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ABONAMENTE' , ex 

ri f Pe UD aD, ", - --- •• -

vor Pcutru IOlltltuţiuDI ti fabrid 
nic Pnlru .treil1ătate 

Lei 500.
Lei 1000,
Lei 1000.-

Liberalii Ila iau parle la ,e
dinţele consiliiJ .. ,. judeţene j 

Bucureşt!, 27. '- Liberalii, carj i 
'li amenintat ('.u abljncrea lor de ! 
Ia lucrările. consiliilor judetenc, pe I 
uua de eri s-au tinul de cuvânt. In • 
jud, Bălţi a fost eri prima şedintă, 
~ (;on:;,iliului judetean, la care şeful 
lal'IJ(iului lilJcral de acolo a citit 

8 dedara~ie În cru"e arată, clţ libe
lU, ahi nu n."CtmOsc legea administra 
nullivă şi ajungând la putere Q vor 
mzi fl,estl.ill ta imediat. 
,p- MembJ.'lii libcrali ai consiliului au 
1. părăsit după aceasta declaratie in 
.... ~~ ostentativ sala. 

,.-
Pretul 1 Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRl ŞI INFORMA ŢIVNI 

Blocul cetăţenesc-democrat din 
./Irad se pregăteşte de alegeri 

D1. Dr. Ştefan .ll.ng.fjeJ primii cu alaiu 
în diferitele cartiere 

Arad, 27. - Blocul cetăţenesc-de· Iăd, foarte d~'itIll~Hvare, jnlron[lildu-sţ) 
\mocTal, în fruntea listei căreia fi- cinstea, mum:a şi legalitatea, 

gure~z.ă . fost.ui şi viitorul primar HI I , ,Blocul eclălenesc -d~'~lO~raL ri<ij 
mun~~lplUIUl ~rad~ d. <lI' S~{;ran An- 1: '~:J{Ju.-se ~easllpra pol!Llcel de par
ghel, a porml o campalli1e puter- Iad, <lJllllgand la conducerea lrchu
Iacă in vederea akgt'rilor L'DmUna- II.iJor 1 dmilril'i. c sigur, că \'a lucra 
le, Culrecr[llld toate carl:erck, re- ! :\-cntru lopl'ilalNl populaţiei, prote 
prezclllanţii blocului celăţenesc- de- l iând ş; suhurhiile deopotrivă, ca 
mocrat, sunt pr:imiti 'pretutindeni cu 1 e<:,l:t\cailul {'('la marg:nc3 ora)ll-Illi 
'mare Însufleţire din partea JlOPU- I 'Să se btH ure de an'laş 3 yanlaglu 
laUd, care îşi manifestă toată in- ~a HlcJa, În fala ca:;ei eăruilt d. 

lva Lt~' L -x-;- , ~..' crede rea fală de pr'ogramul bIoeu Lu!a: a binevoit să s~dească flori. 
An ala Lemee-pr.lmar, a,easa la lui şi de !}(>rsoana <llui elI'. Stefan Illsufll"lirea penlru d. dr. 'Anghel 

România I 
i Anghel. e Olan' şi lreculul dsaledQ 3:) de 

, BucureştJ, Z7. - Cu ocazia aleseri- I Intreaga popu[alie aşteaptă cu ne ,ani jn seryeiciul primări~i, e r.heză
lor comunale 'actuale, în comuna . răbdare lliua alegerii, ca să înlătu- 'ş;c r!(,lllru ° f,fQspodărie bună şi ("În-
Voineşti a fost aleasă întâia te-; n7.e dJin primărie politica de ÎJar- I stiUt pe viitor. .'. 

~~nomadnci~ab I ________ .. _ .... _________________ ~ 

-.-- . -i 
,.emamerea gavulJUJai : 

pe tapet I 
B~fI!, Zl. - Z~arul ,Curentul« : 

Se clesminte ştirea logoclnei 
prinţalai Carol 

Londra, 27. Din Paris ne vine ştirpa, că prinţul Carol ar fi ple- 1 
. ă ca sigur, că preşedintele Consi- I 
1âului, d. Maniu, va pleca mâine la 
Cluj, ca să trateze acolo cu d. Vaida 

~ Voe"vd, care soseşte din Viena, a
supra remanierii guvernului. 

oat la Bp.rJin unde se ~ă ... eşte de vreo 2-3 zile. i 
j Această ,tire 8 fost desminţită şi s'a dovedit că exprinţul de 1 
. luni de zile nu a mai fost pe la. Berlin, şi eu această ocazie se , 

pune la indoială ştirPA loeodnei pl'intolui. 1 
-]l-

in diamant de 200 mili
oane lei dar de nuntă 

Londr"la, - MissLoalian Pons 
somby a cărei căsătorie cu ducele 
de Vestminster s-a oficial aici, a 
lJni:mil oa dar de Il untă un diamallil 
",lIuat la 200.000 lire sterlinge, 

-x-

"Sărbătoarea grânelor/l 

în Italia 
(Ceps) ._, Din initiativa 

efului guvcrn lllui italian, se va 
rganlza in z-illa de 12 Ap-l'ilic o 
,Sărbăt031'c a grânelol"». Vvr fti 

Be. ărbătOliilc str~iduintc[e prospere a
liz, :lc guvcn1ului 'in d~reetja ridic'lrii 

agricu!t urii italiene şi în special 
tuccesele obţinute de campania grâ
Ului. 

UNGARIA I 
Un oaspe inde=irabil la 

Paris 
PARiS, - Ziarul "Le Populawe" publici'i fotografia con

telui Bethlcn 8ub titul "Un oaspe indeeirabilla Paris". Lângă 
fotografia primulUi ministru actual al Ungariei, eiarul adaugii: 
Parieienii au bucuria de a p..,·imi 'vizita Contelui bancnotelor i 

falşe franceze şi al mitralierelflr dela St. Gotlhard, 

PENTRU ASTAZI mlm:.las{ă ('('nÎla, ('are se ascnnde I graI ios sub semnatura . E. jf ,\' ă-
Răspuns unui [ yaIIliÎ{:, răspmde unui articol 'fHl-

., ,'b,flica! ,(It- ilJim: in coloanele :H'('stui 
raspuns l' ZIaI" 111 c~le:,tllll1{'a aeol'(h'lrel dre!, 

In numărul de eti al »Vointei lunilor po!·itkt· la femei, prin care 
Poporului», probabil o drăgn\ă şi c{'ream ca sot:ilp de militari, pen-

Vjnt"rj~ ~8 Febr. 1 D30 
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~rl1 a scuti 0(' ([ezagramenle pe so

tii, lor. să t'ie SlOaM~ din' luplele 
~oli t i(:.t', 

Ct!re sf;ir~!llli articolului, dna E 
111. .\'fivalncic line să mă lămureas

că şi să-mi arate, că. femeilcj Il U 

fac poIilid de partid şi prin\ ~I" -

mare, pin contributia lor la rea~ 

lizări frumoase În politica naUona
la, nu pcriclHează cariera solilor .. 

Nu "lie. In Arad a~a a fost dOOQOill 
dată. 

DaI' eu IlU m-am n'fel~it numai. 
la l1li~(ar{'n femcnislă din Arad şi 

de ashllj, ci m-am referit l~ toate 
kmejle în general şi in viitor, 

Femeile \'OI" face şi fac politică 
de partid. 

Când do am nt'le : CaLips() Botez, 
Elen a :'\{'!frtlzzi. Ortensa Satmal1Y1 
şi :\fargarl'la <awlmegeanu, prin 
mallifeslul lor publicat în ,J'[)imi· 
Beala>: din :~7 F('bnlarie, spun: 

'Pal'lidul nal·ional tărănc$.c elI 

simt ni sa li <It' 'in altă drClytate,) ţâ 

.int{~l('apt,l. politică s.ocială. sau 
»Doamnă a\'('1:\ încr'edere tn ~ 

tidul naliGnal- ţărănesc" 'şi când 
termină: 

~DHti votu I pal'tidului national-tli
rănesc», nu fac politică de yartid? 

So~!jle de ofiteri cari la acest in· 
demn, yor da votul lor partidului 
naţional t;1rănesc, nu fac pvlitică 

de partid"! Iar dind se 'Va schimba 
r('gimul !K~tuaL nu vor contribui 
pr-in 'iKltili<:3 lor şi la schimb~ 
regimului sotului'? , ! 

I1otăr:ît {·ă da! 
Solijle (I{' (jfi Ieri prin 'participa~ 

rea 101' 'In luptele politice, wn'l a
mesteca eiD1pikil şi pe sotii loI'l in 
I~olitică, sau li \'01' face sit fie hli,

nHi~i <-ă sun; insr.iralori'i iddlvr po-
1~lice ale sotiilor lor. 

Pen Iru a se cyila lucrul acesta. 
reret şi sustin. femeile, solii de 
ofi Ieri. s:Î fil' scoase din .luptele 'P()-
Ulite. l' 

Acum cred, că sunt mai explicit 
şi cred (:'[ mi se va da dreptate. 

N::rorl. 

Cititi 
Vointa Poporului I 



\ 

Problema 
femenistă 

Partea a tl'eia 
Si sunlem loale felHvllisit' fUnd

că a)a sunl timpurile. Poate şi nou:l 
nc·ar plăcca sâ fim doamne mari, 
lllsla!ale in lHldual"e luxoase, f;)r;1 
grija zilei de llI{lille. s,l ciilalorim 
în sl["{~inâtale in ya~lll~-LiL~, s;l 
ne pLimham 'ile Hucl' dda Pai x sau I 

I\vC!lUC de lOpera saupl' un trans 
atlantic S~l ne I \lam zhorul spre p

ra~ul ('li zgclde nori. minunatul 
N(~\\Yl,rk dar îm]Hx'judil'ile vi-
etii nu ne permit a{,l':-;te:l, 

La <:ollgTesul:n! ernaţion.al din 
noma din 192:3, la care a asistat şi 
~lm:solini au participat peste 18((1 
femei reprezentante a 43 de ţări. 

dm cele ;i (.'onli nen,lr, femei de ('e1l~ 
5 rase, reprezentante a 1) religii •. o 
manifestare mondială a femeei, toa 

le aYând un singur scop, un singur 
ideal, ridic'arca femei la dreptul de 
fiinţă adultl1. ~~ căci să nu uităm co 
În lrgea dyilă _. femeea e eonsldcr 
rată minorl1. - după măritiş. 

(Continuare În nr viitor.) 
Euaf'u,'a Ing~ Uă,hIl('ş«tan l 

Avram Nicolau 
A,'('st llllllH' a in ~t'Pl!t S;t se ldl'ltl:i

jj((' cu illSll!:'Î cudn'ul naţiune, <t-

~a:(' :1 a,'('stui mare 1'1)[11.1n. pc toa
t,e tăr,l111urjlc indL~I;'l'n;ahill' jH'Il1m 

cOllso:idareH S~'UI11:·{t 11Da~,trl' Iad. 
Avram Xi('o!au \'<;[C' aet'la. ('aI"C cu 

fallli~'(l s{'lllc(ie r:lilllha versul şi 

Cll Jl1 iire{' a J ni de romflll neaoş p,1-
)eş[l' rar. IH:i\~iJJd in toale direcliu
~~ik j't' ,tri1zi\{> Timişbar'ei, v(ghj· 

iJld I "ll"~t::l ca ;''llrlarca rOI11:Înească 

'",i-şi răsln'ze locul d{' cinste la gra
nita de Ve;,\' 

Este sufletul cip }"omil.n 
eare p'o\"id(,l1la l-ai)la:.;at 

ya!:,nie, pc 

P{~ un te-

Voinţa P 

enlcă"l aşleaptă celc nuri mari 
seeu(.ii şi poale chim' moartea, 

Imediat după intervievul 
Uilor sovietictÎ s-a aranjat lin 
cv ~ll z.ial-i~!i\oJ" slrejni $'i 

de căI rc Comisal'iatul de 
~lill-opolitlll S{Tghl'i a l'sl 

lal'LililJa! Jn :.;pe,jal 7jaI"iş~ii 

{:ani şi ,g{'l'mani. Inlrehădle le-a, 
formulal corc;~l"oil(ktllul lui Uni 
Press, jlulHÎnd, inll'e\J,Ii'l ş..i alti 
ariştL I 

La Întl'l'bădlp 

politul Il-a voit 

Trebuc sa lucrăm, S:l lupliun i)ell
tru l'X''itcntt\ ali'lluri de sotii noşlri 

şi ('U leall' ([1 lupla e w"e;l. n(ii Of' 

illdt'ldillim datoria in ('oIt.)liintă fj 
ind(':'l sun:C!l\ eapahile de a o în

(k-I :ild aVl'tll \'ointa ~i jler~is' 

le,:\:1 mt:n'ii eOllşliinta dator"iei. 

c;ÎI1!e('ul l'Ot1l:ÎIH':';C P{~ aceste me

I th\,(lIri Înstn·:nate şi Vitl'f'gl', 

acl.i\'Îlall'a rom~îIH'a"dL 
de 

n'll steril. as!:iz.i însă, gratie eHer
g'pi şi J'ti~'('i:t'rii lui. [l('e"l [e1"('11 a 
'i('\'{'[l:t un cui}) elt' rom.tlla!:'. care 
a!'t' el!elllaI'l'a de a pi'bti'a idcea 'i'('I1~ 

Iru ;'are gcncratii in[rl'~i au !'.Hn
genii ,: (kea de na! iunl'. 

La illtrebăI"ilt> în s(Tis a n'ts' 

1'UIlS şi el in s ('ris , .1.a unele 
lrd)ări a observai ('ii )loaLe 

!'.lsJllll1sul ahia după ee se va 
l<,lege {' LI sf. Sinod, 

,rU:tl 7.iarişti, eUl'i au rosI <1(' 
la ;n ICI "Îey, aII avut impresia 
HU asis!al la un act, in; care 
"'ÎIH'ii,al a jucat o m{mă eli gl'eu şi -au l'flştigal lt'1lH'ill' a-

~(' {f{'tptllI~i, de a ~Gntu<--n. ală
lur i de btu:hal,ii lor şi ac('s[ pro
grl's sa realizat llumai în :>copul 
al 1!1-I{'a. (':\1\' a l't',l numit ('u drept 

şi secolul femei. 

EI {'sll.' acela care cuIti"il şi: as
l:i.z.i cuytllltlll sftmle de na\iUlw, în 
nikazul tutun,,' !"{'nt'ga\ilor şi 

Yii\atilOl' politid., 
Cu Iradilionala lui 't'l'a\'a~w ' 

Îll-

şi 

Bra"o ~; să Il(' lrăl'şU ~ 

Urla 
i 

,)"u. 

Ruşia ... i 
J 

şi ('ă âin gura mitropolillllui 
vorhit un demnitar bisclicesc, 
mai d<.' ~;-J'ahă un om spcl"iat: 
frflllL ('an' l{'chul' să yorbcască 

cum ii ordonează situatia:"' 
-x-

lntervievvul I Din Mândruloc 

Hl1l1d rt' r:ln(! \,irile ci\'ilizale au i 

obtinut drcptul de vol 'penlru fe
mei şi I'emeile in consilii şi; parla
menle ş.j-au spus pasUl"ile lor, şi-au 

câşl~gal acele ei r"cnl m"i, Cl' ni sc 
când U7,i foal'le naturale şi potrh'itc 
femeii, dar cari n-ar fi fost desigur 
dacă femeile n-ar fi obti nut drep
tul ot' vot, dreplul de a cerc şi 
!"eyendica şi ele pal'ka la lumină. 

la cultură, 

Mitra alituluiSer b.ell!~~,~':::i"cca !C('('''I~ a avu! loc I 'P 'g. "''' ('om UDa no.,''"", .In losl p 

Aslăzl, maJ'iaj(>le sunt din ce în 
ce mai rare, nu orice feuH'c al'{' 
aşa j'isa pl'o[('clie a bărbatului, şi 

ehial' Hit"batii însurali nu se supără 
de loc că sot:i]c l{}r muncesc în 
birouri (vorbesc de proletariat~ll 

inteledual fCllH'nin) :1300 din, :131)!) 

2'ăle ale anului dar Îll genere se su" 
păI"ii dacă sotia lui merge odată pe 
an -- poale şi mai rar - să voteze 
ca ol-i{'e fiintă conştientă. 

Cu toală a,'pasIă rC7:istent:l tena

<:a a hărbatului şi chiar a fCIlH'i 

in 26 \ăni femeile au drept de vot, I 
d:ill I'arc in Eurora: SuC'dia, ~orye-

J.-f!ja, I )al1emarca. ~Ial"ea Brila'1!e; I 
.Islanda, Ol:lnda, (~enl1allia~. Austl-iU, 

Una:aria. Cehoslovada, Polonia, 
111 loIal Yolrază l:1R milioane de 

femei. Numai în Ame!iea de sud 
f('nwile nu yo!pză şi p'ână acum 
in România. 

Avem f(>mci d<'Ţ)utate, s('lla!orr. In 
nallPlllal"Ca a fost în 102:1 Lina 

o Ban~ m;nistl"l1 de instnH'1ie: 
~lhsec,relară cIP stat în Anqlia' !';i i 

la !,l'o!es!ano feme.i 'pastore-, 
loat<, au fost şi sunt la' înălti-

mNI misiunii lor. 

_a Li ea 

CINEMA APOLL 
28 Februarie 

Serenissimus şi ultlola fecioară 

(Corespondenţă specială a Agenţiei Ceps din Leningrad) 

'Se anunta d:in ~I(lS-l:O\':l, f'ă (!cdal';t 

tiilr papei şi ale ar-Trierlli.scopulni 
(k Callterbury Împoli'Îva bol~evi

(~ilor, a turhUl"at 'intr-o mare mă

slII"ă ('('f'{'ur,ile din l\Ioscova. S .. a 

clhllat ÎIl cea mai mare grabă'.' a 
se l'araHza 'prole,<;lc!e biserittlor 
dill Oceidrnl şi. din partca Comite

tului exeeuLiy al pat'lidului ~-a 

dai (',om a l1<1a, ca să se arail1jczei' o 

'Jeclarape publică a epi:-;copilor 
pravosla\; din Rusia. 

nil'ec~ia . presei, în fruntea căr{'Î:l 

se află Gus{'\' şi Scc"l-iul1ra jH'cst'i 
de pc li\lI!-(ă Comisariatul extrlmne 
JOI', care este COlldllSă ~de nolhslcin 
au Ol'!!tl1l izat llnin!('!'Ylt>y al ziarj- I 

şLilor sm'l{,tid eu !i n1{'mhri~ a'l ce- -: 
hti mai inalt sinod I"US, in' frun.te ' 
cu mitropolitul ~erglH'i. 

Inlrchă,-il(' au fost alcătuite rie 

&că din nou aehil prezenlat. Cei
lai I:il !C'\ps.copi dl('ş.] n urnelc lor a fi~ 

f.!;U1"at sull jnlervi('\', "n-au semnal de 

loc actul. 
PI".inlrc ('creur:ile largi alc crcdin

rrioşilor din l\Isoova şi în i":Îndurilc 

'Clerului intervievul a pricinuit o 
alannare extraordinară şi răsplln
i"urtilemitropoliluhrl au fost condam I 

uate in modul c{') mai 'energic: r· 
s-a r('proşal că a Iăs:!t să fie corup! 
ş.i că a trC'bnit să l"t'fuze de a face 
asemenea declaratie c~lnd domne
şte cea mai :-;ălbati<"ă persecntie îm 
110111j\'3 clt'rului, când se dă râmă 

l.::i'·cridle' şi lucrurile c('lc mai sfin 
le sunt pânqăI-ile ş.i c.:,lnd -intreaga 
ar('astă perspeu \:i(' a ajuns 1a 

:inlensitat{' ne llIai T)Omcn5VL 
In apărarea lui. mitt'ol,olitlll 

o 

Ser 
~hei a declarat. că intervievul său 

"('daetornl ruhrjeci extrr!W a ziaru nşn cum a fost puhli<'at, nu cores
~lIi"Izvrstia(' naievski. :\fitropolitul ' nundc ('('101" afirmf)le de el şi ca 

lHlr 2 I':s[(', t'na arf' S('llll1ld ('Crt 

IU.! î II fnll1:e cu Va~i! ivr:i"1~!I' , 
doua ClI :;elll 11 ul s('C'crei in I'runte 
HolUl L11 comunal DimÎll"it' lIai( 

'\ 1'0:-.1 aleasă cu majoritate d0 
tUlii lista ccr<':lIlui, 

~Esle de nolal c..1 ('1.1 aceaslă 

tilllle locuitor-ii comunei noastre 
!;ii-au arălat antipatia ce-o 'pourtă 

fat,i de 1l01arul comunal, caJ'(~ 

d:idase numai ca să"şi 

,pular1itate<l în ''t'derea 
munalc, 

Susţinut chiar de d, inspector 
şeolal' Nicolae Cdstea, de oa 
dan u(:('astă (·.olllunrl, J.isla dsale a 

xul 'Cu )' Slln~l'S» ş.i a'~( rei a t I"c!mil 
îll re.gi si re te un ;) fiasco». 

ne allfd al{'.g(,l~il(' 'de Ilumill 

!It' VOt" al'~'ila şi alte laluri. 

c'o 
-x-·_· 

Vinul natural, 
bun şi eftin al 8-cei a raspuns şi răspunsurile au fost 

st('no~raflatr şi apoi formulate din 

marto,'i aduce pc eci patnl ('ni sf'opii , 
cari ali fost prezenti. C,reeiincioşii şi 

l11'('')t::i (,f'r ca mitro;mlitul sli facă 

o dedara\'ic publică în care să arate 
căinlervieYlIl sau a fost fortat şi 

falşifical. MitropoUtul ('sir ei'ispus 
să facă art'st lucru, 'deşi este conşti 

, , 

nou. 33 . 

DUJli'Î ee formulam a fost gata, in~ 
te rV'!t'Yul fi! prl'z('1l1al milro'rolitullli 
Sl'TghpÎ spre SPl1111aI'('. yfitro'j)olitul 
a !l"t'lmit să s("l11J1{'ze fără sa. aitea 

--S4W ..,. ()ln~m~tolCrll(f'!le din Timi,!,oara 

28 Februarie 
Visul amorului 

• 

CINEMA ELISABETIN 
28 Februarie 

Masca de fier 

I (-i oIdsc lllnied 
I , 

se află de vânzare la depoul pri 
din Str, Eminescu Nr, 4 Arad şi 

toate mAgazinele de h~uturi. 

CINEMA MEHA.<\LA 
28 FebruaJie 

Şjrul drept a patrulea 

I 

{ 

r 
] 

~ 
~ 

c 
f 
r 

• ,t 

,l 
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Ştiri economice! Stiri alarmante I No 2·12-1930. 

1 ' PubUca~une . 
Importul de animale al V_t>8t'i. i asupra D10bili=ării a doua-I . . 

. Se aduce la cunoştinţă generală 
Belgrad. (Ceps).-·· Cu loată apro l' ~or'nurJ- de arDJula- că În uua de.·l Martie' 19.30 la .. o~ 

pic;'ca geogralid a Vjcnei de Ju" _,.., 
gosla\"la ~i alte diferite uvanlagiL' Masun severe lznpotrlva colportorilor I rele ,1 d. m 111 loc.alur, pnmărim. 

j I Vânători se va tine lieitatie publl-cli.porllli dt· porci al J uWlslavici în 
acesL oraş dcyine din ce în ce mai I ·BuCUJ.t.~tf.27.-Guvernullldatsel-vk.liulinamicilol.tăl.ii.cain că }X'lltru darea in l""eparare a 

eri scara urmatorul comunicat: lat'a noaslra liniştită, paşnic~l să J compului ('otnullal uc pe Crişul Ne-
mk. ; D 

Ilie caleva zile, probabil din l i)rodudt o almm;feră de nesiguran- gru. In anul Hl27 uind Viena a impar '1 
parte /interesată s-au lansat dUc- I ta şi nelinişte. Guvernul va şt~ să J Licitatia se va tille în conformita: 

Uit 75.1.070 pord, 21OIXK) aupro· , I 
d ' J' riie ştiri alannante, menite să 'curme îneerdit'ile acestea J'osn~ce, ,te cu legc.a cont. Imblice. vellH Jn 1I5tosI a\'la. I 

I 1 produ{:ă panică în sânul populatiei. dUj>ă cum merită colportorii .'Josnici. V:lnăLor<i. la 20 Febr_ 1930. n anu HI~H {'.lnd jmportultotal 
,. Intel'esalji vor să ştie, că în cu-' Sunt ler~i categolice can' ped~'psesc I de POl'{11 al VieneI' a fost de SGOOOO I <"J ~ 

J l
'n rând va fi razboi, ba că două om' " ·11C col ,-lOrt,ori i ştirilor falşe Şl' alat~ (XlIX:i, ugoslav;ia Il-a exportal 

aL'est oraş c!{'nit 107.000. puri de anuală sunt deja mobi- I mante, iar guvernul va aplica legi- • Xo(m-: 11ldesaifrahiJ. 

In anul 19'2n exportul ele porci 
spre Viena n-a ajuns dec~H la' 100 
de mii. .J ugoslavia simte pe 'Piata 
VltC!l(>ză o mare concurentă a ec~ 

lorlalle state ag,'ic.ole, in special 
('OllCU; enl a poloneză. .J ugoslavia n;u 
an.' nic.j un acord cu Austria -in po 
vinta exportului de 'porci, în timp 
ce POIOIl i a ar'{) un acord spe<'ia] în 
accastă PI-jvilllă. 

-x--
,-;Expnrtul (i(> ouă al J1uJl!arrel 

Sulia, (( Ceps). _.. Exportul de 
ouă formează una dintre cele mai 
importante rubl'Îd ale comertului 
extern al BulgarJei. I 

Iil anul Hl2H tulunul a formal -10 
la SUI,l din export, oerealele 11'la 
SUUl, iar exporlul de ouă 12,8 la su-
lă din exportul loial. ."' 

Din pricina preturilor mondiale 
sdzutc, exportul dc ouă al Bulga
rjei li-a ajun:~ la Înăl!imea anlibeli
d, deş.i importul european de ouă 
el. (TCSCU! dela 117.000 toneinainle 
de război la ,j60.000 tone după răz
boju. 

Inainte de război Bulgaria aex
portat aproape 15 milioane k.g ou11 

. allual. Tabloul exportului după 
război se prezinlii după cum ur-
mează: 1 

In 192,1 9,26 milioane kg; în 19'25 
10';1 milioane kilograme, in 1926 
11,1-0; În 1927 12.17 mil. kilogramej' 
'111 H)::2~ lO,fii) miI. kg; În anul 19'29 
12.;;6. 

Atentiunea! 
Cine cumpără 3 duzini de capsu!e 

ae oţel necesare pentru facerea şi fo
nului primeşte sticla Spar
klet-gratuitll o sticlă Sparklet 
şi 3 duzini de capsult:: de oţel forme
ază o fabrică de sifon în casa ori şi 
cui, Într'un minut aveti apă gazificată 
higienică pe un preţ de bac'IteJ. Ur
maţi pe colea progresului şi adresa-

tivă cu incredere la reprezentată 

auto sifon Sparklet 
Lngoj cdin vis-a-vis 
d~ aţill FinkllC~Jll'ă. 

hzate. ur1ll<lnd o mobilizare par- le acestea cu toată rigoarea. 2020 f 
ţială. dand ca sigm", că marii<' însU- In legătură ('u acestea facem cu- l\o (~. 2fIO:l2--19:m 

;tufe flinanl'.iare au Încetat pl:llile. noscut că azi după masă va avea 
:t:\vcl'ljzăm populat.ia s~i nu (ka luc un consiliu de miniştri, care 

CIX'ZaI'e ştil'ilor mincinoase 'şi a- va hotăI1 măsurile ce ln'buesc lu-
.Iarmante, eol!,ortatoe d~ ('\e-menl(' li- ale împotriva colPOl'toIilor 0(> 
Tls.i!C de conştiintă. cari stau în ş'iri mine:inoase. 

Cronica dramatică 

Muşcata din fereastră 
Comedie în 3 acte. de d. Victor I- Popa 

Pe S'fTlla Tealnilui orăşenesc s-a i 
t'C'Frezelltal ;\fel'{:lln scara ?lesa ' 
dlui Vklor Ioan Popa. »;\[uşeata din 

a('esl pel"Sonagiu. ajutat fiind de 
lal('ntul ;inCDnl{~stahil al dlui Gr. 
~r ăl'culcscu. un preot cu suflet ş.i 

ferea"tră" . , cu fdea Domnului. 
Drele (;usU si Tola Ionescu s-au 

doyedit şi de data aceasta indis
~:{'l1sabile teatrului rom~eLc. 

C!'e<fem că actuala directie. nu va 

Serisă Înh'-un cadru pur româ
nesc, subledul fiilld luat din Viata 
df'la Iară. ~ulorul a !'euş;t să ne fure 
sufletul la auzul anilor. graiului şi 
i~ollecpţ! ilor s:';nă !oase ale {ăranului 

român, dovf'dind în af'c!aş timp 
'multl'l pf!icc'pere şi abilitate în ceea 
C(' ,priy{'şte constru('tia unui con
md simplu dramatic. 

1 mai Ilc.;J1,(a un clement d(' mare 

D. Toan Sârhul s-a id<,ntificat în-, 
to:m~i cu ÎIlvătătoMl1 dcla tară 
Pl'till felul eum a ştiut să contureze 

I valoare ca dna Tolo Ionescu, aşa 

precum a fost de direetonii cari j 
s-au perindal 1)C la dir.' :Teatrului 
Nationa1. 

Restul ansamblului a fost în nOtă. 
CNm:etlnd_ 

y-

PubU('aţl4' «k> UcUaţi{'~ 

In haza ('xe·clI\ici d(' esconlen
{'feptuiti'i În ziua (le 7 Dec. 
pe baza dep;jsului JudecătonpJ 

tare 
1929 

mixtă .\rad cu :'\0 2.')o:ifl -1929 obi
~I('le s('('hrsl1'atc în p1'O('('sul ver
bal de exeeutlt' Ko G. 20();~2-1m 
Si anume: UDa masi-nă de UHat har 
fie, una c-3.sfi de rer Vrrtlwim. o 
maşin ădf'. scris. 2 maşini de carto-
nage, pr('tuite în suma de It'If 
1·1.200 cuprinse' În 1'avor1l1 lui Fr. 
VaMmann J'if'pr, 'pf'in di', Francisc 
Reisin~r avocat din Aran. pentru 
suma rle lei 17.RRO {'apital. intere
se dl(> 15 ]a sută dela .;ro Seplem-

1 me 1929 pr('('um şi sfJesf'lf' sta hi
lHe până în 'pr'ezf>nf se 'Vor' vinde 
la. l1citatÎc pubJidi în Arad sfradn 
Eminescu No 40 în zina de 1 Mar-
tic '1980 or'('le 11 dimi I}rata C<1nf. 
arI. d(> <lf'!:!e pnr. 107 ş; '·10R din 
anul 1RI\1 al '('~i f''X(,{,. 

Aran. la 7 Fehr. 19:10 
Sf'f·J>(»)'f ă 1'1"1: in i r]('seifra lYil 

Vrei si mânânci bine aboneazătr. 

j laJlosNicD 
Un domn· parlamentar n>.~jonitar plânge de dnlmuri ş.i e tocmai' de I .. 

o veste bună I 
ne-a făcut zilele trecute o deda- ajuns 'dl am sris ~ noi şi altii I cu 1400 Lei lunar. 
raţie foaMe plăcută, 'Pe care o gă- confrati. Să dea sffllllul să fie ade- servesc Si mâncări reci. 
'iim cu atât mai bună, cu cât ~m văl'aP Lugoj str. Buziaş No. 5. J 661 

,Toafe drumurile se V'or repara«, I,Jil1i un pund romic însemnat din lIi1 --~ir~R$~ 
ajulls să fim anrOITj)(' rirIicoli. Prin a('('asta: guvernul şi-ar înde J -11!!!iEJS!!1jl4tM ~ '" ... ", < .• ,_< .,i ' 

nu vom c]wltl1; pe al!C'cya nici un pt'ogram. iar ţara l-ar binocuvânia. NumaI NUlual 
b.a.I1 .... F.o.a.rt.c .. b.i.n.c.,.t.o.a.tă ... ll.lm .. e.a .. s.e ............................. T ... T. 'Ljl Ljl 

Agronomi condamnaţi la moarte 
in Rusia' 

l~l'r'Jin~ ~7. r1\ador\ !)rocesu] 

scllzati(Jnal, jlldeca! la Odessa îm
potI-jya ins!rueloi'j!o!' agriC'oli acu· 
zali de sabotaj. s-a terminat eri. 

Trei acuzati ali fost condamnati 
la moartc. Ceilalti acuzati în ma
jOljÎlalc ing-inPI'i agrotlollli. au fost 
'~ondamnati. la Închisoare. 

Moti\'aJeH sl'l1\inlci slărue H:mpra 
fartu!ui că este necesar să s~ dea I 

un exemplu!lf'nlru ·full(1ionarii. 
c.ari sub masea lH'lltralilăliL lu
lTl'ază fădi sufie1c\1 tă enr'1'glc la 
lransfoJ"lnarea sociaHslă a agricul- i 

turii. 

-x-

zile zile 
Vă puteţi procura necesită-
tile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe Jân~ă condiţiunea 

de plata tn rate 

1. Scllctz 
Arad Str. Eminescu 2. 

:aa 
Au sosit paltoane de dame, fetiţe şi haine 
noutăti de prlIllăval'ă Asortiment bogat 

, A.tentie la adresă . 
Casa centrală de haine din Ara vis .. la IIII i II P I esz a-vis cu întrarea din dos al teatrului 

Atentie la adresă • 
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Febr, 28 Vineri - Martie 1 
Sâmbătă 

Voinţa Poporului ' -
Na;:y, lăcătuş j Dormitor 11 Mica publicitate. 

de arte şi instalator de apaducte 1 din trandafir urgent şi eftin I x Şofer, caut angajament, urgent, 
TimişoarH,Str Eugen de Savoya 1 1 -I e vânzare i merg şi la moşie. Are adresa la Voinţa 
C f · '1' . d f' I Uj ! Poporului. on ecţlOneaza gn aJuTI ele.' i 

şi maşini de gatit. Primeşte totr ! r;r,~r SIEB O L D! ~""""'~~"~U'",",,~''', 
felul de lucrări în branşa şi re· : ~ lJlp L'" t 'W' • ; 

pal'ari pe preţuri reduse. ! Timişoara Str. Tdegrafului 19.' a parIa' 
1304 TtI. 699. , 

llroad wa y I~M-at-as-a -"B-E-M~-c.-RG-"~ , Com una/ă ' 
II lăţimea 80 cm. LI-1. e -. z ;,-drama criminală cu cântări şi mu- j& • 

zică origmală după piesa lui Dun- Lei - S.:f - _ 
ning şi Abbat" •. • &;;;:t ,- I e -.... " Bazar Poporal, TimIşoara Cetate. ~ • ...." 

elin Timisoara , 
In rol. princip.: Glenn Tyron, Tho· ai" 

J k Căl'ti de Bancă 30 la sută Livrează la ]ocuint~ lapte pas-· 
terizat în sticlă pro tit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala Lăp-

Zilnic m;\'e~~es:~ntRţii: ~IOIHLE EFTINE din deposlt af- : mai ~ieftin 
I laf! orJcând la alt-fierul lui 

punctual d. m. Ia o~a 4-6. seara a POLERETZKY CAROL 
ora 9. Preţurile locunlor: LOla 350-
Loc. rez. 10 - St. 1. 50> - St. I J. 

40 St. III. 30 
Biletele sunt numuolate la toate re· 
prezentaţiunile şi se pot procura 

zIlnic, . 
Biletele de favoare şi de onoare la 
ace&te reprezentaţii nu sunt va labiile 

ATENTIUNE! 

Toate intrările, vor fi închise 
astfel, că în cursul 

actului nimeni nu va putea întra in 
sală. Rugăm deci că Ono Public 

s-şi ocupa locul din vreme. 

Frizerie 

R. \VINKLER 
Timi~oara, Calea Buziaşului 12. Ultima 

oprire a Electrului Nr. 2. 
306 Vinde şi în rate. 

\Jhete şi pantofi degallţi du
rabili ;1 dtini llllmai la 

Costică Vasiliu 

compactol' 

Lugoj, Str. Cuza Vodă 8. 282 tăriei Telefon: 11-39. 

Intors din străinătate Un dormitor din cire~ şi altul din 
artistic executate urgent de vânzare 

i cu experienţă bogată, am des- i I L 
i chis In Timişoara, Str. Mureşi-· uan unea, 

anu un atelier de tâmplarie, unde Timişoara III. str. Tribunul Laurianu 8 
Lugoj, Regina Maria 4. primesc cu preturi eftine orice. ---

:..... _____ • __ • __ --t i comanda pt. mobile etc. Cisme moderne, elegante 
In atelierul , . 1 s~ solide 

t 
L USKAN Il; A. HeÎmaIln r pentru Ofiteri: toate formele şi calită· 

din Timişoara 111. str. Tribunul ţile, şi pentru> căla.raşi cu schimbul 

I 
Laurean se fabrica cea mai bu~a. I execută prompt 

C . t d mobilă din tot felul de materia) 1 Serviciul de primul rang -
U preţUrI ex rem re use Vânzare şi contra pIatA În rate./ preturile cele mai eftine in Emanuel Israel 

Tuns şi ras -- - - - Lei 30 '1 Salonul "Pjrosky" 
Lugoj, Bul. Regele Ferdinand 1. Tuns şi ras pt. ştudenţi - Lei 20 Lemne eftine Iii Coafor de domni şi doamne 

: Ondolaţie ) L· 1'" 
A b O Il a n1 e Il t 111 100 kg. lemne tăiate Lei 80 I ~ă~f~~~ PârulUi~ el a. ----------.... : 
absolut avantajos şi eftin. şi clădlte in stângierii in toate I -------,--.--- '1 Instalator de fân-. .. A 

.... . 

Rog sprijinul onor. c1ientelor > calităţile cu preturi mai avantajoase 1, 
Repararea de CEASURI • d t 

A.. Sielowaui 
Arad, Stt. Bratianu Ho. 9, 

Cea mai eftinl1. sursâ de 
ceasuri şi giuvaericale. 
Reparaţie de ceasuri şi 

giuvaericali lâoga. 
garanţia de 2 ani. 

ZINNER 
Arad, str. Meţianu Nr. 2 -4 I 

"Pistrui marunti şi pistrui de ficat, ! 
precum şi toate !mpuritllţile pielei ! 
curata CREMA LAPTE DE I 

CRIN a lui I 

KULKA I 
Se afla. esclusiv la Farmacia t 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce- '1 

tate Piata Sftu Gheorghe. 

Ia cleposital/ai I execut iară lânga cea mai mare garanţia! ŞI apa ue e s 
c 

Aufricht 
Arad Calea Victoriei 1-2 

I lllârkus i 
I ARAD, Bul. Regele Ferdinand No 38. 
1"'- lângă moară Szechenyl' .... ! 

Cafea crudă, prăjiţi ~i turcească 
să cumpără mai eftin şi 

in calităţii mai alese la firma 

Ceaiuri, cacao, bomb<mne. Timi~oara. Strada Avram Iancu 4. 

De vânzare 

Automobil Turism, 
~11\ lt CA "B LT 1 C K." 

Adresa la Administratia 

"Voinţei Poporului" 
l ipugralia -,Vointa PopomlW&. 

ZURft]. 
Timişoara IU. Str. Romolus 31. 

il 
2 

.(J 

....................... 7 U 
Ş 

STEFAN lAsZLO D 

mecanic şi electrotechnic. si 

Timişoară-Fabric) Str. 3 August Nr. 1 Îl 
____________ 1· n 

1( 
Cu incepere dela 1 Martie celebra. la 

trupă 

"OI.·lo,~" 
Ş( 

va debuta in cafe· restau rantul 

H 

cu mare fast şi de coruri speciale. si 

Duo-ul comie bucureştean 

11ldezi 
va recita cuplete. Intrare Iiberă~ 

Praţuri moderate. 

pl 
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