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ABONAMENTE : 
Pe UD 1Ul._ __ _ _ ._. Lei 500.
Peatru taatituţlunl ifl f.brld Lei 1000.
Peatru atrelaătato __ _. LellOOO.-
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ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

Directoratul Regiunei Timişoara 
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REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMISOARA Cetate: P. Sf. Oeorghe 2 
AR AD: STR. M01SE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDINAND No. 1. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

fje admis In \aJ·~t 

.~ec'slt4az<.'lar fiind celălean ma
ghiar, a fosl I:xpulzat din pră 'pc 

moli\'lIl, t:t prezenta lui aici nu e
sle 11l'cesară. 

I •• 

a oD1ânat şedinla de constituire a consiliului 
judetean J le ~i colegii mjn01·ilari ercdin

tr-o rl'\'ellj~·l'.. no.i suntem siguri, 
u1. ordinul ... nu se discută. 

PriHlul ordin sosit la Arad 

Eri (Umjneată a sosit telegrama 
a' Diredoralului Regiunei 7. TJmi· 

şoara, adresată dlui subprefect dr. 

16 Februarie a. c, :\oui tennCll se 
va fixa de directoraiui Timşiş)ard; 
când organele administrative ale ju
ddului vor fi avjzate. 

ală pt'li(iollar(' a aJegcrilol' jude
!e!le. ~\deyăI'alul motiv însă nu se 
şli<" e 

u 
i· 

l-

r 

I 

AL Lazat, prjn care se amână şe-

dinta de constilujre a consiliului ju
dd.ean ce era să se tină pe' ziua fie 

St' rjcc, că motivul am;înării şe

I d'Înţd de constituire ar t'i o en'ulll-

Este 'inlt'resalll, că acraslă dispo 
zitiulle esh' }JrimuJ contact 01 ido!> 

cu Diredorulul din Thllişoru-a. 

;\loar1(' ·~ub.:tă. r , 

Eri du/:ă ami3ZÎ la orele;; şi jum. 
pe. cind :rc(.'ea pe strada Va~le Ge
orgescll, i-a veni t rău şi a căzut 

In jurul tratativelor de !'i~r~:.t;~cl.li)ţlgTafid Hethy şi a IDU-

Pactare. p'entru aleIYerile S[t~:~:~C~t~~Cd:l\o~t:~Ii~~l~um:!ee-
r t::I J Kallpprl Ludo\-ie .. 

D1Un"C"p-iale l,a fala locului au sosit imediat 

,Spre a·şi asigura un succes mai 
mare în alegerile municipale, gu
vernul caută a închda pact. 

Itl acest scop au avut loc traI aH-

~ .. .JI. :m 10 111atik ~i d. medic <!r. Lust a 

mum d{' ofertă ce se putea face par· 
liidului maghiar, cari inlcqm:hlnd 
grt'şit gestul dsalc, şi-au formulat 
prdenLiliui inaccl'ptabile. 

, displS lraI1S1)Ortart'a cadavrului la 
morga oraşului sp·re a-i fare auto-
psia. 

D' vele între d. dr. IusLJn Marşicu pre
fectul judetului pc deo'parle şi re- ' 
pr('zcn lan !.ii partidelor maghi;lr Şi 
llbe.ral din loca1ilate. 

Dsa a oferit în acel aş timp cola· 
borarea ~ parlidului liix'ral. 

D, dr. :\IJhail ?\lărcuş pr('~cdiJlI ('le 
pat'lidului liberal din localitate, În 
urma consfătuirei ce a avut cu p;;.r-

. ~:i.zal1ii d~ale a ri"tspulls ciIni prefl'cl 
I Marşku. (~ă dillll··un spirit de inalt 
1 sentiment national. partidul Lit>('ra] 

J rr:inH'ş!e în pl'indplu colaborarea cu 
I guvernul, în cazul când acesla nu 
j 

indH'c pad eli partidul maghi.lr. 
In cazul contrar însă parUdul libc 
raI 1'l'Sri nge 
baraN.'. 

Prfuidi in ('~ledrala dtin Arad .. 

1 hunilll'(;ă, IG Februarie a. c" va 
r \'uiil'H in caledrala din Arad, eru
(;:il tll IJl'l'uie;1tor, pădlllele Toma' 
Lhiril'lIIă. l)l'{'olul biscriejjÎ ZJătari 

din liucul'eşti. Tot Duminecă după 

D. prefect :\Iarşieu a făcut mHxi-

Alt>gt'11Hc {'omunale (ilin :\rad se \'Of 

line în lZiiua de 14 l\hlrlie 
Arad, 13, - O telegramă a guver 

nului sosilă azi la oficiul primadei 
din Arad, anuntă că alcg{'l-ile comu
nale se vor t,ine ăin toale oraşele în 
ziua de H :\Iarlie a. c., dcc~ ~ la 
Arad, ·contnl!' disjloziţiun.ilor ante
rioare, conform cărora era fixată 

pe ziua de 1.") .Martie. 

x
ExanwuuJ de eu,pa(IÎlate Ia 
Ş('oliile de nolar:i 

Ministerul de interne a dat o deci 
Zic prin cat'c examenul de capaci
laic pentru elevii (..'Origellţi ai şcoa
le10r de notar,[ a fost fixat astfel: 

La şcoala de notari Arad in zilele 
de' 21 şi 2'2 Fcbr. 1930 

La şooala de notari Lu.goj ÎIl\ z.'ilele 
de 2·1, 2.~ ş.i. 26 Fcbr, c. 

> 

La şcoala de notari Făgăraş 'in r; 

zilele d:e 21, 22 şi 24 Feb-r. c. 

a 

O nouă onert'~ ele 500.000 francI I

r 

111 <l să la orele .\ părintelf' Toma Chi 
" , .& ' riclIlă, Y<l tinl' o conferinţă plină 

aceluia care va ela ele urma (L' ÎI1"a\iJturÎ in sala Palatului Cul-
lumI.. 'l " II ,., t" Indt'llll1am publicul {[in Arad şi genera U.lUl nU lepOV [:1'O\'incil' s::i yină să savurcze lnvă-

PaI'is, 13. ~ Este şUut faptul, di Il Anun ac'I'S! pl"l·mru s-a majorat 
poliţia fn\llceză din Paris 'a [ofcrit O eu ineă 300000 de frnnci din partea 

r 

sumă de tiI} jumălalc de 'milion de II unei 1)('rsO~\T1(' SllSPU:;(', cari' liue cU 

franci a<:d li ia. care dă de Ul-ma ge- of'!iCl' JH"P\ ea f.;l'llualul antircyolu
, lH'ralului rus Ku!jepO\" dispărlut în I \':ona1' să fie găsi,t .. 
'illll'l"{',iurăI'i mislerioast' .. ~ " -x 

liitllrilt, p:lr. Cbiricută. 

x-
1'I'.au!'porlul a~'r:jan ne persolllJ1e, ('ti 

I'{"(hl(,t,rt'. Ia lârgurJle de moslre din 

I
I Praha t'~ RlHfa(M'sla 

Sodvlalea {il' transporturi aeriene 

Z' ", h" d' B I inlcrnntională din Bucureşti, eHbe
larlştll mag larl In ucuresti proteste- I rtpză în baza lcgitimatiilor de târ-

1 

ază contra expulzării gazetarului fothy ~ b~u·i. bilele de transporturi cu re· 
du-cert' dv :20 la sulă ~lltnl hîrgul 

t din Arad . I dt' mostre cl:1l Pl'aha pe Umpul dela 

f 
,S ·21 .\Iarlk şi lX'nlru târguI de 

Bucllre·5ti. - Z~ariştij maghiari 7 Timişoara, rug,îndu-l pcnll'l1 o .in- 1 moslre d.in Budapesta pe timpul 

[
din Bucureşli, s·au prczl'nlat azi d !l'rnvcn(ie ca gazetarul Emeslin Fo- I dela 28 .\'prilic la 26 Mai. 
lui Sever Bocu directorul Regiunei thy deja Ztiarul ,':\radi Kozlony« să I x-

ssC 
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Intemeierea 
Creclitului Agricol 

.cegea electorală nu se 1 
pregăteşte încă 

Guvernul a hotăr~ll definiliv ca t;slc din cele Illai fa"orabile E,trat.ic 
în cursul aceslcÎ săptămâni d. sub şi simpalHIorpt'rsonalc pc care d. 
secr{'lar de slat Lugoşianu să pkce LU:-:OŞ;~lllU şi It'-a câştigal în prcc<'
la Paris, în vederea ultinwlor tI-a- (;('\11('1(' tratative . 
1alivc ee se urmează pentl"U înfiin- To!uş este l'luninle sa nu mani-
tarea Cre-elitului agricol. festam un optimism calegoric îna-

Sunt in,că JllllHl'roaS(' c11l'sLiunÎ intr' ca lunurile să fi luaI o formă 
technJ.cc de stabilit. Ailmosfcra în d{'rinilid .. 

BUClln~li, ~.. lnformaliuni din I 
:,ursă aulo; .izală ne ingădue a ,I1';1la 

că ştirile ce s-au publicat în 'privin- I 
la pregălirei legt'i electorale, nu 
sunt fundatc. 

D, r.. Slrrc llU a Pl1imit nici o :in
srllTi l1are de-a întocmi vre-un ante 
prrH'd. 

GU\'cI'uul, în adevăr" şi-a 11ropus 

modificarea legl'Î electorale, Până· 
azi însă nu este ineă fixat defini- C 

liiv asupra prindpilllui de bază c21"e: (j 

Vi' forma ~arac~eristica reforn~eL ~ 1, 
De altm,mtreli sunt probablltlăU r ~ 

că noul proect de lege electorală nu ~ p 
va fi ~,prezcntat decâl in sesiunea i P 
de toamnă, 

( 

care se vor dc'sfăşura ncgoderilc -x-

Muncitorii ruşi cer respecta-l 
rea Duminicei 

Relativitatea şi 
alegerile jucleţene 

1 nlro-
Cl'a mai actllalii leorie a rcloali

La LLugam;k a fosl acuzat nn lu- J ,'il~ltii dfrC'lor, d()(~Iă numb.rului. 
duc~'r('a Ilouej săpi. de lucru, Hira crălor, Stlq;akO\', pentru instigatii. ~ brul, <,stc a(('f'U a f.ilosofului arit
res:cdarea Duminicelo:, şi săl'b,'ifo' {;Onlnl J"('gillllliui llsoyidic. mel'ici:lIl Eimtl'in. care a pr:mit 
rilol' obişlluite, ei numai cu o zi de In d.i",TSC puncte din regiunea 

nlau,-. 

acum dl' ~'Ul'lîild d'iploma de doc· 
o(;ihnă la cinci zile, a ~,! 'ovocat rn<.r'i DOJli.'!ului au anlt loc ciocnil'i illtre , lot- onorific al Sorbonid. 
nemuHumiIi în rflndurilc muncilo- l11UlHi!ori şi agcllti.i so\'ietid. Einstein, l'iiIld intrebat. ce mai , 
ri]or din Husia sovletică. La minelc ,\mlisdy, produ~lia e z.ice lumea de teoria rc1alivitătii,J! 

In bazinul Gu-bonifer al Done(u- aproape complet oprită din cauza .a rtlsIwns as[fpj: ,Dacă teorja mea' i 
Il'" Itl("'l';~lIOI'I'l' ('1'111 111'Ilele \rlelll au '; slărei do d"ul0raliz:>re a nll1Iwl'tor i -

, : < , 1 1 ! ~,,' .. se va dovcdi ca 'justă, Germania 1· 
('ol1yocaL un l1weling şi au votat o ilo .. , t'ărora le' lipsesc articolele de 1 ! 

I
va zic,' (ă sunl german, iar ~ran-

motiune ()rin car'e declară c:1 şi In rrimă 11 N'(' si I ale, In toală săptămâ- . 
ta \'<1 su"t i ne că ('ti apartm inlre- I 

"Ulm, nu VOI' lucra în ziua de 'Du- '1 na trecută, muncitorii au rcfuzat să . b'l',i lumi. Da:'ă nu se va dovedi 
mÎnl'că, coboare în mină, I 

I ca justă, Germania va zice ca 
Unul din punctele motiunii c, sic O comisiune sj)t'ciaIă a fost 11':011- sunt cvreu, iar Fran la că sun t ger 

aslfd formulat: Credem Îll Dum- 1 să din Charkoy pentru aplanarea 
nczeu şi nu lucrăm Duminica şi în conflictului. 

celelalte 'Săr·bălori. -l[-

Jefuirea unei bănci 
Basarabia 

din 

Prin a('\,s[{: cuvinle maeslrul ve
l~ifică ill('ă odată relaliyitalea ut:ît 
<Il' lar:.;ă a lucTul'ilor .... 
Concomitent cu aceasta, să arun
căm o s('urla privirc asupra alegc

nilor judt'tcnc dela noo. Am înre· 
gistrat cu prilejul acestor alegeri, 
'C.î!eY3 ('azun mortale. S?all furat 200.000 lei 

Yadu Hascoy, D. -- J11 ziua de 
6 Februar-ic pe la ora ;) după nu.să 
s-au introdus in Îoc3Jui soc:ll'l.\(ii: 
cool'l'rali"e de credit şi economic 
Gloria diu l()calilale' ll'l~i b<U1drti 
înannuti, cari cu n:volvcrelc întinse 
au sOJllal Întregul personal al sHcie

tăW să Se culce la p;)m~IIlL 

In aed moment se al1au In ]0-

cal dl1ii P. Hizni17.clri conUlhiI, (;herş 

l;urievski casier, II, Odcska şi F. 
Tinkl'lmann ajuloM <le contabili... 
De' USCIl1('llca se mai aflau per~oo

ne strcine de socktale, duH 1;. Ti 
pris şi BC'rcu Goldcnbcl'g .. 

Cassa de bani era deschisă, d('ou-

rt'ce locmai trebuiau să se trimită 

clit'll!ilor suma de 200,000 lei p('nlru 
nişle efede lnca<;alc, 

lhllldl(ii şi-au însuşit toti banii, a 
Foi s-au nicut 1l1'văzuti 

SUrea aceasta a produs mare pa· 
'nică Între membrii coopcral.ivei. 

Localul sOclt'lftlH situat în mar-
b,iH('a comunei n-are paznic de 
noaple, 

P~)na astazi nu s-a putul da de ur-

Bine! - zice 'lumea -aşa ceva 
s-a înrt'gistrat şi în trecut. 

Asociaţia Sportivă 
~ .. V oinţa Victoria" din 

Arad 

}şi va line ud Llilarea generală or
dina!':\ in ziua 'rlt' '23 F{'bruaril' a. C., 

VlIm:ÎllE'dl la orele 10 (tÎmincuta )11 

ma hotilor, COUdllcătoîÎ,i eO{)]l{'ra- localul cooppraliYl'iPiirnil\,cana J 

li\"('i au depus la judeeătOlie <.TlriIe (. din strada DorobanlilO1\ la c<tJ'p ('u 
dela casă n1t şi registrele spre v('rj- l' onoare îndlă ]le toli ll1embl~îi cu 
f'iealT. J 1 l'ug;iminleu de a ŞC prezpnlH 111 nu-

-x- măI' l'ilt tir marc. 

GrflV accidellt de aero]Jlan \-------== I Vrei să mânânci bine abonează-te 
r1an "r;olinlh«, apartin;llld servi-

D. şi cIna IIodge, p.asage'ri, ~IU I 
fost ('Il plin:;;i de fladiri, fli,nd l'ă-II~1 ~.A~) A,~ l~.\\.TI· eu 
nHi mortal: d. Ilugh Curzmoll, alt •• ':'V" 'lt ~ 1 .. 
!'a-;a:~l'r, pilolul Xl'vot şi mecunicii' • 

Foal'lc binc! ~ lJicem noi - În- SI 

să, ·inlre cazurile din trecul şi ce· ' Vi 

le de acum esle o foarle mare A 
d ... oscbirc. ; ar 

In trecul, mortii erau :i:nvHa~ B: 
~ă se rid:it:e o zi din culcuşurile Cl 

lor eternc, ca să ac.orde odală cu 
naţia vie, Încrederea lor mută gu' 
vernului respccHv .. 

A!CUIll, vU .')unt expediati sumar 
şi Înainte de vreme În pozitia de d~ 
rdragcl'e a veoiniciei pentru a na 
demonstra aslfel - după calitatea M, 
l'xrt'dilorilor - că, guvernul sau mi 

opoz,ilia n-au dreptate ... mi 

Si aceasta nu-i 'decât o evolutie 
a rdalivltătii; altfel llU se explică 
multumirile din taberile adverse! 
(~ad îşi atribuc Hecaîe sieşi, 5UC 
ccsul în alegeri. Si încă nemai 
dovcdeşte, că în curând '»politica 
ya trece în pozitia de retragere a 
wştJJeÎei, Jar polllidanij vor fi in 
şirui!i la eumphna ac cântări-re 

a păcatC'lol'" Vo]hură 

-x-

COl11:î~iullill' anuale tit> :i'mpuneri il1" 
Cdll' să (ulJ('~ion..,};e. 

Mini!>ll'1'ul de finante a trlm'is un 
orel,in c1l'cuful' tuturor admin.istra
Hilor financiare din tară, prin care 
li' pline în vedere să ia toate măsu' 
I'i[pca pc z'iua de 15 Februarie co 
JH.i~illlliie alluak de il1lpunere să-şi 

.1n('.'<lpa aclivj I ale.\. 

am Dlutat-o la 

on 
na 
na 
la 
JO( 

( 

a 
lui 
31:1 
sili 
raI 
Hn 
sol 

( 

gal' 

dl'! 
12;) 

ll'aJ 
dului fl'lli1('Z'J'; de Iwvi!~al>,' aNÎana i 
Pads-Choydol1 a aterizat fortat la I 
iStapll'llUrsl, în d-istrictul Keol, a- l 

pl'iilzându-sl' în 1110llu'ntul alinge- I 
A\lv<'aux, Lcso!le, au fost l'ăll.Î1i d('s- ) 

.. I 
1111 dp grav şi tra[]sporla~i iUlC'dial ; 

cu ]400 Le' lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

lugoj str. Buzias No. 5. 

T i III i s O a •. a, . , 
1'Îi păm:1lllluui. j În[r'-ull SIlita!.. 

Ci nenu .. t~71r.f.,le -
CINEMA APOLLO OIXE:JIA CETATE 

14 Februarie 14 Februarie 

Vipera Verdictul 

16611: Bulev. Reg Ferdinand 5, Etaj 1· 
- ---din TjmhuHn·~l. 

CIXEMA ELISABETA I CINElrIA :MEHALA 
14 Februarie 14 FebruaJie 

Malec ca fotograf Trădare -

-

mH -CI 
şi 
fi1 



~i Voinţa PoporUlui .. 
Permisele pe C. F. R ale 

parlamentarilor 

Administratia căilor ferate anuntă 
nă 
. că ,'alabilitaLea tuturor penniselor 

m· "h ă , de circulatie II CI' ale parlamen-
-re, larilor şi m<'mbrilor famillilor lor, 
, . ~ care fus,cs(' prelungită p~lnă la înec· 
lU ţ • l' 1 ~ pulul acestm um, se pre ungeşte 
lU I până la 28 Febr'. 
ea' 

Când va pleca d. Oharles 
Rist 

3' 

Şedinţa Partidului 
Maghiar din Brad 

, Delegaţia economică 
a guvernului 

Bucureşli. - Delegatia economică 
a guvernului întruIlită ~Iurti a. a., 
la Minislcml Finantelor, a conli.nu-

J Arad.. 13. - A71 la ora 7. d. m. 
I Parlidul maghiar ain A'rad va tim' 
1 ulLima sa Şedinţă in legătură cu 
I chestiunea deciderii la colaborarea 
I cu guvernul in alegerile comunale. 

i guvernul. Priclenii dlui dr. VeI· al examinarea măsurilor de luat în 
I esov, aclualul ajutor de prima.·, Iu· vederea t'inan\ăr'ii r{'coltei acluale 
trează cu toate fortele pentru tola- t prCLllJll ş.i a or[~allizlki.i crcdfi l ului 

borarca cu gtl:crnul. I necesar î~lSCmj~lIă~il~r de l:rimă-. 

IHlullll NallOnal-\arănesc aşteaplă9 In acesl scop JOI l'ebruarlc s-a 
ultimul răspuns pilnă în ziua de 14 tinut la ministerul finanţelor o con
cr1., când se va depune lista. sfill uir!:' intre un grup de bănci par-

Bucureşti. -- Indată dup.l 'ldu- i 

Se preZlice, că aceastli şl?dintă Va 

fi ~lll'lunoasă, de oarece o mare 
par'le din membrii comitetului de 
direcţie sunl conlra colaborării cu 

. Pre:um. S? Şltl\ conducerea par-J vară manlor ŞI ml(?l(")~ 3gtJlc.ullo l'l. 

, Hculan:, hanca cc'nlrală coo p21'at~
I vă şi minisll'l'ul finantelor. nma~n~~ă a ~Băn~ ~-.----------------_______________ • 

tionale.,carc este fixată pen 
trn ztlua 0 .. - 16 Uuna crL şi lacat'e ,'a 
parlkipa d. Charles r"ust, distinsul 
financiar francez cai'C a condus şi 

JPorumbul 1\ 

romanesc 
--. 'V 

Ddegalia a ('Xar11inal doasemcn,i 
\oi t t" mijloacde cele mai polrivite 1)('11-ca u a In tnr incasarea daloriilor dela satenii 

cari au primit in anul tn'cut ajutoa 
re de hrană şi inseminţăI"i, pen
Iru ca aceste Încusări să se facă în 
cele mai favorabile conditiuni po
sibile penll'u debilori. 

1. supraveglLiat operaţia stabillzăf!H. 

;. va părăsi tara plectuHl la Paris. D. 
Auboin, al doilea consilier' tehnic 
angajat d{' stat ş.i al!nşal pe hîngă 

~! Ban·ca Nat!(yoaIă. rnmâne în Su
C curcşli Încă doi ani 

Gerul în Ţară 

La noi. genII a atins maximul 
de lnil'Ilsitale în Ardeal: S-au sem-

1 nalat până la minus 20 gr., la 

straInatate 
Se cl'ede că expOl'tal va ac/ace 12 miliarde lei in ţară 

DUCUl'l'şt i, ~- Z,iarul Lupta anunţă 
un foartl' impol'tanl e\'enill1cnt a
gricol, care va bucum pe toli culti
valorii {{(' p:lm:în!. 

Ne eslt' cunoscut faptul. că ('{'rea
lele nu au putut fi a'pronpc 'd~ loc 
valodficate .. 

Tăranii noştri nu au vândut re-
colta lor din cauza prctului 

scăzut şi l-au înmagaz:inat. 
;Slrt'iinălatea caută porumbul 110-

stru şi aceasta a dctenninat pc ex
portatori să cumpere cu ·18 mii lei 
vagonul.. 

Din locuri bine informale ne vine 
ştirea -că acest export va aduce în 
Iară 12 miliarde lei. 

'X-

x-

Un bnuch€t În On6al'ea Dlua 
N. p .. tresru. 

Me(tiaş. In rC'gtiunca BisLl'itei au fost 
1 minus 19 gr., iar in jurul Cluj,u*i 

minus 16. 

I 
IS'a 

ln câmpia ~I unlenici eri dill1.i· 
nca\â t('rmomclrul arttta intre mi- 1 
nus ::i ş,i. minus zece grade. La fi 

Bucureşt.i s-au măsurat minus '7 

• 

aruncat înaintea 

Precum am arMal Înajnle cu '('11-

teva săptămâni, d .. ing, Nicolur Pe
trescu, directorul fahricei ~AsLra» 

din .\.rnd se mută la Braşov. 
In onoarea dsale .\sociatia cultu

rală .InfrăOrL'a« din Arad 'Va oferi 
lIll banche! în sălile de sus ale cafe
nelei or:1şencşU pc ziua de S.l.tnbătă 
15 crl. 

grade. 1 

Oonvocare 

Cu onoare invităm pe domnii acti 
onar'i ai băncM. Germane Dănătca

na Spa., Timişoara, la şedinl.a ordi
nar'ă generală 2 X .. ) care se \'a tine 
la 5 :\Iarlic a. c. Iorn ,1 !după masă in 
local:ilătilc insIi t ulului nostru.' 

Ordinea de zi: 1. Darea de se~mă 
a D,h'octiunll şi prczcnlar'ca conlu
lui de bilan\ încheiat pe ziua de 
31:l DeCCl11vrlc HJ:W. 2) Haporhîl con 
siliului de supraveghere. 3) Hotă· 

rare-II refer.ilor la intrcbuintarea be 

Hndiciului net ş..i 3<:ordHrca de ah
soluloriu. -L Propuneri eventuale. 

COI,tul de bilant la 31 Dcccmvrie 
lfl29: 

Adi\': Xumcml' \c'i 37~dOO.80, la 
alte Mnci lei ;>IK.30:l. (~ambii Ici 
X.J,';,iS·ll, . dl'bi[od lei'. tx;tLO 12.!lO, 1 
garalll,lll'i ~;Oj;:O(), mohilier lei XO. I 
'1' , , l' l' j" ... , • - 1 I Olal l'11. J u.i).dl. Il. : 

Paei,,: Capital social lei :>.O~)O.()()O, I 

dqmhcri lei tL,)93.nW, credi lOl'i lei j 
12IL';~i).;');~,. g.~,l~'al:t~ 201.0l~.Ll,.dob:înzi I 
u'anz,llol'1l ~:)O.;)H'J, prol.il dm allul I 
HI2i'i1l'i 22,;)1~. profit 11et din anul I 
1:12:1 lei Cd.n2."l.20. Tntal 1,1.3 H) U;'~2ti.70 i 

~. Consiliul de adminiS. tratşÎ.e şi ca./' 
Illildlll de sllpraveghicrc. 

I 

o doamnă la Timisoara 
In ultimele cHI)e 3 fost salvftt~ de un gardian 

De la 'rill11şoara ne vine ştirea, sah'at-o în ullimele momente <fi
că pe ljnia ferată care trece 'prin na.intpa trenului. 

-x .. 
centrul oraşului s-a ~trecut o 'see- Cercelările au stabilit, că doam- , Explotzia din tipol!rarta unui riat 

UaUan. nă foarle penibilă. na se numeşte Carolina Schvartz şi 1: 

O 90amnă cu reputatii bune s-a a voit să comitli fapta 'pentrucă a 
TI'iest, 13.. (Hador; - Un obuz 

\'('ch.i a făcut azi explozie în bil'Oul 
l:ipografici ziarului »Po p<:J]0 di Tri· 
eslc., rănind gray 4 persoane aflate 
in aprOi)jere. 

îaruncat inainlea trenului; iar pări1sH-o bărbatul Si prietenul 1.'1: ,1, 

garfliianul, care stătea ac pază \li ~x-

D.lORGASĂRBĂTORITIN AMERICA 1 .Astfel ziaristul Jl\cli a suferit am
pularea ambelorpidoal-e. Doi co
redori şi un om de serviciu au fost 
răniti la pic-ioar" şi abUoll1"n. Sta
rea 101' c gravă . 

Cu ocazia prezenit:j dlui N. Ior-
ga in locaJ,i(alca 'Indian H~ltb()r, 

's-all or'ganizat acolo mari festh'i
tăU în CÎnsll'a profesorului roman. 

1>Ocictălile Îlalicrw şi poloneze cu 
drapdele în fruntC'. 

In urmă s·a dat un banchet de 
~asc sute de Iwrsoanc, la earc a 
parlicipat toală ofieialilatl'IU oraşu

lui. 

• 
Pl'lmantl oraşului d. O COllor a 

Jlll;ÎIll!'inal 'Pc d. Iorga la sosire şi 

;ioa pn'zentnt cheia or'aşului. In ur
mă, s-au oficial sC'I'yieo d'Î\'Îne in 
bislTi('i!c ortodoxă şi uniti!. Au par-

D. Iorga a tinul o insuf]eţi!ă {OU, - C;urdianul public illalcău (tl'a-
Y;'llllarl'. Inlre alţi or'alo!-j a luat tian în sl'!\'icjul dH'sturei fJ'\JlItil~i 
cllyanlul şi d. Volfsobn. din I\ew- ! Arad. dl' fel tEn comuna Bogsig, 

('- I Hll'r;;:ll1d la un:\ din .e.8sele d~l' t\!IC"'~ lieipat dclq.(,qii soc'il'lălilol' rum,l- , york. yorbind În numele {'niullii 

l1l'şi~ din Chi-rngo şi II:ll'Dor. apoi j Yrl'!lol' rom:Îni americani. 

Atentat impotriT'a re(la~'iei 
unni ziov fascist 

N l'CUnoseu\.i au Încercnt un all'n- fost grav rănlti.. 

I rantă il mnU:.l la p!slolul sau de 
! S('[\'!C!H şi din gn:şeali:i .u-ma s-a 
1 
I descarcat lovind pe fala de 11lOrHt 
i nu-i uşoare Eld;y Barbala. Rin'iia 
i a l'ost dusă la spitaL undc se află iu 

1

, ar~l~~~~l:~(' ~::'i(~eel~~,~~:(:la.· . 

-x 

1-----lal impolrh'a rec!actid ziarllJu'i fas-! pr;ima versiUlll' este că ar fi fost 
oist )' II Popolo di Trieste« din Tri- 1 vorba de un atenlat si că la primul 
est. Pe la ora 11 noaplca s-a uuzit : claj s-ar fi găsit o b-ucală de focos 
deodată o pulcm.lcă delunătură 'in Da,' agcntia "Slcrar1Î ~ a comunioa.t 

• TPdaclic, astfel că uşile şi feressr'cT,e că nu este un atelltal, ci o uenoro-
Baia 

" 
DIA N A" 

C li ' . C· k s-au sfărâmat. O parle din iavan s·.a <'1ire produsă di n cauza explod;1ri,i. 
ump rat' ceasormce sa Y I • ' •• d r 

şi juvaericale la firma I SUI pat. UlH'J maşil1l e tipograle.ş 
m-a-vis biserica Lutheran', Arad . Doi redadori şi doi corectori au -x 

Instalat din nou, eate deschii 
toata ziua. Preţuri de baia ex-

l tTem reduse. 

c 
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Voinţa Poporului -
No G 136~U~'" 1lci1Blie. I Mica publicitate. I Intors din străinătate . 

Subsemnatul delegat judecătoresc : x 12.580 Lei UD dormitor mo': ~ eu experienţâ. bogată, am dee-. 
aduc la cunoştintă pub-lică in baza derll compled de stejar, cireş,car- 'It chis tn Timişoara, Str. Mureşi. 
dedsiunei ,\[0 G. 3:)6!19-Ufl!.1 a jude 1"('11 od 'pallin. la f' anu un atelier de tâmplărie, unde 
că.lOI'iei rurale din lneu în favoa- G{'rmana Timi~ara str. Banat 15. primesc cu preturi eftine orice \ 
n'a firmei l-lellas s, a. din 'Oradea - ~-- comandă pt. mobile etc. I 
repr,prân avocatul dr. KolLin Ia· x De· Y[lIlZaI"C pentru '8(,)00 de lei 

UI1\EMA. 

OLY!IPIA 
LlJGOJ .a ....... ... '" 

Febr. 14 -15 Vineri-Sâmbătă 
(:ob din lm'u pentru incasarea cre- o p'ră)'ăli,(' d{' barbier la Kişoda-nouă ! 

Un acontoasupra fericirei alltei de 12,,1tiO lei şi a{.x:esor·ii se fi· slrada 12, ~o 77. j 
xează tenuell de licitaţie pe ziua 

A. IIeitnann; 
Cu Dina Gralla 

Lăptăria 

Comunală 

de 28 Februarie H130 orele 4 după I 

masă la faţa locului în comuna A- x Ilift'rite dormitoare mai alese se 1,' 

paku unde se vor yjnde prin lidla- . \',Înd şi în rate cu preturi iefUne la I 

! lie plIbLică judiciară: automobil, I Almank, Timişoara strada Frobl 35 : 

a 
In atdierul 

. LUSKAN 
i mobHc de casă, vaci şi a1le obiecte I JozefJn. .' I 
Inî valoare de 6·1..000 lei. I din Timişoara III. str. Tribunul 
i Lidtaţiunea se va ţine şi în inle- , ZUR Il" J : Laurean se fabricA cea mai bună 

I
t rcsulcroditodJor unl1ători: 1. Ius~ I . 1 1 • t mobiJă din tot felul de material 

Alexandru pentru 37~2 lei capital ŞI: ~.. Vânzare şi contra pIatA în rate. 
• •• i aC(,l'sOI'ii 2, KOl'nis Sigismuud Iwn I TImIşoara IJI. Str. Romolus 31. 

elID. TImIşOara I Ll'll 2.')0 lei capital şi ace. sale. IA.. Pistrui mărunţi şi pistrui de fica~ . 
Liv~ează la 10~uinţ9. l~pte pas- 1 Ineu la 10 Fcbl'. 1930 I Instalator de fantlnt precum şi toate impuritaţi]e pielei . 
terlzat tn ~tIclă pro. ht. 10,- ! Vinldarek, In. p. I I d I curătA CREMĂ LAPTE DE 
dela 10 lItru mal mult gre fi l'r, delegat .ilHkc" şi apa ueie I CRIN a lui 

pro, tit. 9, lei, Comenzi I 
primeşte Centrala L9.p~ ,Cafea crudă, prăjită şi turcească să cumpără mai eftin şi KULKA 

!i82 tăriei Telefon: 11-39. in calităţii mai alese la firma 1 . 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Frizerie 
Cu preturi extrem reduse 
Tuns şi r;o ______ Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 . , 

Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. c1ientelor 

A. Si~lovan 
Arad, Str. Brlttianu No. 9, 

Serviciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine in 

Salonul "Pirosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L· 1"" 
Spăl~tul pâruJui) el a 
Mamcur) • 

A T.LAN TI CA I Se afl9. esclusiv la Farmacia 
. Oreşenească in Timişoara, C~ 

tate Piaţa Situ Gheorghe. 
Ceaiuri, cacao, bomboane. Timişoara. Strada Avram Iancu 4. 

E ' · B .. Sticlar de construcţie şi depo~ . llrle astlng zit de rame şi oglinda Timişoara Mobile fereşti şi uşe orhând 
• Cetate s.tr. Sergent Muşat allaţl in depozitul I 

M)UeOOOOOOOOOEM (Nador-Gasse) 2. Î
J 

R. [\fINILER 
I ! ... 

.. A . .tenţiune, cea mai bună sursă de cumpărare!! I ' Tjmi~oara,.Calea Buziaş~lui 12. uÎtlm.1 

Lemne de foc, cocs prusian, cărbuni de piatră-salon din Lu-! opnre.a Ele~trulUJ Nr.2. 
peni, cărbuni de lemn, precum şi var, ciment şi materiale 306 Vinde ŞI in rate. 

. de corstrucţie. 

I Arad B~e~!~d ~:!~i!~~r:!p~~!miCiiiU 
De vânzare 

Automobil 
1\1 A l~ CA 

Turism, 

"B (T 1 C K." 
Adresa la Administratia 
"Voinţei Poporului" 

Dormitor 
din cires urgent şi eftin 

ele vânzare 
FiLp SIEBOLD 

~ Timişoara Str ... TeJegrafului 19. 
I 304 Tel. 699. 
I -----------I Repararea de CEASURI 

execut iară lânga cea mai mare garanţJa 

ARAD, Bul. Regele FerrJinand Ho 38. 
...- lângă moară Szechf'lnyl' .. 

Căsătorie. 
DOMN tn etate de 38 ani, 

Puteţi află în prăVălia noaslră specială În afară i din societate, cu poziţiune fru. 
de toate produsele laptelui toate specialităţile de 1 moas9., prezentabil, doreşte că-
caş indigene şi din străinătate, conserve şi toate 

c 
~ 
~ 
} 

a 

Becuri stricate! ! 
se schimbă cu supra solvire 
Vindem in rate pe un an fără 
plată anticipată. Gramafoane, 

biciclete şi motociclete 

d 1 b i aMorie cu domnişoartL sau va.· 
pro use e rutăriei duvă, până la 30 de ani. Se b 

OSERREICHER admite întermediari. 

t)IIMOTORICA" 
1891. Arad, Calea Banatnlui ' 1 

. Indicaţiuni la administraţia 81 
în calităţi bune şi pe preţuri eftine cu transport \ ziarului sub "Fericire şi discret', şi 

~~~~~~~~~~~~~~~I.a.d.o.m.i_d.li.~~~~~~~~~l Ceva dom nu 8k~ă~ k 
- el 

T.i.pografia ",Vointa Poporului«. 
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