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Un imperativ I 
al siguranţei noastre i 

Există un singur leI 
clegraniţă 

rerll~illilui creştin, 

1 n strigMe dc ura şi de .lrăiad 
domnul Man,iu ", fiindcă mi·a dat 
pt'rina, contri buabilul cu patul in 
srinar(' a lual drumul căsii. 

i in dJ-um spre casă loţi locuitorii au 
; ieşi-! de prin locuinLe făc.ân{t haz de 

Oric<' ('uman ÎI~I'jjorat de \"iitorul I 
ce ni-! pregătesc abH~a hainl<lItaIe ~n. 
I...-eud;iare cari f()l>sC În. lira!}l V'ne Jll'in 
lungul şi p1tn, laI ul l;:iriiromiHll'şti, nu 
pol decât să aplaude init.iativa pc .ca 
re o anu1l1ă U("ul1l d. gCf1e('ul Cihoski, 
ministru 1 armatei. E \'ol'ha rlesprc o 

Sunl orun('n 'c.1rora anumite cill" 

sLi uni tl'('huese PX plicatc <.;u uD f:lst 
dc()s(~hjl [JCl1lnl a le pu(t'a mistui ~i 

deci în\e!pg'e :i!;>a .l)J'I'CUIll 'stltl;! ÎI1I~' I 

A]ai ,'cgăl t> an, ha n,lI~i, C ar·dc!ean, ! omul cu pat ui în spin,are 
nu mă, pai ~Iiu cu, e hll(',(»\'!jn"an~ Căd ,,:n-a Domnul: ;,Ia·ti paIul tău 
fugi draeulul ('a-i hasaraht>an, oaia şi umhlă~« 
I1,to .. t)('~tp cum vorlll'!;>lc sau judeca, .. i ,0 LemIJQI'U, o morcs'!, da, Domni-

cbcsliune care aici, la grall;ila ma· l·esc de onice hun I'ornân 'cu (~:.t tit' t "'t 1 lor, este cazul să (~XclmnrlIn acestea (' c, ~,C. \ 

ghiară, este mai actuală as!a".i de. puUn bun, ~ml. Act~slea sunt n'l1lil}jscenl{',I~ rc!i. fi;ind scelwlt' secolului dIouăzeci de 

cât oricare: chestiunea spionajului, 
[aL~l de care mâsurik şi sanctiunile 
de până acum s·au di(,lV't..'d:il cu totul 
inericacc, D. ~Ilcral Cihoski a v~izut 

CCL'a ce cu tolH <lin constatai de 11 
am de zile \le dlW. ahHca tiote <lC 

N<.~ miră faplul că in m<u'ca soci(~· wonaf~s1l1u,lui a diror ecou plall.euz:l rUl"l1 civ·jl.izalk ş,i dcmocraUsm. 
încă in popor,·· .. () lt'm p01'<I.) o mores .. ,!!! 

I 

spioni lljl' sap,. l'~il"ă nici a teamă te-

tate româneas{,.'â S(' mai Qăsesc şi azi 
ealilri caii să fac;'i din r('!Xiollal~sm 

o e1H'sliunc c.ollilinuiî de discutal :lpc. 

bînd la aq~lInH'II,11' s:ll'hr\d\.' de [l,a-

Ir,i.ut.ism stupid ~i a din'i l':lliuIH' Jl.lI-i 

('sle inklllci~\lâ 

A di;-;('ula g-r:.H h.l 1 tiv [l{'rc.l'pq'(' cui· 

l ural:î a <1 il'l' r.i \ilor oameni clasa\Î pe 
judt'tl' sau l()caLiliî.t,i ~ e~te prolJa pit- , 
nă la p\\idl'lltă '<It' lipsa lotală de cui· 

m.t'Wlc.sL.1Lulu.i: (':1. adidi esle pesle. 

·l)ul:i.n\ă a staq}i sfunânl:t aceslor be

sl·j,i atata vreme c.'l.L l'i:m'~tiunile (:on
lra lor se mă.rginesc 'la ',3·-1 _.j al1~ 

lură a celor ce lW lU"etC[lză la aCCs! de temniţă, după {'xpil'arca 1 , .. eru·ora 
reI dp dasam('nL 

~tiu că ii aşleaplu la Budapesta, la I 

Moscova sau la Sofia răsplăţi fan. J ., 

Nu mai \"Hrhim dt' l·eLÎ:.,rionalisl1w
k pruel.icale de aIlUlni(i.sfinAi" !;ii 
de unde r:ol'lljl'~lc tol răul m'('slei clic 
sI iună, 

,\vest (,ll\'tUlI !'egioll,aLism' tn'. 
h, ... s:i dispanl de pe lmzelt' oîk(u'ui 
bun rOIll,Hl. 

ExisUl un ~i nglll' ('u\'fÎn! 
st':Înl: »ltomânaa -'1 •• '("". 

.. T!i(' d~a~nsh' JJf'tăr'muriIă şi d'e\'o-
lanwnt p:înă la "il(.rJnQ;i1J.! Th. l. 

• Laslice ~ gloriI.' 1 $lln lipsa unei pe
depse cu moartea - a ciirci supr:i.· 
VI-inlal'l~ din con.sUtul;ia noa.sll"i:i a 
fos1 cea roa.i bcClisnică vrictoric a do 

Veşti din IJallatlll Îllstrăinat 
mocra\i,ci rom,lncşti post-bcLi.ce, - d TlIll1i~oara. - Foslul :;;dcredacllll' al Ilarlidu!ui, t'-i 
minisLru alarmaleli. il:\:len~ioncază sj r gazdei ,:'\.'!dcjdca< d'in Vflrşeţ (Jug-o I dt'allU. 

modifi.cc codul justi\Jici mili;Lare în- i sla\'ja>1 punu! :0.:. HOlll~\n) a vl'i1.!H mal I loNăd<'jd'pa (' singura flazelă rOI11.i.· 
I:roducând pentru crimele de SlAÎonaj zilele trecute în tanl., un(lc lIrl11~ază llcască din Banalul înslreinal. 
pedeapsa inchiderii .pe v>iată. l<'ologli:l <lin Carall:>eheş, . Din c:in{f În eând', după Wl coulrol 

E O lntenHc pc care o aplaudiim, In locul S:l11, oficiosul fostului pm' ~\'er, mai dizhal dlncolo şi' ziarele 
cu conditia :însă să coboa.re de pc lid na\ion,al rom.ln <lin Banalul ro· .Curen!ul, '\'oin,ta Poporttlul j şi 
}ilanulintentiilor frumoase !X~ planul mânese al sâl'bilor \'a ri con{flls d'f' ~ Ljh<'rl:l't ea" del.a OrăşUe; jar cât 

lu(',rur,jJ.or concrete. Când actualul d, p1'Ol'esor 'Lirh:1.\.iu, ajulal d!(~ foşli.i priV'l'şlc lillC'I-li'itilor l'Omrulilor de 
wiJlistru al armatei va ri realizat a· colaboratori, Pl'jnll'p ('ari e de amil1i- din(,.'01.o sun,l eu totul reduse. 
ccstimperativ- al sigurantei stalu- tit d. Rlltoarcă, fostul pl'f.'şcd'inle al 
lui român, va fi. făcul o fap"lil pentru 

~ijwfirec~o~~~a~oWi ~,---------------•• ~--------------~ r 
in trc.agă. 

Faimoasele excedente 

Ministerul in.dustriei şi comertului: 
a publicut z;ilcle acestea bilantul 1111' 
porluhlli şi exporlului Homfmici. pC 

lunile Ial1'Ua~ic -Octom\~dc Hl2H, 

Felul cum se încasează; 
impozitele I 

Exportul ţăJii a fost cu 2 miliarde'. 
772,588.1U5 l<"i mai mic decât im-
portul. 

~1alimentul UnUl mare ma
gaZIn 

Ona A. Glcssn,er~ Il,'oprletura pră· 

vă.!il'i ~H.cgcle Cafelei- din Arad, Pi
apt Unir!ii, a cerut tribunakului un 
ooncordat fortat, ar:Hân)ti' că faţă de 
adivde de 2 milioane lei, vas.ive~ 
inlr{'pr:in.der:ii sunl (lJe peste 2 mi~i
()anc. 

Falim(~nlul • Hegelui Cafel(';i« V'a f.i 
dt'shălut zilele acestea. 

Ttăiască ci-nul '.,faDia findcă me-a elat I , 
-perna napOl ! 

lat,. a lU(lI-o prin sal indrePI{indu-l 
Sl' Slll'C pel'cepl;ic, :iar' in urma' 101' I 

bil'lul eonll'ibllabil lşi jeluia lJt'ri- II 

mqa lui, sortită Să-şi odilllwasell ca
pul mflÎlU" sluga \"re·li nlll,j ('hiUhm"! 
sau \''N.'··UIl \':inzMol' ." de haine 

t:n fapt lragicu-com~c :-;-a pdn'<"lll 

intr-Untl din comunl'le jueklului no
stru în Icg<Hunl cu slr.îng<'lTa ill111o -
nilelUI' cu forta. 

Un ~ăran, al cărui nume ne s<:apa, 
datora percep\.i("i locale suma de 
UIt) lei; nqwlallt.l".l plăti la tim p a 
fosl <l~alta\ de- agentii fis<:uli, lu
andu-i tr{',i scân~l'uri, o pătur:l ~i o 
pc rn i'l, clt'mel,tt'lc: carc-i formau d 

hieclul lui de od1ihnă »paLul(. 
Agenţii riscaU cu aeesl pat demon.· 

v{'e!li. I 
.\jUI1!:>l la pl'I'll(:eplil'~ se \'Nle efi 1 

'şdul; ~'a dat .,cama d{' 'J'idÎeol" ! 
~" mai. bil1l' mai ~ll'ziu decid Jl1ici· 

odal{l, - ~i in urma kluirilol' sfii
şidoare i s·au n'dal mubilcle ne-

,De ce nu se 
I execută J 

In m~nUlllaraLe rânduri ne-am ocu' 
pat tic un fapt care coru;tilu-c ruşinea 
oraşului. A.rad şi allwne trenltl care 
Ll"('CC pl'in mijlocul lui. 

ln leg,îlură ~u ae-est fapt un ordin 
i dl'\.:.l Illil~islerul Ol' irtl,lernq a :vqn'Îl p:ri!u 

1 c<u'~ .. '>c PUlle. in ~dt.tre primilrliArad 
, dt~s!:nn\an'a ln1('(liaIă a lui. 
I Jnd11knta ~·a Înhns şi âiCl tenlaco' 

[('le şi nu Ilillllai că nU se desfiintca· 
ză, dar după acest ordin trecerea a 
CCSlUl ti'en ~~ repclă cu mai multă 
regul,arilatc, ea în<~illll,;Tn necazul dlu 
subscerelar Mirlo. . 

Credem 1n alotpulcrn1icia aclual;u
lui pnimar, dar n·am putut mCl'ge 
până acolo inc~it să putem înregistra 
şi ac{'sl fapt »dHcarea ordindor su-
1)(' J'ioa re· . 

In caz că la mijloc n,u este 
scabros~ dt' ce nu se execută? 

Soluţiile dlui 
Vidrighin 

Un cadou băD.ăţeailor 

Pentru ca să facă eoon.omil cliilol' 
I'('rale, ti, Vidl'igbin a suspcDJ<1at cu 
înct'!wre dela I(} lan,uarie cr't. c...'lte un 
I n'n person~l pe următoarele linil 
h~in~lt(,ll.(,; Arad Timişoara, Timişoa· 

.-a Carallspht'!:>, LUbroj II;ia, Lu· 
p,o!:' l;~Haia, ()n\\'i!a .lam, Jcbe,i. _ 
LihJling 

Dintre Irenul'U.e Arad·~ Timişoara a 
I'ost suprimat trenul care pleacA' din 
Arad La 4 ~i1~,) ;$1 !sOseşte la Timişp.a;ra 
la ti ~i:1\ deasemenea cel care pleacă 
(tin Timişoara la 11 Şii 21 şi soseşte la 
Arad la 1;) şi;)L Cu alte cuvinte. a fost 
sUI~r.illlal tocmai lrenul cnrc t'ra maJi 
ad('sl'()!i folusit IIp vizitatorii arădan.i 

ai Timi!jOI'ii. 

I ~ 

! 
\ 

I 
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, 

Ştiri şi Întâm- I 

plări elin Ar~cl ! 
1 l 

... . 1 
._- "a şeoa a slIp(\rwara ~'Oml'l"CIa- 1 

Hi d{' b,î.eli din Arad, Piata X<'.uppol, 
No I, s-au inaugurat si.plămâna fre
cu1ii cursuri st'rale (k limha frilll' 
<X'ză, p<,utru ]!ţCt'P;ltol'1 şi il1a~jlllnh-i, 
tinu[{' de dl p.'ofesor dr. mtlu tl• 

Tot acol~) se vor dpschid<l..' j:1 2(J 

a prO'\:~OCtlt SCUlllpirea Cine 
palTI]l 

... . • • l~l 1'ÎII1ÎS()ara 
" 

T1ll~iŞOctra_ - In nwn,lnll l,'{'cut al [ '~iJnport~Ul1"i, de oarece scopul e 
.V<.)jnl<l..~i Poporului,. am m'iltal cii ac<'J,aş: 
hJ'lIt~lJii timi-:;ol'{'.ni ali {"('rut tU-curt'a dllcu!"('u în pldoarc a ii1tcl"Cselor 
prquJni p:1ill.ii. 1 prouuc:lludLol', - c_ clH'{lra nu 'it; 

Cazul e dp mart' jlUlmrlantil, da! i vor pii\lj gnlul dl'C'~H pe pretul 
fiind se,ic!(']'ea ;1):1 de simtitoare II pl'C J ce le comirlJt" o preCUm şi specu-

I 
\ului gr·;îulu.i. I lal'ca consumatorilur, -- C:tl"ora 

tol ei lc \or yillde f~tina şi deri-

existenta ad~', de stat, să-şi epuisez.f,. 
cu rlesă v'ârş:irc W"<'utatea holă:r-â~ 

totul l"ăn:lânâI\d la vola intamplărfui,. 
MoU\-u! '! A~;l a vrut domnul de

putat! o!: 
l\laglstralura. armata ~ corpul di

daclk şi-a picJ'clut CU totul slahili 
tal\'H ~i"('Li\"ll~lti.i lor din cauza aeea
slor infLuente stranii a difedtdol' u 
zurpilLori poLi tiei. 

$ocoljm de () llecl'sitnlc imp"'I'Îllil,>ă 
scllimhan'3 acestui mlji,}(' de (.'.On-
11'0/ (kz<l~truos ş,i compromită lor Ialluari(~ eUI''Sud scrale d(~ limba ~ 

coJ'{'spondp'n\a engleziI, pentru ina
lnta~i şi illc('j}i!tori. Sel'i\' dnd se "01' 
p"llt':t se vor <l!1Ullta la limp. 

Totul se dalort'~ll' kn!aLin'!Ol< d~ I 
, spl..'culan' tot mai prollu n1ate <tIc 1 
; mor:n-ilOl'. C'Ul-i fll'(in;lnd seama dt', 

,"atele ei pe pretul ('e 'le convine. 
SI intr-un caz şi în cpnilalt, numai 

/)('n[ru un, stai dvilizat 1. 

Gar~ituri de Oamast pt. lnscrif'rile se fac in orÎ<'e zi intre 
orek ,)~6 d. :}. 

I {''OIlSUlll,ttoI"i şi producători, I morarii sii câ~ligl', iar agricultor'i: ;.. 

oonsumalo rii să plătească. dejun, Pânzaturi si 

_~ CUllsiliul jude\nllli .\rad a fosi 
disolvat şi înlocuit cu o comisie in.
telinWl'ă compusă din dn,ii: Iustin 

Chil'il ă, I. Daran,)'i, <il'. Iosif Furou~~ 
1, Ianota şi de Sever Pop(H'ieL Co
misia aceasta, care a mai func(jon;al 
în aceeaş cal,ilale ş,l {,.·ompozjlje, li 

intnll iel·j iu. t'UnC!.iUllC :;ii y'a sIa .pâ- ' 
nă Ia alegerii(> jU(k(f·JtC. cari dllP;'! 
<!um am ma.i ar[tlat, se \"or face la 

:i Februmie. 

_ D. Z.ima T!lwr.lU, f~)~l deputat 
ve lista part.idu[ui maghiar, a Wnut 
ata It ă{TÎ seara la C?unillU 1 ln,du
siriaşilor din Arad' o confer:inţ:t des

pre situatia finaciară a lării i'\: 
legatură cu noul hugcl, arăWll.d că 
ac('..v.,la conţine {) urcare mase-aHi. de 
-G la sulă a imp07.dlelur. 

U.e 
~ Un C'.i'trl;tăreţ minoritar din Arad 

d. I. B. Hajdu,' a fost alaltăeri vie
tiinUl uuui grav accident cu oCazia 
unei exeursiun,i pe muntel€ Gubnll
lui~ în regîUl\('a Baia Mare. Numilul 
s-a prăvăllt într-o pl-ăpaslie, dar 
spre norocul ha. a căzut într-o baltă 
şi a isbulil astfel~ deşi cu graYl' le
z;iuni, să scape cu viata. 

Din judeţ 

şi-au insLlşiL o ,!dl'Y;trală dicla- ~ 

tur:l asupra pretului gl'~iulnl ,şi I In li'găturii ('u cele arătate mai sus ~ PJapome' dl'rlyutelor Jui. 1 
Incă din OdOlll\'l'iC trecul, din 1 

initiativa :\101'ii :\1 ani dia Tm:;.oara I 
s-nu s illdiealtizat toale morile llin Ba-

illniotim, ('ă este îtle~'l. in \'1igoan' O 

leg(' maghiară, carc dă {Ircplul auto' j 

ri1i'i\iLor să {Usolvc orice sindicat fă- ! 
1 

In mare asoorfiment, mai eftin la 

Iosif GlESINGEfI si fiul 
nal ş.i !J~,d'ţill' ar.î.dallc, t;t'cace intt:re 
sat i.i, .. tu numit ., cOllcenlrarl'a mOl'j

lor •. 

T<'rrncnii: sindic,c~jzHrl'. sau eOI1-

eentran\ c._, cum zic el nu au nici 

cu.l cu scojlul de :t specula. 
In cazul de ra~il 3ukJrilătlle all loL 

dreptul ~ load datoria S~l diwlve :1-

l~<:sl sjndical, ce{'~t"e \'a d.uec la () si
ţi.Ul"a Sl';,aVre a pr·(·lulu.i fiiil1l'j şi al 
p;linii. 

In legătură cu p;=3rohia re[or
mată din Inert 

1876 Arad, str. Meţianu. 

Sergent călcat de o birjă 

1 

::\l<~llâs~'al"a Urjarul (~h. Crisan ean' 
man,l pc o ,slrad:l een:lraEi. cu o v'i. 
lez ii 11 'Jo 

1 
' (Juna,' a fosL proyuca! de e· 

gj'11! 11',. s r 
~u (~UJ post sa opreasca 1 1 
msă .;~ _ . fi OC 

, .sa execn!e poruqea.,.a .~. 

j 
pesl ' . Jn<tna,1 

, e. sergent r~inil1du-l grav in('~H a 
trd.lu!t să tIe in!ern,at in . '1'" p' " ŞJ).l.<l.l. 

~ltlta Arad a intentat bir'arului 

In il.-]'U! 2:n di;! 1:3 iJl'c. l~l~n ?ia
rul noslru a Jiub!l{'tlt un arLicol 'al 

trucă a fost Prlru:; c:in:d cOl1lllunc..;<l 
llHul.i.ff'ste n.'\'o} ulionare . A fost al un· : 

ac{wlll' penală. J 

o organizaţie llluncito
rească cinstită 

'corespondel),IUlUi nostru d.iu I1Wll, gat din Cas:in,()ul r()!1l~ill din localila
inlitulnl »Cum {'sIt> pl~i\~ll'gialil pa' te. Cât priycşlc calitatea sa de .profe-

robia rdormală din 1 Ilt'U". Pentru ca SOI' şi -' doctorand., amin,tlrn ca d. 
T"' . să lămurim opinia publieâ 111 acea- profesor uuh-ers.itar Cătuneanu Pliu- , lmlşoara. -. ROO1[inii ardP!cnJ 

sUi chestiune, y·om da mai jos publi- i lr-o scris.oarc, do"ed'cşte dl acesl in- foş!;i membrii ai organJzatitiI()r sodaL 
cilăUL unnMoareIc: ) divi'll n-a fost j~t':r"" niciodată la U- dt~Il1ocrate ş.,i cOllluniste din, .\ le' 

1. ./ ~t . C au fost . ' .', ' re al > 
Pentru a profila de dănliicia slatu- i llJl'ers.tW>. ea elirl Juj. pruUii;I. .<:aq si-au dai ~~-

lui român, reformatii (un ,fneu şi I Pr<:Jectura judetului Arad, prin ra- dC; J~~riCOJ~I . ce-~. conslitue pentru Ho 
, '., ~ l . tI' x·' 1 N 1-- - dl llWU/,1 or!!~lnllzalJ·d(' c"""; jucr'<>aza~ su'b llupn'Junllll au Incepu lupta pell- l por u pnm,,1"lC.I. nE'u, o ,~);) n . ~ <U.~ '" 

lru a infiiIJ;\a o parohie refonnatlt, I 21 St.'pt. 1U::!I, a fost încu.CljOşliin~ala l'gJda (Jemoc!':ttie.i ~ fr.ljietă1i.i in-
care s;) fie irnpropridănHil mai Uir- I de feiul cum acesl tndlvid a pnx .. "C· lt~~'nati\ir~uJe Ja d{'stnîrnarea aşeză
zlu cu ;)O jugăn· piim~lul; apoi să ob- I dat la formarea listei pentnl rccu- llllnide noastre fi:Jtionale. , 

lină ajulor din partea statului. sub- II.noa~ler~ '1>a!'ohici reformate, :in~ro-, E·i au olmcl\'at că la condut:erca a. 

v'cnlii etc. Lupta U început in anul , dueanu tn ca persoanele de altă xe- 1 ccstor organizutii sunt celăteni strt-
192! şi a fosl du.să p .. Jnă in ]\I2tJ, când . l,it-eie. iui sau cNilţeIlli români vânduii s1.re 

La mag.azia arendaşului Lupu milor il' .~ cmuill'tul agrar cu ordinul :\0 :;2;->3 Cum acest mdi .. '!id a îru:l,răsnit să " cal' nu urmăresc aHa, decât 
K.a.rdos dj.1l Chi~neu s-a declaral al' a dispus dar('u l)~îm~lnll1lui pUI"ohici inducă 1-ilatul român in cro31'e, SI)l'C II 'Har lIzaN'a ll1uudJorirrui.i rom~lne. 
Miercuri noaptea uU incendiu cru"E' t reformate din In,(·u] innin~ată l)f: ba- a {i Îlllpropt'iclăl'ită parohia reforma, \ Cuno~elliul socialist romi'lll din ,Ar 
a putut fi localizat gratie inler'\i't'ilI-' 

za uno!" 'liste falşe. ( V{,'z.i »Cuwln1lnl tii din Il.l,t'u şi ÎlUprejurime, căutând: deal, d '. l'ileu rariu, maestru oismar, a 
tiei gralmice a pompierilor. ' " \ anul VI n,r, 187·1). a av'{.'u un isvor de în.lreljncl·e !~ntru \ fost primul care a ieşit din aceste 

Ziarul ~Cuvâl1lul« se ocupa de che 1 Statul romflll a fost indus in erou- prupagand:), mcrilă sA fie n,umărat -: combjnaţii diiun.ltoare slalului şi şi-a 
1 sliunea colo Il!iş iii o l' uapt.i1,;Li. din re- ! re de către un i.n:.dh-jd ce rfis(}UJlde la prinll'c excrocii cei mai pericuLoşi. i adunat in jurul său pe toli ronHÎnH 
giuuea lneulw, de Cal'(' ziarul nostru 1 numele d(' ~bjor Lad'islau din I!leu, t FOI'uriie competente au Cuv:llliu/, I ardl'lent SOcialişti, form{tw' partidul 
s-a oeupaL încă săpianuln,a trecută. 1 care se dă ,rrept jurist) profc.sor etc., 1 iar sigllranta statului si! iIlterprindă \ ~sod<11 creştin român.: din ~rdlcaL 
şi araiă gn'şala ce s"a hH:ul aducân i ş.i care în fund nu esle dcc:H lUI l'<lu- i cel'cetrldk cU\'enitc, de oal"CCe u'Cest) AC{'st uou partid sociali.st, $(' con,-

.! . 
du-se într-o r(';giune de frontieră ~o II \IIOiLol' a tol ce este românesc. i jl1divid este Iwriculos pentru Iiniş- duc'c dup,î prineipijle socialismului 
lonişli &ectallti. • Acest indid.d a IO.'i.t tietinut in :1- \ lea ţării noastre la grallJ.~a de Vest. din Gel'manlla. şiYfJI' sa facă ceva Cf'('-

* \' nul U'27 de jan~lannerja lncu, {)Cu- Iosh' Herbt-:lu autr din soci.alism, 111 limitele naţio-
In afară de şosrlelc Arad--Nădlac nal,isUlului. 

şi Arad--CurlieÎ cad au fnst rq}}1ralc . Ne • • ro .:\u !;lUltl.'lll lJI'n.lnl !;ocialism, da.r 

d{~ curâmt, prefect ura judetului A- j R !J v-edem mai bUCUl'OS muncitor'imea ro 

rad va repara in. an.u l. acesta () St'a- 1 O l'tl'ca ~a ~ezm em mil,n,'i 'În această organizaţie, - care 
mii {le {j'j"Ull11'I'l J'u(ifi_lt'11C Sll'l· .. ·at".· . - r "1' d 't , " ~ .... ~ nu su,{',e strx'ini: in sunu e(L, - eea' 

pe cad le-a ~i lr·('cut în bllţ..tCtul 

exercitiulci aclual - bra statll/ l 

S"a si nucis cu sodă 
caustică 

Dna Mal'gal'eia Krimrner din, Arad 
Piaţa 'Unirii 17, s-a sin;ucis din nu 
se ştie încă ce motive, luând o mare 
doză d·c sodă causlici1. 
SinueJgaşa era În vârstă de 21 ani 

-

Magistratura~ armata şi corpul didactic 
Nenumărate sunt cauz.ele cari ne t EmuOa pc care o . provoacă -,,'Ululllli-

\ 

faC<' să credem că statui lş.i va g;l~i c i li parwnili ai politicianismului, a-

pieirea, c~mr~romis .~il:d" de aCti\i-

j
1 ;uP.~'~~ a insăş.i COnduccr:ii. adn~nJ..·S~ 

la tPa neJastă a polllbelan;llor asupra u'a!lCj face ca toate actete l11al1l Şl 

organizăl'ii lui. holăr~u'il(' In care cste 'îu joc insăşi 
---- ---- ------_. ---

Clnemat0Z'rafele din Tlllti,oara 

în organ.izal iile~ comuniste c.ondus.e 
de cel,~\cni strcinri, CUlll sunt derbe
deii conducători ai comulll)Wol" din 
Timişoara. 

1." B. ·voJbu.ră -- -----_.- -----_----._---,...,.. ... _~----.--

Vrei să mânânci bine abonează~te 
la MOS NICU, 

cu 1400 tel lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lugo1 str. Buziaş No. 5. 1661 
- --------

CIKEMA OETA'rE CINE)I.A APOLLO OIXE)IA J\'lEHALA 
10 Ianuarie - 10 Ianuarie 10 Ianuarie 

Oglindă. secretelor Castelul misterios Dans de aur 

Iii. 
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: Ştiri din Arad' 'T' r. " " " 
lQ;I!":'~:c:::'",,151~~~~t:,:; :::~ .,. "ara ~'ara presa 
nH'Jlul de şofC'ri. Calltd:idatii trebue 
să fie prezenţi la ora 15. 

- 1 uliu :Vcres din Arau, a )'t'cla-
--,. Cdăleanul Ioan Truta din strada 

Grh~ite.i 32 a reclamat politit'j l)Cn
tru k'7iunj corporale graVlC pe cum 
nalul siiu Anlon Ko\"acs din sir. Sa
va Haicu 77. 

mal. că nişte neculloscuti ioan furat 
o. bi(~cldă în valoart' de f>O()() 1e:.Î.. 

-- Dna An.nka Bcrcczky, solia 1'0-
{ografului Ikrl'czky din A.rad, d<'s
pre care am aritbll că a fost intrr
nată d(, bărhalul său cu dc"as.ila în 
ospiciul spitalului din ArAd, a fost 
c}jucrală ieri in UMna unui consult 
a trei medici, cari au constatat c,i 
('sic cu mintea înlrc.;:lgă. 

__ A fosl eondamn.al e1.l' iusllţja 

militară la 3 luni închisoare s.olda
tul Ion Bete uin reg. H:l jnf. jIin .\

rad, penlrucii fiind de posL Într-o 
110apl(' şillHli'ăsind postuL ca să se 
dud. i),i ceară schimblll'ca, a dat 
posihilitate unui delitlul din ar~.'sllll 

oOll1clldnirii pletei, să. evadeze. 
- _. -_._------------

Accident de automobil 
_pe şoseaua Arad-Oradea 

eca 

saluI fără A. • 
calD' 1 

I Almosl'era în presa rom~11:fj('ască e· I Dacă p:lnă acum diferitele aM1Vl-
i slei' oa1'leÎndtl'catâ din eauza unui . Uiti uecinstUf> n-au dcpăşit culmea 
; proiect paLimaş elaboraL din injerese răbdtllii, a fost gr:\tia acestei prese. 
I !Il' partid, fi1c:lnd '1 abstracţie dt' cure acum se caută a se gAtui. {len" 
\ lut eeeace constHue libertatea presei tru ca I11~Îille ),omulc eXJl<)Ilj(~nt al 

. 

Toate asoeiatLile de r}l'esă din ţad fl'auul'l<lr şi înşl'iălori.ilor să poat:"t sa 
pr.jn inlrun.i\'i şi-au aralat i ndignan'a al llllece pe ,'adul iresponsH bHil ati.i. 
repugn:lnd eu ultima energie acest : {':ireia s~H urmeze illllşamaUzarea o" 
proiect. a cărei lih'r<t ('ollsljtuc o a- I t'ieiah1.. 
noma~il' ,d:"u\d drum I~.sber tuturor i J n cOllpl'cin\ă I!'ehue cu tot ii să 
fraudelor, protejate de umbra vrc- i luptăm contra acestei il1,tentjj el'imi· 
unl~ÎI legi. pt~in fetul eum au ro:,>l s(lvâl' : nale, daul\<'itourc Imnului mers al so-
::;.iLl'. 'ckIă!ii. 

w • -
!Legea contra 
, presei 

Ziariştii ardeleni şi proectul D-Iul lunJan 

Primim li 1'1l1{ilo a rl'le: T)iJ"psei, precum şi măSUI"i!e ce lrehu-
Comiktul Sindicatului presei ro- esc luale pen1nI a se Împiedeca de-

mllne <lin Ardeal şi BanaL )utllHI in g{'nerarea Iiberlrtţji scrisului, vrş-
I diseul.il' anlepmleclul de lege pentru tl'jită in primul r:ln~l de Înşişi pro
ap~irun'a onoarej IH"imil din. parte;l . ft'sionişlii conştienţi ai cOlldeiuluj. 
ministerului de justiţie cu adresa No' Anlepl'Oiectul elaboral dc c,Hre mi-

Din cauza lunccllşului s-a petrecu.t 11\)61':1, găseşte c:.1 acest an teP1'OCct nu ' nistl"ul justitiei n,ecorespunzând p,-i n
"aIaltâerJ pc şoseaua Arad-Oradc un co~espunde. n~ci pr'.i~c~p.iilor consf.j· I C.ipjj.lor m'.lislIs. ':tminlite, comilPlul 

IU(JOnale, 11.ICJ nCC{'s3taţllor dc des- slndlealulw se vede Il.c\'().it a lua o 
grav accidenl de automoW; c~ al! 

I vnltarp a pn.'sd in Homân6a. ! atitudine calegorică împotriya lui 
coslat \1iata unei feli~e pe care ma-! ClJ1llilL'tul Sindicatului 'presej romfl " dec1,ar<1ndu-1 ca atental la Jil)('rlatca 

. mă-sa ~) adueea dela Chlşi.ncu la i ne djn j\rdeal şi Banal nu eonteslit II scrisului. 
spitalul din Arad. :\lama fetitei, ser- i n{'cesilal!'a !egif'l'dil'i,j unui regim u- In consecintă comitetul dri mandat 
vitoarca. Virag Mal"i~ka, a sdpat cv i nila/" de pn'sa. crpde 'insa că un asc- j pn'şl'dinld~li ~flll. d_ Ioan ClopoteI. 
1.,' , I nll'llea anLeproccl tk lege. treh1H' Sl\ C<ll'e este Ş.L membru al Curpurilor Le 
._7AWli.-Uşo,arc, ias" l·t' 1 {' ll'l' ·-t 'fă ,<. (!Il , .... > arglt Şl prea a )1 a con~ gllU oare, sa ac apel la d. ministru 

. --------- sutlal"l' a soeictăţjlol' de presă, sin- a1 j usU\liei penlru n-l retrage, 

d f 1 j
! gUl't'le CHl'(' cunosc IlJ!\'oilc reale ale -

Din ră&bunare li. oc a gra. I - . 
dul vecinului I 

Ziil{'\c trecule, vecinul locuitorulllJÎ. 
Toma Stefan d~n, comuna Toc, jud'. 

· Arad, in udua un'li uri. ce-o nuh't'a 
de mai mult -timp fată de swmurnilul 

· W{'ljn, a <izlmtit că in miez de noap
te să se iritroducă P{' fCl-easlră in 1.0-

. I 

cuLnta susnumilului ş;i să,1 bată. bine I 
lăsându-1 în nesimţire. Toma Stefan 
J'('venindu-şi în fire a plănuit răz" 1 
bunarea bătiiLi cc"a căpătat -o, . şi că I 
tra. dimineaţă grajdul vecinului sau. 
a fosl aproape in intregime mistuit de 

r • ~ • . '. " • • .' " ' ~: ... 

CUD) vorcălători 1 

pe viitor:tunctio-l 
narii c. F. R. I 

Directia CFH. u decis in [)ri\':inţa 

ciil~l hwiei [une\iol1':'lri lor căi 101" fera
le următoarel<.~: , 

1. Se va acorda functioI1~I"l;.irm::--de I 
loate calcgoriil~', c~Îtc l2 eiUătorii 

l~b('I"e anual, plăt.il(' de u(·lmin:i:-;lralja 
Heg'iei autonome efI'. 

Reparare de ceasuri speciale 
executii. 

"ZINNER" 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

4. Cea mai eftina. sursa. 
de ceasuri şi giuvaericale. 

flac~irile puse de mâna criminală. 2. Ik asemeni se \,'01' mai aeorda l ..... I ••• F.~ •• ~ •••• fi •• _ 
• 

S.o~nd autorită!.i.I~ ~ jall;darmii la t anu:d t 2. că Ut!OI"li cu ,ii la sntri re- Porlărelul de pe lângil 

rurală Radna. · fata loCUltil au cerecdat cazul. Ul"t'S' 1 cltH'I'[-p :in acelcaşi COll;oi tiuni ÎIl eari 
. . diEîlo,'l'sC si militarii. 'W.lnd pe cl'imin.al. 

Dancll('l. 

In cursul acestei lUUli va avea loc 
în sala mare a hold ului Cen;tral din 
6ay~'lrşi n bancile.! ul notarilor din 
plasa Birelljş dat în OIli>area dltii Ch. 
P{~ntia, fost prim·prctol' ş.i. cat't) ur
meaza a fi scos la p(!I1sie. 

, . 
I 3. So(iilol' şi cOjliiloT' minori Ii se :N'o G. ,t-,09---192H. . , N 

\"01' acorda 8 dî.l:ilorii libere (graluj- 1 

le) şi 12 eiîlătorii eu reduc,er{; de 7.) II 

la sulă. 
, No 7fH port. 

AJt>ţ(er.i!{' jmleft·ne la 

Timişoara, 

I 
I Se publkiî spre cUIloşlinli'i genC-
I rală, că în ziua de 21 lan,uurÎ(> Hh JD 

incrp.llld la or('le ·1 p. m. se v:a vinde 
Timişoara. n. Callfli{!a~:ii p,lr- prin licitatie publică la fata locului 

-'~~ 3 
r; 

de. rul'e. bună, semidulap cu 2 uşi 

şi alte- objectt: evaluate Ia 38733 lei 
Această avere se vinde pentru des

p(l.gubirl'a crC'd.ilorului văd. lui Mai
sz1.roş.iai Ioan din. Arad;, repr. prin 

<!r. Petru lIamme:r din Hadn.a, de 
suma .aH7 lei 30 bani, capilal, 10 
la SUHl interese pe an,. plus sllcSe!c 
ocazionale cu executia ce arc a pri
mi pe baza deciziullCj Ko 1·107-1~J~1 

a judt."Călorici ruralt' Hadna. 

Hadna, la 21 Bec. 192\1. 

Antow~scu D., (JorHird 

------
Inş tiinţare 

In curând \":.1 sosi În • .twa.';;ul nostru 

lru pa 1-()11l:'lIw<ls6i a '1\':1t ru Illi de 

. V ('si ('are ya rqH''Czent a la teatrul 

oraş,'nesc. man·le Slll'C{'.S aL tCalrelor -- -.........." 

hllCllI,(·~t(,Jl!' ):! iddell)ergnl de all:t-

dala 

,"om JTY't.'nj ('U alll~lnu!lll' ' ------. __ ._--_._---
Loc 

Pentru cele publicate în rubrica această 
redacţie nu răspunde. 

Incunoştinţez Onor. public ca. 
mi-am mutat magazinul în 

1. 

• i 1 

str. Eminescu NO.2. "f: 
~ r .' 

fosta prăva.lie succesorii Neu-
mann. -.t 1 

Uratndu.vA şi pe mai departe '1; ~ 
... al Onor. public cu f 

toată 

1. 
: lnştiinţare I 
"Biroul ele Voiaj elin 
Europa mericlionaIJI 
la Berlin, care este controlă din 
toate Birourile de Voiaj, face 
cunoscut printr' o centrala cii., bi
roul de voiaj "IDETu nu mai 

. elite reprezentanţa lui. Cu acest 

·1 i', 

~ -; J 

:1 ; 1 

;, 11 
I 

'1' prilej face comunicarea că rep-' 
rezentanţa lui a predat la ,1 . 

I ~ 

l biroul ele voiaj oficios ţI 'f ~ 
. ,1 

~ .1 ~ 
'. j 

j , 'i 
t, 

t' n 
~ 

t- t~ 

a cărui adresA. este : 

Francisc Sa,llcIor 
Concert tidul uL maghiar la all'gerilp jude- din comuna Miniş a\'crea urmării u-

lene sUJţl btu'onul Ambrozi A,ndor, 0- lui compusă din următoarele: uJl<'\ librăria 
~. f.., 

r ie' f, 
f'i ' Orellt'slra Wannonidl diri( Arad 01'" : 

€<~~~;-;;al1(lios cOllct'l"1 in sa- I 
scar chel Ş!Î. Ludislau Pog,annâ direc- 1 maş.ină de cusut Singel', un co\'~r I Arad, Bal. Regina Maria 10. 
torul ziarului : Tl'll1CS\'ari IIirlap.:: I !verde d(' jos de 2·3 metri, una ladă ___ ....... __ . __ . ___ " __ ... 

l' I J 

1 , i 
la l'aialului Cult~~ ziua d7'N I ~--------------------------_....:._-= - - 1 Fondat 1870 Telefon 3,88 
Ianuarie a. c, la care \"01' dehuta dIra Porţi şi uşi (lin fer, ingrăditurl decorative cu impleti-
HozaEa Siener v'irluoa:-;ă dt' vlOară I tura şi împletiturI de s~lrm.a. pentru garduri din sârma. 
~ll ~i un I~Îlli1r al că"t;i 1ll111H' ne s('a~ zincata 1n preţurile cele mai eftine la 

pă, dar (:are s"a dovedit a fi Ull ma- I Fabrica M. Bozsak şi fiul S. p. ,A. 
('stru pianist. OrCh,estra este cam- I 
pusă din 70. de persoallll" (iirijală de 11 Timişoara II, str. Sanţului No. 10. secţia de 

mobilă fabrica paturi. noptieri, somieri din sâr-
m~lt'sLrul J «l'an Bobescu dela Op<'ra ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi instala-

. din Cluj. Biletele se gllSCSC la Uhră- II tiuni complecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 
1 

Preţuri curenţe gratis • 
. ria Sandor, . 

Sucursala elin Timi
şoara a Băncii Gene

rale ele Credit 
Ungureşti 

Id 
! 1 \ 
'i ~ 1 
; ~ ~ 
.~ 5 ~ 

anunţli. cii. reduce dela 15 ranu- E ~ j 

arie 1930 cu 1% (unu la sută) 1 ~ ~ ~ fii , 

dO! }'~ 
--_ .. ~-------,----_. ,:1 i'l'~ 

i,,' 

1 camMa tuturor depozitelor 
I pastrare făcute la ea. 



.. -
~---------_____________ T_F .. -riili·-'li1leli}iI' .• ~4;_ .. - 1. 

T oinţa Popondui 
f 

~ I 

J I 

j 
I 

; I 

-1 ,1 

1 
i 
i -
I~ ; 
Î I 

1 . I : ; I t .-
! 'i 

j '1 

1 
1 , ... 
j 

01 

I 

> .. 1 
, 

li 

li 

:. ~-,J 
.,i 

'1 
, I , 

j 
, 
I 

~ f 

1 

; , 

li 

, 

I 
I , 
I 
I 

V · t 1 abonamente şi alte ro- F · S d Birou de voiage' Arad, Bul. Regina.; IZarea paşapoar e or misioane la Bucureşti ranCISC an or Maria No. 10. Vis-a-vis de Prefec-
, . primesc pe lângă garantă tura Judeţului. Telefon: 5 - Jl. ----------- -~ ----_._----~--------- -----_ .. _ .. _---,----

Cel mai ~un combust~bil avAnd I •• r • • I x Primesc co~e~zi de. aranjam~nt~ 
cea mar mare calone este: j 1VL ss O" OBIECTE devotIonale (cruCl ; de locumţe noul ~I vechi, reparatII ŞI 

I 1 1 . t' t ') . l' . ! i lustruiri de mobilă antică din orice 

A
eI 1 " ICOane po Ire e C. ŞI )ISenceştl 1 măsură, Ion Csapo tâmplar artistic 

ntracltu 1 ',1 . - d f .. 1 Timişoara IU. Piaţa Telekhaz 8. 
i l,~are asortIment ~l es acere. 1~llnlşOara. j _____________ .. ___ < ______ < •• __ 

Nu face funingini şi nici zgur' I s·, t ·--·--c~orapi-~n~I~~~~tîde iar~ă, ci~rapi~~tenL';;ic~ 1 fraţii Lowinger ~:~~~~~ 
Arde tnfiecare sistem de cuptoa-

I 
ve e .-e, uri de. i~rn~, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe fă de oţet. societate pe acţiuni Cea mai 

re. Puteţi cumptJ.ra in engro - preţuri leftme, cu reducere de 10 la sută, la mare .fabrică de es~nţ~ d~ Oţet ,dm ~a .. · 
detail transport franco locuinţA A.. B O G Y O. Arad, Strada Eminescu No 13. nat ŞI AFrdeal SpecIalităţI: oţet In sttcla , '1 marca It azan". Telefon No. 182, Fon-

C •~.~~.~ p.r-::::;;;:!.~. dat: 1888. Timişoara Fabrică, Srada 

Vas şi omp., -=---= -=--=~ ~ =--= ~ ~,e:i:6:~,:are No. 3, 262 T. 

Ti~~;~~/o~erTlJ~a~ull~:Zi~ aIN. ARI TON In Pb::~"'~:::Ii~:' ::~':~nt<nta" 
~------_.~ .... --~ I '1: h ă d d cf('pLuată în ziua de 2 Scp!emvorle 

Cocs prusian TELEFON vec ~a cas e incre ere, pastă- 19'2H pe baza deeisulu;i jlHkcăLoriei 
CdrbunJ 461. văria şi croitorie civila," militară. d t' ocol 1. U1-bană din; BucureşLi cu 

Lemne de toc 
Cărbuni de I Nu 612-1929, obiectele sechestrale 

lemn "retorta" in procesul verbal de executie No G. 
Transportă la domiciliu in orice I 2680---1929: 1 biro~ de . scris, 1 .ma.; 

cantitate. ~ , să, 4 scaune, un plan ŞI alte obLccte 
EDHlJJtt"n .Il L T H .Il N N . . . afară de poz. 1 fiind scos de sub sc-
Arad, B-dul Reg. ferdinand 44. ~ ~ l' chestru, pretuite în suma de lei de 

V.-&..V J,37.700 cupl~ns{' în favorul lui Fe~ 
Menu eftin şi bun. V I nalld Bourgart'l d;in Bucureşti, rep~ 

! rentat prin. dr. Alexadru Pop a\'ocat 
i din Arad~ penlru suma de lei 2737 
. capital interese de 12 la sută dela 9 
1 I\'ocmvrle HI28 precum aşi spesele 

Prânz lei 50 şi cină lei 60 la reatau· 
rantul şi cafeneua "Palace" din TI
mi,oua. In fiecare seară concertează o 
muzică de primul rang. Localul cel 
mai bun de distracţie al Timişorenilor. 
1703 

Cumpăraţi ceasomice Csar ky 
şi juvaericale la firma 
vis, a-vis biserica Lutheranll, Arad 

ARAD ~ 
I stabilite p~ină în prezent se vur vinI de la Iiaitatie publică în Arad str, 
: Caka Bihorului !\io 2,., 6 in z~na de 

U evar u eglna asa ing . AceaslălicHatie se ,'a Un.:' ŞJ: iri ~
.. B I d I R· M~ arI·a. (C B) ~ li ~m.I.'I~~:~ea::~3l:1~aIC~:nele 10 ţa juml. 

I fa"'''()~l lui: Dr. Geza .\ustcr.-cil,< ,,''';1 .. 

Din cauza desfacerii găsiţi la firma Arad. Kert'skedebrrt ~fOl'~ ~ 
.~a~.~ ~.~. rt, Ceres Fabrică de scrobeală s. a .• 

F Schuster I Petru Labdşs, Alfn'd Frankl, VValkr 
• I X+++++++++++++++++++++++++++X Ludovic, :\. Jkamt ct Solu}{' firma, 

b 'lx • ' T' I + D •.. t + Eugen Frank import de njdărie, mo 1(& cu pre~uf] reduse. imlşo~~a + e aZI 1 n al n e + .... 
III. Str. Corona de Oţel 14. ExpOZiţie :1: ''samuel Karrcs el Sohne, Casa A+U1i-
de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. 11-13 II i colă, de Păstrare Arad, Ccnadan:a, 

Frat1i Korber, fabrică de pjele din 

Cel mai eficace leac in con~ i + Itinerarul şi L "TRANSYLV ANI!" . S~lm~CQlauJ-marc, Fabdca de lJ!Îele 
tu • ..,1 şi a bron,itelor este + ultimul tel. Mallazla de ."rele ,1 cravatf + Roror, Gross şi Lemp, Alfrcd Frankl 
.Iropai ~enta8ian al d-rului +. (Pa1atul rucher EIis) + mai naiI4lc Frankl :;J. 'foch, şi F. 

POL DES + u ' . d + : Freund, Scytci Savll şi Hişcuta Moi-

+ rlaş asorbment e Procuraţi-Vă dela noi + 
preparate la Farm. Dr. FOldes Arad umbrele şi cravăti .. se, Fa~rj~~l de. piclărie s?a., d!in Pe-. + de fabricaţie proprie. ' cadourI le de + . troşallJ, \lctOl"Ja .\rad, Cassa de Pă. 

Peşte bun şi proaspăt din Dunăre. + Cu toate că avem C _ . + t strare u\':i1ă s. ll. Arad. 
.erap viu şi icre pe preţuri ieftine ! cele a'· t~· e p _ raClUn. * I Arad, la 19 De.'e. 192<J 

fl l<. • 1 . , mIle ~m re , t X I . 1 'r bil Be a a num8I a pe scări a : . fur' m f .. tr~ 1 . d~ d C 1\",' Sdpor are: lO( eseI ra ... 
y J, ar a noaoS a e a ŞI a e faulUn 1868 
de cea mai bună C8.- numai lucruri bune + i 

1 litata. şi folositoare! "'" ::: I ~4J-a-r-o-I-K-'-n-e-lft-e-l-
EMIL ECKSTEIN 

Timişoara, IV •. , Piaţa Scudier 1. 

---(}-IN-E-•• -A.--- ' *'++++++++++++++++·1 I I .. ++ I + .++X şi Fiul 
O L

",.. P 1 .. , __ 0 Arad, BIlI. Reg. Ferdinand I. 27 • 
... !lI .tS. D A Casa propriu e vanzare Lemne de foc mAruntate, Ctrbun LlJGOJ 

L ••• t' • 

lan. 10-11 Vineri, Sâmbătă 

FLUTURE de TROTUAR 
dramă senzatională în J O acte. 

In rol. princ.: Anna May Wong Fred 
Louis Lercb, Szt5ke Szak.ilJ, J TiUa 

Garden 

Cititi 
Vointa Poporului ! 

'llut0D10bil TllriSD1," 
de piatra. Cocs silizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la dornici •• - Preţul 

reduse. - Prima Qualitate. 
1869 Dlorco»Buick(, Cununi Voaluri Ohi~ănzi 

~ ~ 1 J pentru IDlrese 
. . J pălării de dami mai ieftine ca oriunde 

Ad 1 Ad - - t ţe J la nHUNIA- Arad, str. Meţianu 14, resa a m lDIS ra la ; Cititorii cari se vor prezenta in baza 
'Tol-nţel- PoporuluI·" reclamei ziarului nostru vor beneficia 

,t y ~ I de IOla sută. reducere. 

· Underwood DOUa şi., Behuiltse ~sa~sz·· ~,.. AB~D, Str.A)ex~Ddrl·5:Tel.: 3-~3 
· &ase~te Ia 1&24 '-1 _ ... Atelier de reparat orice ma~ma de scris 
· - --------------------------- - ---------------------------

:/ : Mare târg de ocaziel Preţuri extrem redu- Magazl·n de Moda Pa ·8 vis-a-viscuPri·< 
:{: se 1 Paltoane ~i blănuri pentru femei. ~"rI măria Oraşului 

IIm 

--
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