dati publioi 
latii urm.r[oarele: 

In Umpu! vaeanlt'i d<:' CI'ăciull a
pilrusi'rtl pe stdîz:il.<' AradullLi C~îtivtl 
slUlknţi îllscrişi ha wl)iv'CrsităHl.c din 
{.:ngariu, cari pudau in mod ostel\la
In', la cJtipill 1rieo!oru( m'l.d' 
SI 1 ' ' ... nul', 
~ L}( t'ntJi l'om:Îni (!Jin Ipealitale le-au 
atr;tS atentia)n Q.€numtu'ate rânduri 
c~ le psLe inter7."i.s a purta J)c lt'rilo-
0. III Hom;llliei astfel ...1., '" , , "~ el 11' f>JlIr'l, 
Cu toale aceslea in zJua de Bobo. 
teHză s-au i"Jt din non. Subsemnatul 
în calitalea de controlor al Cll'illil~ul ul 
sf,udt'lltesc OrlHlNl, m-am dus la unul. 
dllltn' d:<'il1~" - I ' 
,. '. ,11 rllgaIl,( U',l sa-r.ni aralt' I 
])t rI111SlU~H'a in baza c:H'u'ia P()~U" 

1:1 .ac (']. C~l1PiU~ XOlf'z eit ao(',! ills a, vea t 
~~~ul Imbl-al:at 6n doliu, do\,'{'-
(u nu' plin aCt'asta o brăZ'l1dcie. Dr '1. 

• ~ ,J.nSU, I 
n.u UU-a r aspllns nimic la JntI'l'bare t 

(,l mi-a ripo~la1. cu cuvinlele: sz.e.rn
kh:I1, rjszok, fLszno! I nwdiM i-am 
apl.leal ('~ltt'v'a palme la locul lor, in. 

dkill1du-j UIHlt' SIt apl!'ie(' aoe~l'i· ter-

111('111 tl'dmiri. ai, obnlZI~k~t'IÎ, Pl~i. ,1 
a('{'asla n-am făcut mnuc allcev'a 
dt't".ll lui·am ap.;lral onoarea ll1.00a. dt' 1 
cn'ştill român. - Cu deos,ehită sti
:mă: ~lirC(>8 1. Str-rănut. 

Şi-a onlorât părintele din 
Cauza unor neînţelegeri 

pentru nloştenire 

T:llltl.nll Ioan Marian, din (.'Oilluna 
Catin3 de lângă Lugoj, fi-a luat la 
('('arlă cu talăl său din cauza unei 
mo,-:;lt'nili, şi in tDiul' hi\J1uelii i-a 
dat c~lle\<a lovituri În cap cu SCCl1rnea 
omorandu-L 

In atenţiunea direcţiunii l 
uzinelor comunale Arad I 

1 
Mai mulH locuitori din cartierul I 

{~ai s-au prc Zl'll 1 a 1 la rt'daetia noa.-. 
sLră ca s.l j>1'oll'sleze în mod public. t 
c()ulra j'Plulni cum circulă aulobuse1e 1 
lX' distanta (~ai--(;ara Arad, 
, N:- faee.m {'~oul a('~s!()r pl[lllhf(,rj şi 
lugam Dlrl.?ctulIlCa l.zmdOl' COrBlI
lJaIe, ('a cel pu\.in in, 7.ilel.e de VilleI'.i 
~l Dumint'că să pun:l. domi uutohus(' 
la d!spo~itia căIăIOl"Îlor găiPILÎ. ('~tci 
lX~ eal şlull. dela gară pllu<Î in c,cnll'u 
sunl )ast' Hulobuse fată dl' aoe{'a una 
singu r~l ('arI' drculă între ffară şi. 
caJ'tierul (~ai. ,., 

--~---
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,---Armata să reintre în clrepturile sale-
In numărul djn ul'mi'l. al zlal'.dtli 

nostru am }"!.'latat jl~ larg despre a- f 
restările senzatiunal", 0IX'l'ull' de 'l'. 
Tadl<:' Ciori)sCU, ~cful polit'ici sc- f 
crde din Arad, şi am <tnHat că :ll'Cl>- , 

Latii, dna Va&.<.; ::oi l'ostul I'lLl1('~iinnar I 
dH' t'l'risl 1 J aJ'~II]ţ~oZ<lÎ au n:clI llO:.Clll \ 

:Ull:llldol C:l au facuI senitOii orguni

zavel tip sJ}iollaj ekla Scgl~din, I 
iuliu:! trimit,inrl aCt'slei.. şliri ucspro j 

:lrlllala J"omimâ l)('n11'1I ("~lI"i a fos1 ~ 
rasplttliUi ualll'::;ll' d(' statul maghim". i 
iar scculHllll ll't'dncl IK'slc !!.I'an.i\~i 

scrisul'ik spio:lnd 

<llla \'a"s. ia (',[1'(' locuiau d(' m<~i mul

Iii Y!"t'lUe eu r('clliz;i\jlC ofiteri sUI)C

rion. Dup~j aCl'a:~la :\Iak "i-a trimis 
lnşl:iinl an'a S~l predt'!l.' >(':c:le 2 :-.1.:icle 

eu dl!; dtH'i IJC ('are i-a 1·~'C(mlUl\(ja-
1-0. 

Documentele compromiţătoare 
COIllrunla1 ('u dIl;lI Vass, lJaran!!Ol..o 

a Irdmit sA r('cunoască c:) ştia' de 
mai Ilai nil' ca l~dl' două :-..1klc nU roD 

li Iwa Il ,in, ci l'l'I'Il/.:a.l ll:".i;m r»l li că , 
Da.m mai jos IlOUlle anl<ll1unle ale 

aC('stci scllzatlonal,c. afaeel'i: 
Cu oeaz 'ia P't'rehiZ'ilJpi !'i1culc de d. 

Ciorăseu şi de organele !JQliti'C'n('şli 
In dna Yass. s-au gi'is:it Împrt'UI1(l cu 
o serie intreag,l d~ dO('llIlU'nlc ('om
pI"omi~ăloar(': două stich' (:u et'l"llea· 

lă simpali!;:ă, un ş,it'ru, eupoallc cip 
ale unor manda1e posLale dela lin l 
wlgur din B{ltalllia, anume ]osi r '1 
Mak, care faCl'H pC' omul dJC kgalu
ră intre dna Vass şi organizatia de 
~pionaj din Seghedin,; () J-ccipisă dc' 
spre 1.'),000 de lei ,IHimiiă pl"in inter
mediul accluiaş; nuLi mulle scrisori 
deJu acel aş in e:tl-i Sl' faCX:': :r'('(eril'e i 

la informatii Cl'Mlh" dnd Vnss cul 
plivlil"C la planurile mant'n-,clor, la i 

sit ua ţi a oşti rii, I aa fi resa fi eeiirui o· 
i'itr-r arădan, la pl:ulUri1e {le mohili· 
zare ale corpului 7 al'mală, a Poştei 

şi Căilor ferate, ele. 
In fata unor âlwmell,ea do'\~zi ale I 

Yillov:itiei salt>, spi{)ana pe cm-e a\'o
('alul ei şi pl'(':~a l1ngllreltsc{t {) deela-
1"[ islerică, (,X:l~laIă, Ilai. "ă ele., Il 

trebuit să recunoască lol u1. 

x t· ' \ A arătat însă c~ nu ea esC l)l'J llCl-

pula v-inova 1:1 in <lcl'as:U'i afacere d'C ' 
. t I spionaj, ci fostul fUllC"!iollal' Cl'f('!'IS i 

11 arango7.o, (kspre ('[lre am ariHal eri : 
efi a fosi de(\SCI1WIl'l'U ar{'slaL Aeca- ! 

sta, după dedanl\iik an~s:lal){Jj, a I 

fost cel care a Il u~-o în leg<llură CU I 
St.:nidul de spiunaj dela S{-gl1l'<Iin, I 

I 

i 
ills (Un 1:'Rlm~ia, ac('la,') ios.il' :,la,k pc- : 

l11l'llil m:li sus, i-a înlesnil drumul la ' 
I 

Budapesla ÎI! schimhul angajamt'llJ\.u: 

lui tlt' a duec la I'l'Înluan'l'l-e unei ! 
rude a sale <lj11 Arad dou:l. sticle eU 

vin. La înloarecn' ~I ak i'<1 dal l'ele 
douii sli::1e cu eerill'ală simpalica. 
g~lsită de sigUl'anltt la lina Vass ; i-a 

cerui apoi priulr-o sCI-islHU'{' p:e cal'e <l 

capiitat-o după illioarc{:l'eCl la .\rad, 
să-i indiC{' o doamnă maghianl cal'(~ 

are legaluri cu ol'ilch:i. Sllp'ol'loJ'i, lin· 

rallgozo i-a rccomandal lui \lak pot' 

.\ h"diliii tit, <!Sl'lll.l.>Il~\a Se .. reeUIH)3-

sd C;-I a r:leul in ~lla.i multe rânduri 
, '1)(' <'urierul Între Arad şi Băta.rti~ 

dU~illlcl sCliS{H-j mai sus IKummitllJ,ui 
:l1!lJe:lI'l'a dra.~li('lI a lt'giL 

Afa~'1.'rl'a IlU Sf' li mi Isa zii la aC'f'Sote 
dom) p('n;olln~ij. ş'i m:u. sunt imj. 

n{'nlt' si elilt' alw>l;'wi, în pl':imUll'ând 
- dupii cum se ,"'orbeşte -- a unui 
r I • os. 1t1lH'!iona," dt> sigurant:1. 

Justiţia ,~miIÎtar~, să !1J~re. În drepturi 
lJUptl 'dedm'atille faeule de .uP;u'u- JH;Ull'ŞI! (lIn Arad, şi in, dcost'hi ale 

lOI'ii Sl}iolliLol', e "orha ca an':lst~1 a- ofiterimii 
fa{'{,l'e sil nu mai ln'ad P(~ 1a Cons.i- 111 mir\' (':17. noi T\lI el'ed(,lll. {'.â m"-

liul de r(\zhoi. ci s:î l'.le jlld'('rală de mata s(' va Iăs.~ eălr~t~ pe picior 'in 
instanţde civile din Arad. chipul ac{"Sla, şi işj ,"ti. şti r('vendiru 

1>t'('(araLia aceasta a pnwocal o le- aplicarea literal:\ a It>gii. 
l' git iml'l ('f)[lslprnare in .('{'r('url'l(>', ro

l • 

Importanţa problemei ţărăneşti 
Baciul10an are clreptate 

inlr-una din ser1 am avut plăcerea i 
a sta de \'orb~{ eu un \ăran cu stare: 
avânu l'ika mal'i!alfl ('u un Pl'\..'D1. In I 

ui::a.'uliullil<.' pi' ("an' le-am aniI. am i 
ObSl'rY~tt {';lUt dreplatt' <ln.'a 1}.1{yiu~ i 
loau ţ>i elim se ('ul1o!;>le:t C~l lt('('st lil" ; 

1 
ran n'I)f'(>zinHl p{llura ('L'a mai' OI'Op- , 

silii a ViTii noaslre, ue ('tu'e nu s.o 0- ; 
'Cupa ahs()lut nill1l'rli atullci c:lnd c I 

vor ba dl' inll'l'C's,c!(' ci. 

uşor gast'şle orbul l'alt'a pe care tre~ 
buf' si.. p;'I~cascil fi6tl conuu(".ătOl"Îi 
lloşlli ealca bil1dai şi,a fcJiririll. 

Jlrobil'ma lal"al1Cuscă Lr<t"bul' si'l fie 
(1 elH'-;liulle la onlinea zilei a tuluror 
gU\'l'l'lll'ior. ;[\O;"tnd in.V,l'llkl'c că ţhra

nul din ;lAiO d(' ~ile c:are t'ormeaz:). 
anul, :},)I) It' sal'l"ific:h pt'nlru tarii, 
prinlr-o munea (,'olidi:H\:1 spinoll<;ă~ 
,din 01 cal'O)" l"oadv se ~ldapă toata su
flarea \,olll;ÎncaSl';·I. 

La fel suntem in!'or111ut,i, că ahona
llwlllele 1* aulohusc in 7.ilclc lie I>u
minieă nu sunJ \"alahilp dpcfll la ro
torsul dda gară. Dusul trebue plă· 
tit cu bani, In cazul acesta nu intple 
gPill la C(~ să se 'mai. facă abona
menle 

La l"ândul suu, llanlllgoz(j d-edara ! 
eli 3:v"lnd anul ll'l'cuL un. dnuu la Bu- : 

dapl'sla şi llea\':ln<l' pa!j3:por1. ci nu
'mai un l){.'rmi" de lt-cccrc pentru 3 

zile, cu care illS~i nn-i el'a ingudnii 
să lreacă in intt'l'iorul Cugaripi, un 

DaUl ~lI\ertlantii I}()~h'i ş,i-;u' da 
se ~nll a de i ll1e Il sa i 1111 HJ d anl a 1.H"1l11' II 
tanl, studien'n ae('s[C'Î imporlanlt', 
clH'sliulli ş.i \'I'nin'a eu sollltii ('mOi 
:):1 indl'el<!e stan'll tjnlllullli noslnL 
n-ul' IHU.l inul a În. rH-:'tlnct~('ul, căli-
1;111d solu\iik îndrl'pl:16i :riun'a, .. :.\1 ai 

Lasati ('()flH'ITjaiiz,îrile ::;.i loatt' le
gii!' al caror 1'0,>1 'nu-şi a}'(' ,'uliu 
Jlt':l, O([Jl':llldn-\;i ~('li()s <Il' plugarul 
romflll spn' ili nele "i fl'l"Îdl't'a :te('s
lei l ,1 1'1. 

Si-acum la mllllettl 
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srn7ZTrrta*p'jWjlf56i5f1 ".i~.-. J ~ 
Voinţa Poporulu 

!2 __________________ --------------------------------~----------
Expozitie colectivă 
torilor bănăteni la , 

a pic- I 
Lugoj ! , 

. I 
Inre.Yislrăm ca pc llil mare even.'1. - : 

1:)" , I 

nwnt expoziţia coledin) a, pictonlol' ~ 
bănăţeni ce S(' va dl'sdilde la 6 la~u- ; 

. I 
arit' Îu ~aja eafenl'~d Hoyal. la eiaJ, 1 

şi va fi dt'sehi)-Oă pii.lI~t la 1'-' Iallua' ; 
rit' crt. , 

Exp1.)zj ~ia coleeli vă va. jlI't'zt'uta Q 

col~'cţic lJogai:l din iucr<lt"i1e l.Lc1.o
rilor Osear S7:Uhall(·k. ale cărlli ta
bluuri ali 1'0:-.1 pn:rnia!e la Pari:s. 
Budol!' Fcreh, Fr<lllCZ Ferch şi .\0-
,drd Ft'rch. pid(wii lugojt'lli, Vir-

I 

gil Sjruiol1l'seu ~i Emil Lcuehardl, 
Uda pudil:pnyi, dcseuatoaroe:1 Lilt'- I 
cky K. Honka. cunosculă biae pulJ!i' 1 

cului lugojan, cari yor expune pj(~- \ 

turi figurate, peil>age, natură moarlă ! 
in ulei, des{'.l1un in. creion, t llŞ . şi 
culori, lucr<tJ"i graficl', linolelmlllrl., 

de. 

Mari fraude 
pe Valea-Deznei 

Statul fr1tstat cu sute de IUtI 

o alta ramurII de u{'lÎ \"ilale a dl'~· , 
tl'ptulu.Î nostru pran de pl' VaJe-H \ 
DeZllei l' fal)l·iean:.a eLUldl'slin.ă d~; 

rachiu. Dela Sl'biş îtH'l'p~tnd, !l-;.în .. l la : 
Moneasa, salele sunt pline de ('.aza-: 
ne de fierL raeh.iu. Toţi au p.ermi.<; in 1 

reguiă, dar nU pentru j"abJvicarea l'a, i 
chiului de e{'r('ale~ ci <k prun.::,. In ~ 
a{"f'~la OOllsla inşd Mori a. 

urmărire dda p·crc. Sebiş uu con 
trol rjg-lll'oS. ,\gcJllul dt' unnâr'iI'(' 
inili!i\:a eUrIl1ăIi.i aC('stui riiu ef('ctiv 
P l'r da a (i ('sco Il{' I it numai in P dljlC~ti 
2 contrm1Cntii, in timp de o orfl, o 
oni şi jtlll1~Hale, 

p:J llU ~Ul alte 2 eontraY(·.n:W :\T uma;i 
a('t'~lj I c'Ouir:t\"('nicni:i. au frustal 
siaful cu suma ce ,'at'jază înll"(, .J 

CI1 aU agt~nt a d('scop~::ril în corn
şj 10 ulii de lei. 

Daru nu s·a sfWl iucă, .. , Mai sunt 

T:irunul ins~"i. prorita, Pe piată 1{)() : 
kg. porumb se ", .. lnd eU :300 3,:-)(J, cel i 
mult. Din 100 kg. porumb se poiscoa ; 
le ÎllS:t 1.;--, 20 kg. radliu calitatea I de inspedat COJllulwlc DOllceni, Bu 

hal .- cd mair enumit loc -" Sus~ :, 1. pc carc-l pot vinde cu minimum· 
.:\ t':.Iora, SlaLin:l de eri.!;>, Dezna~Rav- . ~ lei kg-mul. Dt'Ci in loc -de 3.-10 lei, . 

I na. :'Ilo!1casa, Ho~ia, Laz. Berindia.', 
Wranul s("oalp 1200--l(}OO ceeace e : " t Expozitia \'a 

11·-1 şi seara 

fi deschisă dela oreLe 

dela ·1-8. Prunjş{)i', Heyetiş pte. } 
i cu Inul t mai avanlagLos. După toate pn'wd.-'rilc statul a fost l 

Acest sistem. em"e d"lUll('<lză nIlUl!- f"ll"tat cu ~lproximativ o j umă1 ate de ! Revelionul cazinoului ro .. 
mân din Ineu 

mai illtt'rt'sde stalului, ci şi sănătatea I mil,ioll. ; 
t~ranuluj. se practică de c:.itiya UlIi. ! 

A1" fi ljmpltl ca :;il Perceptia Hutcn.i : 
diu C.aU7fil inca pa ei Ul tii perec]Y1.ori- să pl'OCCdeZl' la o SlC\'l'l'ă inspc.dtc în : 
lor dl' p:tnă aCWl1. l' d l.' Cas.inoul l'Ol11,i.n din Inel! u inehe- \ 

D. I. VUI'ga, noul pf'rcep1or a luat t iat anuL 192'.1 printr ··o şerata dall<" 1 
sanli ia earx~ au luat parte; : 

sot (IiI] Arad 
nevasta elI de-a 

şi a Început demlăzi cu agel\tji de I 
D. Pavel D~irJt>a CU duumIl<l., d. d!' \ 

Toodor Burdan cu dn. a, u::;o111'a Della 1 =. 
Burd.ul. d. dI' . .l-Iag,"'r T illdc<,~llor" U 
El4,f.Cll Feier pl"Clor. dt- AVasiJie ~o- I . Il 
~llariu cu dna, COJl~talltin •. Feler ~ 

i dr Ionel l'ăr,<luţiu {'u dna, Ra i prt'O -, . .! 
tiu Emil cu doamna. Burehard Eu" 

eoseui III comlJJla Chis.in(tlia. , 

• :-

Îsi illternează , . ~ . . 
SIla In OSpICIU 

t 

toratului minâstc.rial al BrulaLului fiOe 
f:J~ t01fclul de combinatiuui în ce 
ppriv('şte piC viitorii demnitari ali Il

cduitL 
Se dau ca sigure llI'lnătoan'Le nu

miri: Virgil Pupmici, actual inspec
lor industrial la TimL50ara, ca Ş(,r 

al l't'zortului industl'i:~; Victor Tă
cauu, şd al l"eZOrLllltlÎ financiar; dr 
Al. SpinI, cu şd al rezorlului smy" 
lar, iar Nic. Popescu,' preşedintele 
Call1crpj aglicolc AznHl, ca şeJ al re
Wr1uJ ui agrieultm'ii. In consil i ul de 
revizie, compus ilitl 7 mcmbl..u dintre 
caIi t1'G'Î lIlillorilar~ e dt'S{'l1lnal aYU
catul addan dr Becher. MCeilalţi doi 
minoritari e vorba să fie~ş.i din

tre tinlişorc'll;. 

Tot chestia I'eşeclinţei 

Am urmarit şi noi de aproape, deşi 
fără să-i atriuuim Vl~"-O ş.ansă, mişca 

rea ce s·a pornit Ja Arad în vederea 
mutării r{'~l'dintei <lln!Ctoralului mini 
slerial al Banatului la Arad 

Aslă:.rJ a{':t'as1~i mişcare trebue soco
tită ca dditlillV' cşuată. D.prefect al 
judctulttiş Arad. <lr. Iustin !t!3 rş:i eu. 
care era [Jtintre promotorii ci, a a
vut la Lipoya eonvorl1iri cu d. Sever 
Bocu, ş;i în urma acestora a făcut zi
at'{'lor declaratia că pentru 3--·1 ani 
de zile llU mai e yorl>a diesprc yre-o 

posibilitate a acestei mutăl'Î., dar a-
lund, ad,ică peste 3-·1 ani, Arndul va 
deveni prin forţa lucrurilor capitală 
pro\'ÎlIdală, de.oarece directoratul Ba 
nalului va trebui mărit cu c~'iteva ju-
deţe rupte dela directoratul lujului, 
iar III acest caz reşedinta V".t tl"ebUii 
s~ şi-a mute într-un oraŞ mali apro 
ppiat d~ acele viitoal"e ju&:~ţe ale d;i-

t 

gen inginer. dşoara Marta Burcharo 
studentă, Iustin Monta preol, di..ra ., 
Sori Mon~a, d. Teufau H erlx'iu pre- . 

Sot, cU doamna, d. Schlezak. dir·al 
fa bri cei , Gallik Gustav director de 

P1111tr-o scrisoare descltisă adresată 
printr-o {ţllX1ă dlui cheslor al poli-" 
!iei Arad, a\"1()catul ~trăd.all dr. Bela 
1. Sa],amou dcstăinue un: 'fapt dc-o 
gra"itatc excepţională, carc ne IDl1:in

feşte falmoasel,e rUllernăd de oamelli 
sănătoşi din ospicii1e (lela Bucureşti 
Cluj şi aluJ"t'a, cari au făcut senzatie 
în timpul din unnă. 

mică surescitare u('l"v1oa.să provoca~ I 
t:1 de uneJ.Lirilc sotului care vrea să ! 
se scape de .0:1 ca să-i ia averea, 
zisa Ili' bun:f nu sufere de ni<"i 

aşa 
rodloratului. ______ ' '1, •• ~-~l---~,_._ 

bancă, Hoffmunn L. direc16r de 
bancă, TCodor lJ:U1 il1:giner sihic, .d'r i 
Faur Petru clvocat. Traian Uedcşan : 
cu dna. T{\ooor ~[esaroşiu subnolar> : 
loau Poleacu student, Iosif lIerbci.u ; 
rontabil, Gh{'()rghe Albu în",.) Pavel: 
BaloS sludent, Paul Neta student. 
Fraţii Tau din Cerllll'i, ~ alţii al că· 
TOr UWllC ne scapă. i 

La orele ]2 s"au sUus toale lumini" 1\" 

le şi dupâ două minule au fost rea
p:rillS(~ în anul 1930. D. Pavel Dadea \ 
l>lX'şl'dinlelJe Casinoul.ui. ~l'iu: ~1.tc,"a 1 
cu\inle ureaza lJUollculull »An non, 
ferjdtA. , 1 

S-a l){'trecut intr'O atmosferă foar! 
tţ plăcută, dansându·se daui$urile 'na- \ 
tionalc, moderne şi.. esardasul, cal'O I 

, nu poat<- ljpsi dela nici o petrecere a-l 
;:~njală în {,'omuna noastra. 

Heycijonul a luat sfârşit P<" la ora I 
.. dimilll'ata. I 

Corcspo 
~~, ___ ._ •• _L •• ' •• , ________ T ~ .. ~_~ __ ~_ .... __ 

§t,~)t·~~, 
bărbăteşti ieftine şi bnne la 

1. 
Arad, Str. Eminescu (Deak Fe· 
reue) 2. fosta prăvalie M.Neumann. 

Original nRadio·Philips" 
Varga şi Rosen1el& jiraa. 

o 
honlă. 

Cazul esle cu deosebire hiz.;t.r, ŞI 

nu ne Îndoim că autorită~'iJe se vor 
o punere la punct 

grăbi să facă lumină, 

De altfel numitul avocat anun,ţă că 
a dat pc m~lna parchetului atât pe so· 
tul lkreczky, pe caIle afară de inter-' 
narea aceasta foMată a nev-e,stei sale' 
îl mai aeuză de \i.olare de donrici.Liu, 
d(' l'iî..>piin<l;ire de ilustraţii POl"Jlogr<.l
flce şi de perrerliresexuală. cât Şi 

pc doctorul care I-a ajutat la interna
rea doamnei Arrulka Be~zky, 

: Uu ziar minoritar din localitate s"a 
I 

Numitul avocat arată că În 
indignat că staţiu.."\'C".a de ra~u-
zlune Bucure.5ti nu întrebuinţează in 
programul ei zilnic ş.i Limba ma-

ur
ma uIH'Jl..jrilor unui sot pe care il nu· 
lneşte PCI"\"l~tit, cu numele Carol Ee
l'C'Czky, cijenta sa jkr'eczky Al'iwka 
născulă Ficzay a fo.<.i depusă cu a
jutorul polili('jl la ospiciu, {'U toale că 
dinsul, a~:{}catul ci, poate proba cU 
(x'r1ificat me{lica1 că in afal'ă de o 

, ghiară. 

-
Organizarea directoratul ui 

bănăţean 

31 I 
I 
! 
1 

D. &'\'er Bocu, directorul minisferi 
al al Banatului, a fost alaltăeri, la A 
rari şi cu acest prilej a făcut .o serie i 

(k ueclar-alii cu privire Ia organiza- ~ 
1"« 'a noului dire("torat ministC'J'Î.al d.t·!il \ 

Timjşoara al Banatului. I 
Dsa il arillal că dirt'Cloratul care ,'a! 

fi adilposlil dl'-ocamdală la prefectur'a I 
de j urlet, \'a avea Vl'C-o 200 de fune- I 
!-i'onal-j, dintre cari o seamă rnÎlţori - 1 
Lari. Deasemenea vor fi trei minoM· ! 

\ 
lari in Con~il:jul de I'evi7je ,,!le 7 al dli- i 

l'('cLoratului, în fn1l1teu căruia va \ 
sta actualul plim-pl'('şe(linle al Tti- 1 
bunatului din Lugoj. Secretar gentCl'al l 
al dil'cdoratului va fi d!. Maiorescu, 

J 

prefeclu! judetului Bilwr, ial' şeI de 1 

cabinet d, Imbrozcallu, fost ::;ipană: 

acuma şl'f de cabinet al <tlui Sever 
Boe-li. 

1 Il ce pl'j ,'('şte numinca dlui pl"e - I 

red :\Iaiol'escu În calilalea de S<'>CJ'C - i , 
[ar geileral al direetol'atului B~ma- i 
lului, trehut' să IDninhlm decl~u·al.ia fă.- \ 
('uta dt' dsa ziaru1ui !IsaI'.' lx~rsona.l 

<lin Oradl'a Mare, conform căr(>ia nu 
va primi in nici un caz voslul ce 
i s-a oferit. 

Numiri la clirectoratul mi- il 
nisterial al Banatului 
In l<'.g:itură cu organ.iul.rea dircc-! 

Infonufllldu-fljC in legătură cu a
cI'.3sla la forurile oompeLinLe, suntem 
iu măsură să precizăm următoa
rde: 

Anul trecut, c.lnd s-a infiinţat sta
tiune.a de radio-(jifll;dlme în Bucu
reşti. această staţjune a rugat toate 
statiunile de rad'io-difu7jlllle dill' lu" 
mea Întreag:l sii-i comunice toale oh
Si'rvatiun.i1e ce ar avea în legătură 

la defedele staflun.i;i. 
Ac{'astă întrebare s-a făeul de că

h"{' stapU11('U Bucureşti în loale lim
hile, cleei şi în limba m.'lghlară, Si 
ca curiozitate, au răspuns toale cen 
trele din lume, afară de statjunea 
Blldap(sta. Ca d.sPUllS la acC'asti! a-
titudine curioasă a Budapestf'i, dj
l'ectiunea stati unei de radio-difuziu
ne Bucureşti, a hotăr;H să (It'a progra 
mul zilnic în toat{' limbile modernJe, 
cu {'xeept.ia limhe·j maghial1C. 

~jfort.. 

Vrei să mânânci bine abonează-te 
la MOS NICU, 

cu 1400 l.el lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 
- --~--------------- ------- ._---- --- ------- - -_._----

Cinelllfll.t0l(rafele din !hni'llfUlra 

CINEMA CE'rATE CINEMA APOLLO CINEMA MEHA.L.A. 
9 Ianuarie 9 Ianuarie 9 Ianuarie 

Castelul misterios -Oglindă fermecată -.. 



w.:L •. 

Voinţa Poporului -~-~-- .> 

.~--~~----~----------------------------------------------------------,---------------------------------------. fltr va fi numlt pre ect 
al 'rimişului Diverse I Activitatea teatrului Cine 

I 
-- D. prcf('Ct al judclului Arad', dr. I 

[ustin Man;;ieu a vizital alaltăcli la I 
I 

t 'ipova pc d. dil'cclor ministcrial al 
,Bunatului, Sever Bocu, cu care s-a 

• jnin'lilml reial.i\ la orgall~za~~ <li. 
«:dtH'alului mini:-;lerial dbl Timi-
;;;0 ara. 

- Săl"bâLoal'ca BolJotl'zei a dJccurs 
la Arad cu un fast deosebit, oficială 

la catedrală dc călI'e P. S. Sa Episco
plil l;l'igoriL', asistat de aproape lot 
clt'l"ui ortodox :~in Arad. 

In arar ~iut~ l\I'Illala, care a fost de I 
ganHi în fOal{C mare nllIllăr, a asis- 1 
tat la sfillţirt'a apei un public deose· ! 

bit de numeros, care a .umplut aproa i 
pe toată piata Catedralei. 

- In locul dlui A\"ram BulzHn tre
cut în fru)ltca poşlei diu Capilala, cnl 

vorba s Mic numit didgi.nte al pt~ştci 

Arad, d. c.ons"l. :'\ l'g'lllcscu. flU1C\io
nal- iU servieiu.l P. T. T. Bucul'eşti. 

Du pă ("Ulii- s-a svollit în zilele din. ur
m~l. dsa ar refuza sit primească acea· 
si aslujbă, şi ar fi ,"orDa să ia diri
b~lltia Arad, d. Vidor Pop~ oficiant 
supelior În. sl'I'V'iciul PTT., Al"ad. 

-- S-a svoliit la Arad, în baza uJlti i 

Lch'gnune indcsdfrabilc ce s·a pri-; 
mil upta Milano, că negustOI'U1 ară-; 

dan ~but"iţiu BiI'schfdd~ care după 1 
cum se şlie a fost condamnat în. Ha- 1 

l:ia la trd aui şi jum1itale închisoa- II 

re pentru faliment fraudulos, ar fi 
fost amllcstiat CU ocazia logodJlei I 
~rinţului mo.,tellitor a] Italiei. I 
SliN'U :\ fost viu eOll1clltaLl in a

numite cercuri minoritare, pc cari \ 
oondamnar-ea ltegu~torului Ilil"SChfeld 

"Vestul Românesc" 
In coloanele ziarului n.ostru ne-am I Cam aşa g.1ndesc pcdantii zilelor 

mai o<'upat eu frumoasa activitate eul noastre, În k..gălură ('U· munca c;in-

tural~l pe can~ acest t~alru o in- <;.!itli de romanlzare a d.tor'Va a-
lrqH'indc sub conducerea fericită a posloJi ai romanismuhli, cad ar <:<1-
dlo,' CosJlla şi Tibor pentru partea dea în o(l'icol dacă nu s-ar mai găsi 
nrlislidi şi al" cărei rezultat se re- dol-trei C-al'i si"H. în curaj t'ze, bătat0 I 

~-imte pc aceste meleaguri unde Wa- lindu-lc calea aceasta sp'inoasă peru-
lÎnl J'om[Ulesc îşi face vadul cu multă trll a merge înainte spre con::soLidarea 
greutale, din cauza ind.olentei ce e- ddinLtăvă a Hom:iniei ;\1 ari. 
xistă printre conducălorii acestor li· Hra,'o, de lrei ori bravo dlor, mer-
tlutud ~i p~'ntru care activitatea culiu ge~i inainte, munciţi ca şi peÎ.nă a' I 

l'ală reprezintă un faC'lor secun.dar (~lJlna, toată sunarea româneitS('~ vă j 
! 

Timişoara. -- Propriu zis, }udellll 
Timiş-Torolllal, dda demisia dlui 
'ir. Liviu Clgiu'eanu, n·are O()llţj Ll' II 

.eMor. : I 
In locul prefedului demisionat, ~ 

conducerea j udelullll o are foslul s ţ 
Subl}rcfect d. N. Ionescu. ,i: 

Din sur·să l)ine infornlală aflftnl~ ,~' 
că pentru postul de prefect al ~ude-
tuluj nostru l printre mai multi 1):1-

meui ai zilei, c şi d. <il". Emil A. Tie- jl 
reanu, lHim-notar al judetului. 

:'\umjreu dsale in postul de prdcct ~ .( 
al jUdC~lllui Timiş-Tororrtal se dai .. 
mai mult ca sigUl'ă. 

In urma acesiei numiri, jlldelul 

"riu'Iua ;. SoC poate da, ca să tic aşa, () va Încuraja, 
impo:r1.:.UJlă limitală. -~-

nOstru nu va av\.~a decât de câ:;;lig.at. i j.' 

I Pregătirile liberalilor pen-, '.I~ 
!\ tru alegerile din judeţul t 

Se va vorbi pe viitOl ungureşte 
la şedinţele consiliului judeţean J 

('ursul aCl'5elOJ' negoci<"J"i ('\e-ctorale 
eli se va :ldmllC' tllemhrj].or consiliu
lui judt'tean să ,~rbr-ască ungure
şk la şedintele con@ljului. 

1 

l\lier~ul"i s~ara S-'~ tin.ul o ş.edin~ă I 
a COHllll"lulUl de diiroctlc a organ'') i 
zati(~~ partidul~i mnghiar din Arad, I 
peIJ li u a se dis('uta .pr("paraLi\'{~Je u. 
propiat<'lor aleg~ri comunale şi iu- I 

(leIt-ne ~ ale congresului ol'gan:iza- I 
Ijei ce va :n'1e3. }()C la 19 lan uade. Data alrf.!rriler. I 

După cum s-a anuntal zilde trecule 

Arad 1 
f ~ 

Organizatia arăd:mă a par1.i<llllui I 
navonal- liberal a ţin,uL alaltaeri se,a- ': 
l'a o şedinţă in cru'c s-a QCUI>ut de ~ 
viitoarele alegeri comunale şi in- ! 
d{·teue, şi a holâ.rât să participe şi. la: . 

un~'le şi la ~llclc.' necartc~ân.~lI-sc Cli ~' ,1·' 
Hiel un partid. l.isla call1tbdaţtlor !lent 
iru al('gerillC judeţene va cuprinde • 
candidaturi din toale regiun.i~o ju- ţ' 
d{'\ului, şi anume atât rOl1l~încşti eul . 
şi millOljtar<'. se, vor pune ,1 can-dida· ·,t : 
lud ungur'(.'şU'ş.i 6 ş,,'ăbeşti. 

i Cu această ocazie deputatul Pal'ecz 

care a tratat eu d. Stefan Cielo Pi)J) 

cartelul elcclornl CP s·a încheiat i,n
lre pal1.idul maghiar şi partidul llaUo 
nal-ti'lrănist din jud{'tul Arad, a fă- i 
cut o declaratie bizară şi anume: că j 

,Stdan Ckoo Pop, preŞ('dintele Ca, 

data alt'genlol' judetene a fost ~ Cart(>lui guvernalll.entalo-
ii; 

mer('l deputaţ.ilo,". i-a promi<; în d{~-

scbimbată din nou, flinP1 fixate pe \ Ulagl)Ja;r~ 
ziua de .') Februarie. ! 

Prefectura judetului a încunoşti.in\ I 
lal (kspre aceasta comunele, punân, 1 
du-le în vedere să ia măsurile ne.ce- 1 

i sare. 
! 

1 nlclc{.,~r{',.a eledOl-ală dintre par-
tidul maghiar şi partidul national' 1. 

nat-lani.llisl fi prov'O.cat oarecari I~ l' 
multumiri la WlgUril dan Arad. A 

\ 
TJ-! .je. preocupase aslătoamnă în chip de.- D II. b .E. 1 U el 

ost'hit. I eponenţll ăncJi ~a ite :f,nermesI4 in 

ct'şlia au illceput o mişcare în ,,,<'d'" .
rea unei paJ"lidpări iindcpeu,dcnteL:. " 
alC'ge!-jle comunale din oraşul Arad. j 
şi au şi făcut demersuri in ~sensul a .t} 
oesta la cOllducen:a org.anizati{.~i m'1 J,' 

ghjart~ arădanc, Aoeasla .însă, priI',' 
r<lSPUllsul dat dcpreşedintcle Baral 
bas, a făcut atenti pe oei cari VOCSI j 

- In legătură cu un aI1ioolaş ar~ă- . , 
rut În ziarul no~tru, în carc se yorbia , 
de ("afc1Loaua Newyork, tinem să I 
e:dra.gC'In conljnulul, caro\l<t'aua bu- .. 
turându-sc dc«o clire'.nteIă~ectă ~ . 
St~ delectează în fata unui program: 
bognt şi cu mult bun simt aranJat. I 

Reparare de ceasuri speciale 
executa 

. , 

I 
~ 

mişoara au intentat acţiune penală. 
Timişoara. - Ala1tăcri s-a ţinut la 

Timişoara o adunare a dtirecţiei ş.i. 

a deponcnpl.or băncii falite »HIe'I"lllCs«, 

w:'schisă in munele d'irie!ctlci de d. 
S('{'yetar Mihail Gropşorean. 

S-a cerut deponenţilor s ă se. mulţu· 
m(~ască cu o despăgubire cu de JO la 
sută, arătâJldu-li-sc totodată, <'li dacă 1 

• 

, 
rcuş.e.şie acordul între ei şj bancă,! 
Banca Naţională va da instituţiei fa- ! 
litc .!O de milioane dle Ici. pentru a o ~ 
pune in picioare. I 

Dcponelltii au refuzat însă transac
tia, .)1 au hotărât să intenteze ac1iune 
penală. 

Către cititori şi abonaţi 

să dt-'e lupta singuri, că şansele nu 1" 
sunt t?<'J11ai a~ât de sigure ~lC .cât $( t\ 
par, ŞI că c1uar dacă ar fI Sl.g'Ur'e. ; ., : 
trebue să-şi dee seama 'că nu V1Or,-l>l! ,; : 
tea impune un plimar ungur. I ~ 

Cartelul de altfd priveşte numai al; . 
kgerile judeţene. ,1 

~.......... , ' 
.;j 

O frumoasă mişcare cul-;; 
turală pentru mentinerea~ , .... 

"ZINNER" 
.Arad, Str. Meţiunu fost Forrai 

4. Cea mai eftină sursă 

! Rugăm pe abonaţii noştrii să binevoească a ne 
I triluite iInediat costul abonamentelor pe anul în 
curs cât şi restanţele pentru a nu fi nevoiţi a înceta 

datinelor strămăşe~ti: 
Timişoara. -- Dl'llnăzj a .avut 10 

În sala V'atruilii comunal din\ Tim! 
ş-oara un mare festival al-!.i;.;I,ic,or· 
ganjzaL de sludcn~i.i şcoaLci. poti, l'll 
llicc d.i.n Timişoara, ajulaţi. de şcoal. 
ll'chnică 1'. 1''1'. şi de corul mixt d.i'~· 

de ceasuri şi giuvaerica.le. 

I~oc 
Pentru cele pubhate În rubrica aceaotă 

redacţie nu răspunde. 

Incunoştinţez Onor. public ca 
mi-am mutat magazinul în ~tr 
Eminescu 2. fosta prăvălie suc
cesorii Neumann. 

Ora.ndu-v9. şi pe mai departe 
sprijinul, sunt al Onor. public cu 
toată stima. 

1. Schutz. 

"fârg eftin de 

expedierea Administratia 
--------------------------- ,--------------------------------... ~ Articole de porţelan şi sticlă. găsiţi cu preţul cel mai eftin 'la 

Casă de sticIă,CRISTAL' 
1821 Arad, Str Meţianu. --------------- -~---_. -._ ...... _- . __ . 
Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu St Arad,srt. Bratianu 
tiparul convex execută prompt şi eftin. am pa (viza vii cu poşta) 

Lemne ele foc uscate şi eftine numai la depozitul de )emae 

Reisner si 1~lein , 00 -
din str. Bocşei No. 29. LUGOJ Telefon 150 v~ puteţi aproviziona. 

}'khaJa. .ţ 

In ratia unui public numeros ce el,.1 • 
Ieu pasL' sala p:Î.IIă la ultimul Joc, .11' t: 
t..iştii impro"izaţi, îmbraCll\i 611 (O;' f 
lume nationale, au desfăşurat un. i' .; 
program bogat, compus din: corur 
coiinde şi ·dunsuri nationale din tlift. 

I Jill' regiuni ale tărei. ·1 .: 
DaUnele (.TCŞt incşli. de Crticiull, ~ \. I Al1ul . .\1ou, cupMnse în, program., a: ; 

1 impresionat adânc toală hImea şi I~ 
J Hicut ca toti conduciHorii de in stil n 
, Iii de stat. stt so!.ieile harnici lor stt;~ 
I dn"i repetarea programului în Sjj~: ; 

I 
Ulc de şedinţe ale .;inslitutiilor rest' J 
peclive. . .. t 

I 
Cu banii strânşi dela acest fes ti f 

val, se. vor ('umpiira costume .. natjoR' ",.1 
naLe dll1 diferitele regiun,i ale ţării 
CU care s ăse îm brace 6n viitor ceh I " 

pele de oolindători. ~ '··7 

portocale, la 
----------_. ._.~ 'P • ~ 

Sal"ratore Patane, Timişoara,} .: 
Piaţa Scudier No. 1. Â sosit un nou transport de portocale coapte. Lada de portocale 

700 lei, iar kg. de portocale lei 30 . 

.• 1 
800 lei, lada de Iămă'; ,~ . . ... -. 0." . . . . .-. • l; .1 .-j, , / 



-----------... ',.,6"'i"ii~{III!U,.. .. fli!""·1'~vL itRf1:; i l_ , a 

V · 1 abonamente şi alte co- F · S d Birou de voillge Arad, Bul. Regin&~ lzarea paşapoarte or mi.sioane fa Bucureşti ral1ClSC· an or Maria No. 10. Vis-a-Yis de Prefec.· t 
pnmesc pe lângă garamă _-___ ._ __ '" _____ . ___ .. _~_._. tura Judeţului. Telefon: 5 - J 1. I ____ ._______________ • ___________ .• ....0-. _____ _ 

rGeessese~eSJ I Nr. 1401. 1 orele ? p. m. tn comuna Lugoj I 

@ L ® execuţional 1929. casa loc colţul str. Bisericii şi ~ 
@ e In n e ID . I Reg. Perdinand şi toţi cari au ; 

CJINEDIA.. 

OLYl'lPIA 
@ ® I)ublie~!(iun~ de liC'i!:?t.k', ! voie de a cumpăra sunt Invitaţi! 
@ de Coc ® . .. i prin acest edict cu observarea I 

.LUGOJ 

,,~ Ifi\ Subsemnatul executor JudICIar aceia că lucrurile susamintite I 
~. eftine şi uscate numai la ~ bI' î" 

FAI .. "" ...... • • 
@ Vlj aduc la cunoştinţa pu leă n sen- vor fi vândute in senzul legii I 

(~ "F O (j U S" ID :tul legii articlul LX din 1881 § XL din 1881 § 107 şi 108 celor l 
lan. 8-9 Mercuri - Joi 

)lADONA DURERII 
@ Tel: 219. Tel:219. ® 102 respective ~I din 1908 § cari dau mai mult, pe lângă 801- ; 

@Lugoj,Str.BuziaşcoltcuStr.ID19cumcălucrurlle următoare Ş. virea tn bani ~gata şi in caz ne-Il acest unic film care a bătut recordul 
@ Avram Iancu ® 3: 2. oglinzi mari, 1 bîli~rd, 20 cesar şi sub npl'eţul de strigare. In rol. princ. Lyen Deyers, Gina 
~e®ee®'~®®®®e®~ dIferite masuţe, c~l'e tU urma Pretenziunea care e de încas- Maner, HolJay Camil!a, Wilh. Dieterle 

I;;J I decisului NI'. 5242 dm anu11929 sat face 8359. Lei 50 bani capi- 1 ... ______ , ____ .... 
'al Tribunalului d.in Alba-Iulia s'~u I taI restant plus iar apesele până I 
executat în LugoJ, la 12.lun. 192,9 \ acum staverite ).. , De Crăciun, 
tn favorul execvatorllor Iosif i Intrucât mobilele cari ajung la "'/~hlhl,"'", peştevru~ ~ America 
Szeidl şi soţi din Aiud repr. pri~ I licitaţie al' fi fost execvate şi de ; păt, şi icre, gă-

magazin de haine Timişoara IV advocat Dr. Ioan Ju,cu L?goJ! alţii şi aceştia şi-ar fi câştigat : seţi in erice timp la Ion Ţaran Timi· 
Strada Bonaz 12-a. pentru tn?as~rea capI~alulUl dei dreptul de acoperire, licitaţia pre-; 88 lşoara j JV. str. Preyer, 1 J. 

Oferă tuturor. prilejul să-şi poată 1.6.200 L81 ŞI. acc~s. P:l~ execu- I zentă este ordonată :şi tn favo- , ,... ____________ _ 
. procura costume ieftj 1e şi elegante. ţIe de acoperIre ŞI carI s au pre- rui acestora în senzul articolului· ~u~păraţi ceaso~nice CsaP ky 
funcţiooail OI de carieră şi mun- ţuit 1n 42.000 Lei se vor vinde XLI din 1908 § 20. I Şi juvaencale Ja firma 
citorilor li se acorda 10 la sută prin licitaţie publică. Dat în I.Jugoj 16 Decemvrie. vis·a·vis biserica Lufheranll, Arad 

reducere. " Pentru efeptuirea acestei li ci- 1929, . ' , 

" . -1 taţiuni ,Pe ba~a decis~lui Nr .. G: s. s. Dr. C. Kardhordo portarel 1 Andrei ,r âS(lros 
Cel m~) eficace Je~c In contra I II. 803. -1929. al Judecătorlel pentru conformitate: indescifrabil. ! 

tusei ŞI a bronşlteJor este 'de ocol pin Lugoj se fixează : Garage T' . J f B 1 
siropuJ ~entn8ian aSI d-rului ! terminul pe 13. Ianuarie 1930.la 1863 li Carol 50. ~)$~:::~a ;::C~~ a~f::' 

F O L j) E . . mobilelor şi motocicletelor. Con-
preparate la Farm.Dr.Fmdes Arad ! .~~~.~ ~.~. ştru!rea de catuMt'ii şi radiatoare 

Menu eftin şi bun. soc. ZOOTEHNICA. Din Bulgăruş ~ 
nOUl'168, 

.1 are de vânzare 3 armăsari de prăsilă, 
Prânz lei 50 şi cină lei 60 1a restau· deasemenea 30 tauri de prăsilă în-

mlSDclra. In fiecare seară concertează o I tre ] 6- 2 Juni, toţi cu certificatele 
muzică de primul rang. localul cel necesare Amănunte detaliate la Soc. 
mai bun de distracţie al Timişorenilor. Vechea casă de încredere, postă. zootehnică din Bulgăruş jud. Timiş~ 

.1703 • • . 1" ·1· ... Torontal. 

Vânzare de aparate de Radio. Repara- ~ 
ţie Electrotechnică se execută promt I ',. 

şi eftin la I 

văria şi croitone clvi a, mI ltara. . ____ _ 

~
. 

NOf 3919-· 1929 

1 PubUeaJie de IicltaUe. 3" ..... -' 

~
j Pe baza decisului jUdecătoriei 
: rurale Buteni No. de mai aus 

. ! cosciuge, masă, firez, giIău, pos-
Bul. ~g~er~n!d !.I~ 11602 I 

1 

Din cauta desfacerii glsiţi la firma I 
F. Schuster ! 

mobilă cu preţuri reduse. Timişoara I 
Il. Str. Corona de Oţel J4. Expoziţie i 
le mostre IV. Bul. Caro] 13 Tel. 11-13 I 

Cocs prusian j TELEFO 
e Cdrbuni ,461_ 

Cemne de loc 
Cărbuni de 

lemn "retorta" 
Transportă la domiciliu in. orice 

cantitate. 
EDJtIllfltttD .II C T HAN N 
Arad, B-dul Reg. Ferdinand 44. 

Dcăl:ili CU bri
cfjete an/racit 
,ai ieftin cu 50 la sută decât incălzi-

I 

.. " 

~: .... ~.,. 
'~'.' 
"'.- ,~ .. r. 

. .. 

ARAD 
~ 

1. tament de firez, bicicletă, COi

I vane, noptiel'e, scaune, dormeză, 
! 2 ,ifoniere 2 ~fotoliuri cu ştofit 
Ipreţuite în suma de Lei 25,200 
I cuprinse tn favorul lui Popa Ghe-

~ 
I orghe plutonier .. representat prin. 

Dr. Aurel .Muntean advocat din 
Buteni din comuna Buteni pentru' 

~ 
1 suma de lei 10.000 capital, înte-

~ 1 R M (C B·) 1 resele de 15 50 la suta dela 8· 
Bulevardu egina aria. asa Ing. Iulie 1929 precum şi spesele sta-

bilite pâna In .present se vor 
vinde la licitaţie publică tn co-· 

~.~.~ ~~~ I m
t 
u~a ~uten! la ddom

2
iC

2
i1i
r
ul de~i~ 

on!Or m ZIUa e anuarle 

~ 
Haine de seara, se vopsesc s,j K a . ~ 1930, ora 4 p. In. conform art.. n p p din legea LX. usului 107-108 al 
se curăţă cel ll1ai frumos la . • . . ' legei execuţionale şi se Tor vinde. 
fosta stradă Weifzer 11. fosta st~i Magyar lIS $'-" Y...... şi sub preţul de stimare. 

Aceasta licitaţie se va ţine şi 
in favoI'ul JOI' Bra,ndo Simion şi 
Fica Codrean. 

Dorruitoare de iem~ tare dela Lei 10:000 ' 

1 cu lemne. N'ari mirosul greu al Mobilă de bucătărie lei în sus aranjament pentru antreuri, camere de fete, ca. 
rbunelui şi nici funingine. Dela 50 ! mere domneşti, birouri ŞI prăvălii. Uşi de portaluri, ferestre. şi orice alte lucrări 
:. in sus, trimise acasă. Se poate ca- ! şi reparaţii din această bransă, executi in conditii de plată avantagioase: 

Buteni la 30 

1861 

Decembrie 1929, 
portărel 

, Popeseu 
OInda la agenţii noştri sau pri~ carie j Iuliu Karolyi tâluplar. str. Bucur 16. 
stală la reprezentantul noştn dm Arad I T tI' .' t . 

__ , __ . ___ ..... _~__.. ... ~~~_.,~ ... __ "_ .'." _~_'T _ 

Iuliu Vas 
Calea Radnei No 94. ----------_._.-. -

C iliti 
Vointa Poporuui f 

1 o aco o se pTlmeş e ucnmc. "" "FORTUNfl"918 l--I----- i Orchestra combinată Jazz a lui Kallo Karcsi şi Horvâth Karcsl dm Cluj. : Tapiserie şi lucru manual. TIMIOSARAs ' 
Concertează in fiecare seara la restaurantul l II. Strada 3. August No. 20. 

},T~;Rl:rrINŢUS"1" : r____ 1ll..l. 161 ; x Cel mai frumos şi mai ieftin spa-
(fost Corona) Bucătărie franceze, rom. şi ger, in fiecare seara mititei şi gratar I lă şi calc~î »Cris(al« spălătorie cu a
special. Vinuri de soi şi bere Drecher Haggenmacher Serviciu ca atentiune. i buri, Arad, Piata E. Hădulcscu 5. 
~~~~_~~~_~~~~~_~~~~I_~~~ •• _~~ I (Lângă ~oala eIT~a~ă~ --------------------- -

:lre 
I 

târg de oc~zie! !re~uri extrem red~- Magazl-n de Moda.Parl-s vis-a-viscuPl'i .. 
Paltoane ŞI blanUrI pentru femel. măria Oraşului 

Tipografia »Vointa Poporuluh. 

&:#4 1 .. : i ? 

; 

\ 
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