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ABONAMENTE : 
Pe IID 1lD___ _-o _ _ ___ Lei 500.-

P.tru Inltituţluni ti fabrici Lei 1000.
Pentru .trelnătate Lei 1000.-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNl 

.Ex printul Carol a anuntat că vrea să 
ia parte la cununia surorei sale 

D. Mania la M. S. R. Maria 

Paris. - După informaţilllUle z~~ I 
il}'"utUÎ d\Ialin« dela Paris ex- I 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
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Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

fost săvârşit împotriva unui corvoi 
<1(' e~\rllte, care a' ·fost oplit. Au fost 
jefu,i!i de bani nume.roşî tărani. -

la printul Carol ar fi comunicat H<.'gi- 1 

a pări'i.sil tara ar fi făcut cony~'n!..i- till«- imed,ial ar fi <.:hemati~ d. 
une că peste 10 ani va yt'l]ţ în l p;lHl minislru ::\Ianiu şi informiindu-J 
tară sau atunci când îi va aproha. I de dorinta prinlului pWlând in cu 
lat:)1 sau; - dar fiindcă ·intre timp 1 relll Lolodată cu această chestiune 
tatăl său a murit nu mai este cine j ~;i Hegenla, precum ş:i pe to~i ş,efi~ 

In momentul c..1nd se săvârşia· 

tâlhăria, trec.Ra pe acolo un <1UtObu.z't 
propf11dalca dlui Spuderca - din 
Braşov. TăranH au cerut ajutor. Au
tobuzul s-a oprit şi dintr-ânsul s-a 
eoborât ('ăIătorii pentru a salva 'PO 
făranÎÎ jefuiti. S-a indIlls o luptă iDo 
[re ddăIOli şi banchti AC("5tia au a .. 
la{'al pe adn~rsar:ii lor cu cut.itele 
ri1.nind pe mai mulţi dintrânşii. D. 
Splldcrca are o rană gravă la ochi. 

să~i :lprobc reîntoaI'()(>re.a. ! parlid{'lor politice. 
1\{. S. Hegina Maria -- scrie »Ma- I -x-

e- net Maria şi principelui Nicolae că 
ar dori să ja parle La cununial su
rorei salf şi că ar veni la Bucureşti 

~ . După 'părerea cxprintului, candl r 

I PartIdal N.afional-Ţărăn~sc dIn. Arad S-a allulltal postul de jandanni 
('al"e a în(,p!Hlt c('rcetările J)6lllnlU 

a depus 

r 
ptind{'n';t lâlharilor. ' 

St' cred(' că e v'Orba de OI vfech-e , 
bandă de hllhao tigani c.'lre ope· 

\-...0-. . lIsta pt. alegerile comunale 
II! Cap ele listă este cIJ. general pensiolJar şi aclaal deputat St. 

• 

) 

Arad. - Partidul naţional-ţărănesc 

din A.rad, nemai aşteptând răsplln

sul parliduI u;j maghiar, in ziua de 
eri a depus la Tribunalul Arad lis
ta partidului cu numcle capului, ră
mânând ca restul Listei să fie CDm
pledat mai lârziu. 

Capul listei este d. genera) Vlad, 
actualmente deputat. 

Conform declaraliurulor dlui 

.'1' .. . ,.. . . T{'ază !Il' mai multă vreme în acea· 
prefect .' an;acu, 'parlJdul maglll<1l' I lre'cul peste omcc lUută 'POSibilă, t X . • 

..1.; \. 1 .. . xl· . 'd I S il r<'gLUne, uiln .ara( va mal avea o smgur ... O-- : ;;1 p1î11 urmare nn se mm ·poate a_L 
catil' .pentru a-ş~ ~~Ilta ,~olabo.ra~ i mjit: ccd,wi fantaslice. _ . v 1 _____________ _ 

[

lX'a, $~ aceasta pana III arll'laza zllet I~)u.n pa~('-ne ('redelll, ca o LLsla al-I . 
de 8u.1 eillUlbt prin -colaborarea tuluror ro- ImpreSIa 

In caz contrar :re va inclH'ia pac- ! miinilor de aici işi va ~n'ca .succe- 1 d . .. . Il 
tui dt'i'iniliv cu liberalii şi .\Veres- ; sul cuvenit, ridi< .. i.nd preslig;ul 110- ogo ~eI prln~IpeSeI eana 
canii, râmi'mând ca şi din minoritari 1; stru şi din punct de v{~d('re natio- , In străInătate 

I să. fk admişi c.âte unul. nal ~i moral. I 
I PrclCll!iunca partidului maghiar a , Viena, 14. - "Neues Wiener 10ur. ____________________________ ~~ IMI" ~az~puWi~unkum~ v~ 

Sovietele inchid bisericile I Uşurarea forDlalilălilor 
vOlDele la lran:ilul 

călătorilor 

o catedralâ va 11 aruncată în aer 

Berlin, 14. - Se anunţă din Mos
cova că autorităţile sovietice au or
donat închiderea unui număr de 34-
de biesrici. Faimoasa catedrală din 
Khatkov va fi aruncată În aer cu 
ajutorul dinamitei. 

Presă vieneză despre 
alegerile din România 

I 
Bucur('şli. ~ S-a lrimis }J'uncte 1 rea forlllâlilatilor de control şi 

lor vamall' urm:ilom'ek inslrllcliu, ltan;rJt:lr<' a tagHJl'lOl', <hlndu-Ic loo 
uni: 1:1 lilJ111-jl'l'lIa de cart' aII lH'YOe. 

Penlru a se uşm'a în Ct'a maoi lar~' Tol in ac.'sl scup d\"o personal sau 
g:ll1l[isurrt. Iranzitul prin (ară al că.- : ÎlllolllftorllI <h-.. sunll'ti rugat a I HLlOl~jlor sln'inÎ, vii rugăm' a lua mă , sllrra\"l'ghea de aj}roapc operatiu

I SUri, ca hUKtionaru va,mali .~a se yu~ I Jlilt .. spre a Sl' {'vita orice n;~pIă-

V· 14 P . x ' nă m acord cu funcponanl polltH'] ce!'{'. fărAndn-lc toate îll.leslliri~ 
,Iena, _ - resa vieneza. pu- j. 'O'. .." " '< ' " .)-' 

bltcă rezultatul definitiv pe directo- ŞI caliol I( 1 ale Şl să ml(sncasca cu legale, 
rate, al alegerilor judeţene, arâlând cea mai mare "llŞl1r111tă indeplinh- -x~ 
I~ccesul partidului natlonal-~rinisţ ~_~ ________ ~ __________ ~ _____ ~ 

ŞI subliniind că toată campania elec
torala s'a petrecut, graţie atitudinei 
exemplare a autorităţilor in deplină 
ordine, şi in ~ea mai desăvârşiti li
bertate. 

Citiţi 
Vointa Poporului! 

luptă Între călători şi ţigani ţâlhari 
lângă ' Braşov 

Braş.ovt H. ~ Un indrăzllcţ atac I O band[1 dt' bilhari tigani, a oprit 
banililesc a fost comis astăzi pe, 1 numeroase 'căruţe şi aulobuse je
şoseaua Braşov - Trg. Săcuesc. I fuJnd pe. c.'iIăton. 'Ultimul atac a .. 

1 col asuprp. logodnei principesei Ileana, 
I cea mai tânără fiică a reginei Maria .• 
1 Redându~se ideile M. S. Regina 

Maria asupra educaţiei moderne a 
fetelor, se arată apoi cum A. S. R. 
principesa Ileana şi-a !lutut alege sin
gură, logodnicul. fericită între altele 
şi de a putea rămâne in tara pe care 
o iubeşte aşa de mult, şi unde nu 
numai ci este atât de populari, dar 
ocupă şi un loc foarte însemnat, după 
exemplul mamei sale, în activitatea 
educativli, sociala şi culturală. 

Violente de:or
dini ,studenleşti 

în Spania 

Paris, It. -~ (Rador). - Din Hen
I daye sc anunta că la Salamono..'l slu· 
il <kn!ii an proyocat eri dezoI'dini 

violente, (;~ll'da chjlă aintcrYcnit şi 
a şarjat de dtl('va ori, pentru a pu
ne capăt incidentelQI'. Actualmente 
lHlllleroasc Jnllrule culrceră toal(e 
străzile oraşului.. I . 
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'" "" t '" ,A. d - t X J),ll'l"CJiunea Băndtor l;nite Dă· oua sap anlani e DlIS" ;1' năJrne la 12 Februarie ş.i-a lil1ut a·'~ 

ter I
oAn aEacerea Kull-epov dUIlareu pe.ntru constatarea bila",'~ I ~ , lului pc anul 1929, adunarea gene· 

j Panis. zCeps). _ Z.iarele din Paris Centrul de gravitate al cer'ccUi- P~illla conLinuă a afirma că 1~~:I\:U e~~tă~~I~'~S~:t ~::i~~a~aM~~ 
C· 011l,ijlU,'"\ '\ l'llrt'g"!'sll'a numărul zil«.'- , rUoi' se află in prezent în afara Pa· vinoHll.i de disl)aritia gencr,llului I 1 f . f ~ ., I anu trecut a ost foarte grea Şl a, 

101" c'arl' ll'rw' dela ml'stcrl'oasa dis- ! nisului, de oarece se considera că rus Kullel>Ov sunt comuniştii. I d' I 1l ... '" li1 de c1şligul 1Jl anu ,J:!..~ c.lrc a 

IHII,.;IIC a g'''ner~llului rus KulicJ·}Ov. ,II aV<lIld in vedere vileu.t aulolllobi- In h.'I.n1tură cu disI>ariţia gene- 1, ? _ ~ '" ~ fost de l!Uol~17 lei În anul 1~U} e· 
Procurorul Parisului a înoeput c : lulu i , :j(:llenllul a lllai puiul fi wn- raiului Kuli~pov a avul loc {lâna slC' de 2(1 .. 515.172 lei. 

!c\:rl'cl~trilc .impotriva i)crSoauei ne· i dus din(oIo de baricrilc PHri~ulu~ aeum la Pads numeroase intru· • Acest câştig il are multulUilă ca· 
cunoscute«, dar până in prezent nu de-acolu lllai departl'. 'ln nid un nil i pllbli~l·. Cn mare 1l1i..'ctillg pilalului mal'!.' pe care-l avea 1, .. di· 
s.a d'l'dual deaît o siul:,>L1ră al-e- eaz Însă Kutiepo\' nu poale Ii as- a avut loc tilde acestea în sa1la sp07itie şi în al do.ilea r-lnd lpgtau-
stare - nnlitia a rc~inut ne aVClltu- CllllS la Paris timp de mai rnullt~ ,Socil'tă~ii Savantilor, Z.Îarul »Li-,~ r rUor pe eal'i le arc cu ~lrrintita' :; 
rislul Sl'leSll('\', care s·a pl-czentat săplămlîni fără (.'a lucrurile să fie b{'rlc-. scrie referitor la dispari- lea. 1 
pentl'u obţ,nert'a premiului de triltiale. l'a gl'lleralului KUliepm-: • Pari· Cu lot prdul scăzut al bucatelor t 
500.00.> franci in baza unor informa- DaC<) inlr·ad(:vflr generalul Kuti- sul arc datoria ca in numele tradi- hallca are în {it'pul1eri cir'ca SOO de 1 
ţiulli falşe, ,('po\, s-a aflaL in unul din auLomo- ţÎl'i sale ospitalierI.' ş1 onoarei, să m.ilioanl' lei. ~ 
A~upra captUl'~ll'ji lui !\.ulil'1)()v t-t!!'le indicate de şoferul S., a- JlU lokreze ca asemenea delicte '. Băncile Unile B:iniHenc au cnecti· 

qil'/.:ulă ze-ci de 'versÎulti, d-mlre car;e lunci el pulea fi ll"lIlsportat spre sii r:unână uepcdcpsitc l . 

gea mai verosimilă e considerată S,linl Cloud, Varsailles, sau .\ledon In ziua d(' 12 Fl'brnl1arie a m'Ut 
te mati în sh'ein:\tatc bazat pe bu- .c 

versiunea tel. generalul a fost r:1plt Clamarl'. 'Politia cercelează pc ·-ca· loc o întrunire la care deputatul 
na {'('pulal,ie ce şi-a creiat-o. ~ 

.intr-un au 10 1110 b.il cu ajutorul unui! re calc anume au mers aulomobi- de l\u'is. a tinut' o mare cuv~lntare 1 

pol.itbt deghizat. Biillll.iala cade a-; lde misterioase. re !ema: "Pentru el' voi. in[erpela O 
supra doua aulolllob.dc, unul roşu; ,Jhsll.'rul Kutiepon a' adus o gUn"I'nul în chestiunea răpirii ge- N UlllaÎ 
c.d~t1alt ot'lluşiu, cari au fost obser-: m~ll'(' t'nenare in "iata politică lleralulu i Ku!iepo".« 

Numai 

Yale prin Paris, dar cari inprc- I a Padslunl şi o 'it' polemică în-' Presa din Paris susţine, că o cer 
7..ent nu mai pot fi gasite. lre Pf('~a HnL'comunisla şi (C'a <l'tare' la kgajia sovietică ar duce 

cam nnis!ă. , la nnri surprize. 

'1 

F t • • - I 1· lrulli cel pulin jUlmllale din volu-
IIOC .. IOn'II-11 ( e a SI;;II- rile ce se vor exprima în ziua: dL' 

- It J\lartic c. rant. a ~i SI)ioO'lJ-111 Vsa aşleaptă d{'pullcreacompl~lă 
_ a l uluror l.isl('lor ce vur participa 

S VI- et.-e la akg.:r~, spre a se orilenta in 'i 

O· mod definitiv asupra compullettl li-

ş.i n·a avul all mijloc de existentă. 

.(~ a<lâogal că şeful agentilor so
YcÎdid di.n România este Tibacu, 
subşcf de birou la Siguranta gene 

• stei, .in capul căre.ia Iigurcază .. 

Rusia 

14 
zile zile 

Va puteţi procura necesită
ţile de stupe dintr'un stoc 
eftin pe lângă condiţiunea 

de plata. In rate 

1. Schl:tz 
Arad Str. Eminescu 2 . 

Bucur('şli. - La Siguranta gell~ 

raUl a statului. continuă cercetările 
cu privire la cazul dlui Tibacu, sub
ş.ef de birou la această 1nstitupe, 
acuzat in unna unor ultime desco 
penri, că este în slujba sovie~lor. 

In acest scop a sosi.t astăzi dinti
neata şi d. llusărescu, jnspectorul 
8Cne.ra1 al Sigurantei 'din'Basal1l.·' : 

raI ăa statului.. ,1 

Caraman a refuzat să dea altă lă· 

m uriTe şi a cerut să i -se dea rl"lgaz 
să inlocm<:ască un memoniu, a că

M redac.1are va nc<tsita vre-o 4 
.le. 

Rezultatele persecutării ţă
ranilor în Rusia sovietică 

Ma, pentru a da lăluurirlle necesa~ 
asupra edor conslatate acolo. 

D.ininformatiunilc furnizate ae'd 
sa rezultă următoarele: 

j -x-

I Interesante sunt Ul"matoarete a
I mănunte: ' 

Mos{;oya. ~Ceps;. -- Campania de 
eok'Cl.ivizar continuă cu toatji fu
I"Îa in intreaga. Uniune sovietică. 

Din sudul Rusiei ş.i Siberia ~ 

r noui gQspodării. Numeroşi locui.
ton au pără.s.it satele şi au plecat 
în pustiurile djn Siberia spre a 
scăpa de le~le sovietice. 
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Trci agent.i sovietici au incercat 
să pătrundă. in tară. E,i au Vt'uit CU 

barca pc Nistru. Unul din ei a fost 
prins. Ceilalţi au dispărut. 

Cel prins se numeşte .A.lkxandru 
Caraman. Alsupra lui s-au găsit·6 
I'ule de dolari şi o întreagă cores~ 

pondentă afrată. 

I 
Tiba~u a fost în Sigurantă dela 

1920 şi a fost şi p-refect averesvan. 
E caracteristic faptul eli acest Ca

I raman, astăzi dovedit agent al G. P. 

Il' -lui sovietic, s-a 'buourat tol ttmpul 
de bunavointa şi concursul lui 
Tibacu şi că, Vreme îndel unga lă, şi 

anunţă că În numeroase sate lăra

nii 'au hotărât să-şÎ m.icşoreze .. în
sământările, să-şi vândă vitele şi 

lucrurile de cari dispun, 
In ur'ma mi\surilor ce au fost lua

te împotriva tăranilor avuti, C1. 

confiscaIT'a averii, deportarea, da
rea în judecată pentm răs\'l'ătirc, 

etc., numeroş.i tărani şi-au desfă

cut gospodăria şi au plecat în re- • 
giuni nelocuite spre a-şi infiinta 

,M,işcarca de permutare în regiu
nile nelocuite a cuprins În speci
al numeroase sate din Siberia Wl' 

de sunt posihiliUiţi de a se ascun
de de controlul autorităţilor, a că

ror influenfă este acolo mai slabă. 

] 

Caraman a fost in senieiul Sigu. 
Alexandru Caraman a făcut o! rantci, ca :interpret. 

singură declaratie: că e om sărac 

D. Dr. Ştefan. Anghel 
cliclează ••• 

Ca.IJ-

A'l'ad, - Aflăm că in ziua de eri I 

d. dr. Stefan Angliei, fost primar al 
municipiului. .\rad, a depUS la Tn
bunalul d,in localitate o listă, in ca
pul dlreia figurează dsa. 

CINEMA APOLLO 
15 Februarie 

xa,Uorul de: femela dia Maroc 

D. dr. Stefan Anghel, f,iind con ~ 
\'ins de O oareşcare popularitate d" 
care. se bucură, pretinde a 'crede, . 1 
că Lista "c.etătenească 'a dsale va În- , . 

Cinema tOJrratele 

CTh~MA CETATE 
15 Februarie 

Vipera 

Vrei si mânânci bine abonează.te 

laJlosNicn .. 
cu 1400 Lei lunar. 

servesc şi mânări reci . 
Lugaj str. Buziaş No. 5. 

di. TjDlI,oara 

166J 

CINE~1A ELISABETA 
15 Februarie 

Verdictul .. 

l>1:-semnarea delegaţilor ÎD 

inslant • .'le.i de impunerle. 
Camera de Comert şi Industrie 

din Arad aduce la cunoşttnt.ă comer
ciantilor şi industriaş.ilor, că in in
stantele de impunere va desemna 
delegati numai pentru branşcLe, cari 
VOI' cere aceasta. 

In acest scop Îm"Jtă pe cei intelf 
saU, sa aducă cât mai urgent la cu
noştinta Camerei eventuala lor d~ 
Iiinţă de a fi reprezentati. 

Cam. de comerţ şi ind. Arad 

CINEMA MEHALA 
15 FebruaJie 
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li Voinţa Poporului .. - 3 

~lazz.Dan(IDI lllondial "Lorând" v-a concerta (leI a 15 1. c. la Cafeneaua 
Q. .' ... J 

- . --. oraşului. Sâmbătă şi Duminecă. ~lare serata de tombolă. • • -• • • • -• • c· 
~ --..-' ----------.. ------------------- --________ " .. __ o. ____ 0-' __ _ 

~. Jlprovi=ionare de! Rezultatele alegerilor comu
Arad e~ clasă în Rusia nale din jud. 

a· sovietica Câteva comune. 
i· 
~- Mos~va. (Ceps.) - Prin ultimilc I 
1· sale masuri în privinţa a'jlf\()vw.o-"1 

J1ării popula~iei, guvernul sov'ie- 1 
Il' tic a trecuL ~ll nou la împărtin!a i 
le populatiei pe clase, ca pc timpul : 

şenrşli. 

Toale oraşele din Rusia vor fi 
împăr~itc în două cgrupe, dintre 
cari prima va cuprinde centre :in
dustriale şi muncitoreşti.. AprO\~izi 

Ollan:a primei grupe de oraşe va 
fi liidieală cu 10 la sută, jar cea pCll 

tru a doua grupă redusă cu tol a
Wlea proscnte. A:ceasta atât în ce 
priivt'şte produsele industriale cât 
şi agrioole. 

Hă.lmagiu 293 votanti; au obţinut 180 nat.-t. 76Iib., mandate 7 n.-t" 3 1. 
Ione,ti 85. " 46" 38 nat·-d. II 4" 4 n.-d. 
Virfurile 297 It " 126" 98 Iist. cet." 6 Il .. 1. c. 
Hălmăgel 333" " 193" 129 Iib. • 5" 3 1-

comUll~smullli militar. Incre{~in - ! 
j. lând aprovizionarea populaţieI cu 
1- • .carne, pâine şipt'oduse iuduslr.iale~ i 

exc!usiv coopel'ulivdor şi magazl-; 
nelo!' de stat, guvernul vrea să a- i 

I pro"eizioncze numai marile c.enlte : 
inou!-,lriale: numănînd în toLal 10-12 ' 
milioane locuitori. Toale celelalte 

j\ouesle noui m{tsuri ale gUY\'rnu· 
lui sovietic dovedesc o accentuare 

oraşe vor obtine carn-c, c[c., nu- a diricull;"tlilor aprovizionării. In· 
ma: alunci când va fi 1n plllZ. ( ll'l'zict'l'ca comertului particular Şl 

Gura Văii tol " " 43. 56 lib. " 3 II 5. 1. 
Vidra 160.. It 92 It 66 Iib. " 5" 3 1. 
Magulicea 127" " 80" 46 Iib. " 5" 3 1. 
Ociu 134" It 72" 56 nat- dezid." 5" 3 n.-d. 
Oroş 75" " 37" '7 n.·d." 4" 4 n -do 
Bodeşti 88" " 47" 40 n.-d." 4" 4 n.-d. 
Iosăşel 152" " 88" 58 . n.-d." 5" 3 n.-d. 
Toheşti 90" " 47" 42 n.-d. n 4" 4 n.-d. 
Pleşcuţa 152" " 89 Il 58 n -d." 5" S n.-d. 
Lazuri 195" .. 45.. J42 n.-d." 2" 6 n.-d. 

Şedinţa Partidului Maghiar 
fără rezultat Dar şi În oraşele mari se Va apro : Imj-recIie-arca prin toate mIjloacele) 

\'Îziona populatia după »lirria de i ca pOjlula~ia să·şi procure lli"tJoole 

clas~l" asigunlndu-se numai . I>«.·.I în arară de cooperaLive şi mngazie ATad. - Precum am arMat în 
lut1('~!onari şi munciloI'l pentru cari ! (:c slat, C31'i vând în cea mai mare 1'\ I'ul nostru de cni, parlidul ma. 

. ]lorml'le nu \'or fi .inferioare celor: parle JllII~.~i 'pc c~rtcle, î?~amnă I ghial' din Arad a avut o f.ut'LUn?asă 

; lidul maghiar să colaboreze eu nn
! ~ional-tiiriin·lşlii d:;n Arad. Dnii dr . 
I Krermer, dr. Orffy, A;llila Jl1llasz 
! etc., un luptat din răspul{'ri oonlra 
i colaborâdi cu guvernamenlaliL 

d\n anul t1'OOlll j il' .!- , l' eli aprovIzionarea 'populaţll'l\. de . şcdilllă în localul clubuhu partI-
Iti.... I • 

Inoe priveşte 'porţia de p~linc, ~-1O m~ilioan(', . exceptând. ~opulatia I dnll1!i unde s:a discutat ali~udine:~ 
i:a va fi ridicată penLru func~io - I 111 Ulloilo rcasdl de 10 .. mllioane, va ce se va lua In legălură cu alcgpn. 
nari şi muncitori şi aceasta conform fi mult mai rca decât in anul tre- le /Comunale, 

i După o desbalere de aproal~ 4 
ceasur.i, d. T. 7.,ima redactorul-şef, 

a propus jdeea amânării şedinţei cu 
câteva z,ile. 

liniei de clas~î, adică în dauna ce- cul. După toale străduinţele dlor dr. 
~l{)" pălurj- ale populatiei oră- -x- !'V{'ksov, 1'. Z,ima şi Bela Parecz, nu 

j s-a putut ajunge la. deaisuI, ea par- -x 

Organizarea administrati~i 
vaticanului 

Roma. (CCps). - Statul 'Vatic<Ulu- Vicii publice. De curând s-a elabo
lui îşi pcrfectioneaz.li in mod' trcp-- rat un regulament al automobilolor' 
lat administratia sa. DaectQrul po- , cani poartă iniţialele SCV, adică 

ştelor' ş.i le1cgrafclor a .. fost numit I Stal.o GiHa Vaticano. Numerile YOr 
Volpe-Prignano, d;irector'Ul servi- I fi de diferilc culori după rangul d 
ciului de automobile Lugar'i, (ins- 1 demnitarilor. Numerile 1, 2 Si !J 

pectorul {)f.jciilor Valicanululi d'r'. II sunt rezervate automobilelor St. 
Caiola. Au mai fost numit.i. -di.rec- Scaun. ,-
ton pentru c.:l\i1e fcrate şi alte ser- -l(-

~ 

Directiunea te,atrului Arad 80-

licită un ajutor din partea 
Primăriei 

Arad. - Diiredorul teatrului: oTăşc ; re in răspunsul dat dii"eclorl1lw de 
nese dan Arad, d. l\Uhail Szcl1drey, I teatru a semnalat, că acooslă che
a inaintat o petitie Primăriei Mu- i stiune trebue desbălulă în şedinta 
~c..i.piuIUl Arad~ .. în car~ cerc un a- I Comisiei intenimare. 
Jutor d'e 1ro nu! de leI, ca trupa! _____________ _ 

tealral.li să se poala transporta 113. 

Timişoara şi să cedeze sala teatruu-I CREIUE lIlAIDAc albcsle catifele
lui pentru re'i>rozelltaţii~c cu f.ilmul ază ş.i înfrumusetează pielea far
VOrbitor. I maci~ »SaIvatorc TImişoară, Bul 

D. C. Lutai, pl'eş.cd. Com. ~nterima Reg, Ferdinand. 

I 
1 

, Deputat Nal.-Tărănist ex-
clus din partid 

~ucu~eşti. - Organizat~a parti~u. r tli.u~('a A. S. R.. Pri~tului Nicolae. . 
lm naţional-ţărănesc al JudetuluI ; !. apt ul nCODlşnmt formează subi
Dolj a decis excluderea deputatului I ectu} unor vii discutii în cercuril~ 
major:itar Jovipale, care voia să fe.- 1 politice doljene. 
< . .'ă o mtf'r'pela~ie ~ Canleră în chcs.- J -x 

o sinucidere împresionantă 
In Arad, str. Cantacuzino 32, 10- cuier de haine, Fapta-i impresionau

cuia văduva lui Miha.i Z:;oller în e- tă-i a fost desco!)crită numai decât. 
lale de 6;j ani, care de un timp mai Toate interventiile vcnind iI1 a
îndelungat suferea de o. boală ero- I j~lorul e:i erau zadaMli~ căci ~ 
nică slomacală. Onorablla doam- 1 calcva dipe văduva Z.soti a munt. 
nă a fost operată înainte cu ne-o . -_ 
4-5 luni, dar aşa se vede elt nici 
această interve.ntie chirurgicală n-a I • • P 
mai avut nici .un efect. Vădu.va '40 I FrIZerIa oporală 
tcr se plângea chi.,iaşi1ol' vecini C'ă I LucrAm foarte redus. Rog spri-
din cauza suferniţelor chlnuitoare , jinul onora iei clientelA. 
nu mai poate suporta viata. I 

Eri după mas.li pe la orele 1 şi-a ! G b D - • 
trin1iis seniloarea la farmacie pen; • ro;-al 
tru mşt c medicamen te. ; 

, Disperata femee s-a folosit de o· I Timişoara Str. Negruzi No. 14-
cazie cât era singură şi legându-se 
oou un prosop, s-a spânzurat de un _____________ _ 

--- ------- .... _------

Teatrul Orăsănesc Arad: Cat i t , a (Operetă) 

> 

(IL. 

• 
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VINEltlA 

OLTl'lPIA 

Voinţa Poporului 

S'au fixat târgurile de ţară pe anul 1930, l Mica publicitate. 
ce se tin in Timişoara j ~ x 12,SOO Lei un dormitor mo-; 

dern oompleet de stejar, aireş,car.·. 

\ . LUGOJ 
; Ar' . ., _ ,t, Timlşaura. - Intr·o şc(tinlă re

c('nlă a Comisiei intcrimare a mu
nicipiului Timişoara s-au fixat da
tde când se vor tine deIe cinci 
mal'Î 1ârguri de ţară pe auul 193() 

I r 
le de le! ş.i 15 August, zi când se i pel1 ori paltin< la' . 
împlinesc 11 ani deja Întrarea Ro- : C,t'1'mana Timişoara str. Baoot 15. 

1 Febr. 14 - 15 Vineri-Sâmbătă 

I 

mâlliei în războiul mondial t -~ -----------
'Llrgul de toamnă în zilele de 2">..5 Pistrui mArunti şi pistrui de ficat, 

şi :!6 Seplenwrle. precum şi toate impuriti.lţile pielei ' 
Un aconto asupra fericirei I în Timişoara. , I T.îrgul de Iwimăvară se va \şue în 

I ~il{'lf' de 13 ş.i 14 Martie. 

T:1rgul de iarnă seva ţine in zi- curăţă CREMĂ LAPTE DE, 

Cu Dina Gralla .. _______ 1 ______ i 

i 
Execută după comandă tot felul de lu
ruri de tâmplărie şi anume: Fereştri, 
u~i, rafturi pentru prăvălii, portale su
fragerii, Dormitoare şi Bucătării din ce) 
mai bun material şi pe preţuri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

dispositie spre vânzare. 

Ioan Cotârlă 
fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

(Potyka ucca) 

Lăptăria 
Comunală 

elin Timişoara 
Livrează la locuinţa lapte pas
terizat tn sticlă pro!it. 10,

dela 10 litru mai mult 
pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala Lăp. 

~--"~ ~82 tăriei Telefon: 11-39. 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabiIi şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria. 4. 

Frizerie 
1 

'LÎrg!l1 Rusaliilor se ya tine în 
z.ikle de 5 şi 6 Iunie. 

'fftl'f(l11 de Yarl'i se vra tine în zile i 

Instiintare. . , 
Personalul societăţii "Sal

varea di'n Timişoara aranjazA în 
16 Februarie în sala restauran
tului "Terminus" (fost Corcana) 
un bal mare. 

------------~------~ 

Licitatiunea obiectelor , 
amandale la ;\Iulltele ~ pietate, 
"Casa de amanel a ornşulul T;imj
şoara-Celatt:', Piata Ralaş No L 

Toalt> obiectele amallelale până 

la data de 3() No\'. 1929 sC:ldenle, şi 

Jlt'pr<,l u~i te până la data de 18 Ile 
brllaric 1930 şi anume: 

aur. argint, vestminte, Ull~r~ şi 

obiecte df' nloare etC'. 

se vor yind.e la licitatie 'publică, 

tinulă sub controlul autoritătilor' 

lele de 18 şl 1\1 De~mYrie. deci, . CRIN a lui 
dup iil'Mf' se "('de, dati'le hll'gUri
for de ţară din Tamaşoara nu mai 
cON'spund ('elor elin trecut. 

-x-
, KULKA< 
I 

'» Se află esclusiv la Farmacia 
Oreşenească in Timişoara, Ce·' 

I eOlllj,l'tclllc ~Il'rLlIri la ~6 şi' 27 tate P~aţa Sftu ~~eorgh~. _ I 

I 
:~{'bruari(' 1:30 la ~rel>e ~. ~I~ă masă J~dcc~torfa, rurală ChlŞlnCU-Cnş. . i 

III localul mlITprmdcrll, Piata Ba . No 2912 1929 

1 

las No 1. II I Pub(fif('8f;ie ~ IIdl.aţte,. . 
, . 'Subsemnatul delegat Judecato -' . 

P"c!ungu-I nu se Iau 111 cO,nslde-

I
, :{'sc aduc Ia. c~noşti~ţa ~e!lerală, Că. 

1 rare dcnll p;Îni"i )'la r lj la 18 Fchru· III cauza lUl EmanUIl h'l~':(]plan şi . 

mie HJ3{) or('le 12. a. rn, solJi Spa. din 11nllşoara reprc· prin 

Căsătorie. 

ad\". dr. Arthur Kun contra lui Me· 
ches David domiciliat în Siman-

1 dul de sus, pentru suma de 4896 lei 
I capital şi accesor'Îl în urma decisiu. 

Inci. judecătoriei 'urbane TImiş.oa.rtl 
DOMN In etate de 38 ani tia 6381-1929 mişcătoarele cu prin· :, j 

din societate, cu poziţiune fru~ I se în ~.Jua de 13 lume 1929 pe salje . I 
moasa., prezentabil, doreşte că- executio~ală de escontentare şi. e· f 
sMorie cu domnişoară sau vI:L- "aluale In suma de 35.000 lei şi t 
duvă, plină la 30 de ani. Se ~nume.: una. T?aşjn~ de de cusu4 1 
admite întermediari. : il POrcI graŞI Şl 2 'POlle"i alese, se; 

Indicaţiuni la. admillistraţia \'o~ vinde prin licita~ie publică ju- ; 
ziarului sub uFericire şi discret' • ~CU~ră, ~e se va fine in aua, de 

Ceva dotă nu strica__ : 25 Februarte 1930 orele 4 dupl1 1ft~ . 
i la locuinta urmărituluiîn oomun& 

~------------------•• _-----~ Sjmandul de sus. 
~ AVIZ. 
CU onoare aduc la cunoştinţl Onor Public' român că am deschis un 

atelier de croitorie în Str. Merczy No. 3. lângă Prefectură. 
Am pregătire aleasă din Bucureşti Budapesta şi Viena sunt in curent cu 
modă de mare Lux Francez garanteză confecţionare solidă croială mo

dernă ireproşabilă cu preturi convenabile 
Cu stimA.: Ioan Băieşu. 

Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii Regale Bucureşti. 

Intrucit mobiIele cari ajung la 
Licitaţie ar fi fost execvate şi de 
altii şi aceştia şi-ar fi câştigat drep 
tul de aoo pe t1 re, licitatia 'Prezentă 
este ordonată şi în favorul acesto
ra ta sensul art. 120 al legii din 
1881. 

Chjşilleu-Criş, la 6 Feor. 1930 

Cu preturi extrem reduse 
Tuns şi r1s ___ , _ Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştudenţî _ Lei 20 

I Ciorapi~: 
iA. BOGYO 

mătase marca uTrei Coroane" 1. lei 
matase marca "Trei Coroane" II. lei 
Casa de ciorapi Str. Eluinescu 

250 1 

185 : 
1 13. I 

De k'gat jud,: indesdfrabil 

----------------------

, 
i' 
i 
I 

... 

Abonamen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. dientelor 

A. Sielowan 
Arad, Str. Bratianu Ho. 9, 

Somatiune , 
Un client al mei intenţionează 

sa. cumpere feraria Schmitzer S~ 

I 
1 

1 • 

I 
) 

A. din Timişoara II. Str. Dacilor . 
28 Provoc creditorii ev. ale prA- I 
văIi ei amintite să-şi anunţe pre
teeţiunea lor în biroul meu (Ti
mişoara IV. Bul Bertheloth 6) în 
termen de 8 zile, deoarece tn
sinuările lntărziate nu vor putea 
fi luate în considerare. 

Dr. Bela Kălman iunior < 

avocat 

Atenţiune, cea luai bună sursă de cumpărare! 1-1 
Lemne de foc, coes prusian, cArbuni de piatră-salon din Lu· 
peni, cărbuni de lemn, precum şi vart ciment şi materiale 

de co~strucţie. 

Arad Bul. Reg. Ferdinand 61. Orice cantitate se transportă la domiciliu 

De vânzare 

Automobil 
~lA l{ CA 

Turism, 

"B IT 1 C K." 
. Adresa la Administraţia 

"Voinţei Poporului" 
Tipografia .. .v.ointa Poporuluic. 

I 

A. BRAUN 
Instrumentele muzÎ-

cale. 
Tîmişoara, Str. E. de 
Savoya 14. Arad, Str-
302 Cloşca 2. 

• 

~-------------------------Mată.url pentru petreceri ma~e 
asortiment curori modernn mal 
Ieftin P.leSl·ngf')r Ara~, Str. 

la ~ tit Meţîanu. 

Mai frumos lustrueste, calca ~ , 
spală spăJătoria 

TEBEZIA 
-.a'" .. 
Str. Collsistorului fost str. BaHhyăn7 

35 in curte. 
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