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ABONAMENTE : 
Pe UD an___ --- - __ __, Lei 500.
Pentru InstituţiuoJ ,1 fabrici Lei 1000.
Pentru .trelnătate Lei 1000.-

In faţa mişcărilor 
răzvrălitoare 

.se cere ca ministrul de interne 
si se retragă sau să vie aca

să numai decât I 
]\;lciodlllii ca in ial'lw aCC:lsUa 

'llll s-au pelr:ecul in largul (Urii noa
,~{rc mai multe mişcări r:1zvrilliloa 
1'<', ea aelll11a. ;\; II trece asll'eI apru 
j:c nici o siipl:imtllli\ lăsată dela hu 
nul Dzeu ca "ă nu aflinD, că ba in
tr-un (."Qlt, ba inlr-altul al tildi, au 
avuI. loc inderill'i bolşevice sau 1':1 
S-lm sil\':l~')il alelllale impotriva 
'\tt'enur,i!or. IndrM,lwaia cdvr ce nu 
au nimk de Jlc'rdul merge adesea 
:<I[:ÎI c!rl <h>par!{' inerll (~i năpădesc cu 
~ulele până şi local@ile Lribunaac 

X'e"Jor, in care se judecă st'lllcniJi lor şi 

[Il! 

Ilui 
par 

nf 

ţia 

°'1 

aculo î~ dau drum Jiber simtă~ 
minlelor chiar în fata jud-t'{C<itorilor, 
huiduind (~ u\'orbe aspl'C şi cu flu

\erlHuri pc aceia cari mai indrilsoesc 
să-şi facă d:\lorja şi să osândeuscă 

pe ace~a c<u"i s-au ridicat Împotl'\ht, 
ţării. 

1. La Loat,,- acesLe h1mur.Île s('mne 
\de bolş.e\·ism în floare, s~ mai adau
gă şi bolşevismul sămănat d.ci jos 
'ln su.<:.., al partidelor 'P0liliC*' şi mai 
ales al partidului na!ional-tărăl1~C 
'şi al celui libera1. .-\nl,îndouă ace
ste partide. culreeră de luni de zile 
satek, îmbuibă (:ll făgădllCIi minci
noase capetele oatllenilor şi asm'ută 

pe frati împolriva fraţilor, pc ca. 
'1'ii impoll'iva jJărintilor, înden1l1ând 
:pe loată lumea să facă 'pc \"iitor po
liHcă cu ciomagul şi să izbească la 

)111.11' pe lo~i, cari ar fi de altă părere 
drc{lt sunt (hlllşii __ 

{Starea a0ca:-;la de lucruri trebue 
să ducă la desIlă(l,ejde pe lol.i aceia 
earj mai preslis de inlcresele . lor, 
IJlIll Iinjşlcn şi t;ericirca t::il"ii. Ea 1rc
bue inninll(' d(' toale 8,1 deschidă 
mintea n~'.g('ntd, di aşa nu mai poa
Le 111.ergc, ca toale patimile să fie 
hlsale 1ihcl'c În yoia io[' ş.i nimellii 
să nu fie. car.e să 1(' 8li'tp~lnească şi 
Sa le in1'rânlC'ze, 

~Iinisll'ul de iLlllenlP al !ăl'ii ca
re e~ cel wnlâi chemat să jlu.zeas
scă r.lnduialn, e de săplămâni Între 

.-_.' 

ORGAN ZILNIC DE ŞT!RI ŞI INFORMAŢIUNI 

gi dll:~ d:n (arfl, (,('{'M'C' este' [) lll'ieria 

!:î :~l,lbidllnc :;;i gre)caIă. 

Se C.TC a:·;Ht'l, rl'lll'de ,;>i jl\ltiw.tl 
li n I \le .'11: ,a Il, 111 in istru de i Jl L('mt' 

Vaida ',a se l-l'lnloan:i nl!Il1~li deUH 
la pn:,ltil s.1\1, :-:\ll dmfl nil ar iJll1ea 

,-,'l: il ti :11- \TPfj :-'-0 faca sit fll' n ll<t 

mit in locul lui un atit om, care :,il 
::,[;(' ,:Î (~:l~:Jr::l d~ :apd(,llie a unui 
rn n;siru de j,Jkrne l'"lc ace..:';! de a 
ti !'Urul·i in m: ildt'lii 1:lrii. ia!' nil 

,1 a ,11,:j jTin :lll~' I:lri, 

o casă 
medici, 

de repaus pentru 
farmacişti şi chimişti 

i 
. ~lll!li llledici tari Illl mai pllmun-', do:-i :-.:i :-.tt'u acolo, ,\\'l'~tia ilbă \'or ' 
'ci. au ajull'; in slart' duplorabib1 ~ (""alribui ('li jumalalt' din rH.'llsia 

~<..;;: lla!i:: al ('il:,ia :: ':"·'e.iuiuut IX: 

Vineri, 31 Iau. 1930 
.---:::~c.,_ 
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dan', ,)i (a nn s-au lirii' S~\ i'uga 
ill~l'l;i ori ~i IH' llÎl'll'k biHnlne~ 

in li Clr,,1' curat:\ casâ an stat 
]!!al\' mai lJilll' ea la ei aea:>:'I? 

LUlllea <Il' acolo din Franta ,u'e 
dre[::tll .,[1 n[' jlldvce a~a cum ner 
judeca, ~i din 

, In:.;:! se FUJ]e 
ca Rlb:wl\'i, i. 
nu Y;lI' yoi ;,ii 

pr.ici na aralat.L. 

intrebarea: o al' da~ 

Binder -rţ Comp_. 
plftteasci\ n:ici du"p<l. 

,Il f':bl:1 I'w; .. in'Ja:-.a soma\i{'. nu ~ne~ 

rit:"! pare s arie (,<llliali şi scoşi ~lc 

t1l'l'~hi tL' :llollJ. unde Si' g:'ISCSC? 

Plaloniul În:;;liinlare IT ministeru
lui este prea l!.lllin pentru asemenea 
oLra:wr!, ca:i i!:'i vor !tIH lotuş IIi
r!nmc!('. cu caI'lea de yjzit:l a cine Im~ui\'ii, t ari sunt In fruull'a Ill'Înj-: 

slt!l'ului siinaIă(.ii: urii prut. ~Ioldo' 

van, VicLDr t~amoiu elc., si'i in loc
lllea.st:1 un proiect de kge l}l'in 
care să s:(' inl'iinll'zc şi să fie' liub-

, L~l.ia, afara ue :-.uj)\l'ulia LIcia mi
~tic u'inti. om 'polilie cu tn.·ccl'<"" niste!". va prhni kgnle şi dDn'llft. ; 

I'entionath o cas {tde repaos prnlru 
medicu, Jarmaciştii şi chimişli -
indifert:nl da('ă au fosl sau nu tunc~ 
liouari de slal. 

Ia această institutie FU VOI' fi pd 
lui ti decât aeej cari vor fi lipsiti 
de mijloace şi pensionarii cari ar' 

Vm' fi rugati toli medidi, fanuu
(,l~!i! şi 1.himi);ii să <,onlrihue -('u 1 

1111 leu Ile zi la mâl'jreu fondurilor. ! 
Se> va .in~lit\li {) zi a nWtheiior a- ! 

dnd (a ,Inltron pc Sf. Cosmu şi \ 
Damian ('llno~'(:lIti În istoj-ia sfântă t 
ca ~doetori fără de arginti", adică 

îngl'ijau de holllo\'Î fără plută. . I 
Ppllsionarii ~ec'stei ('asp de repaos \ 

r 
f 

"01" primiloală Intre!ill,('r('a, 

j 

I 

••••••••••••••••••••••••••• 
Un oaspete 

străin 
D. Herriot vine 

Bucureşti 
la 

BuduFesla ](). (Dallub,\ - n. Her-

Cine face reputaţia 
I bietei noastre ţări! ••• 
I I 

I 

.. i(ll, j'~l!:lt.!! t~~~,:!·.('~!i.nle de consiliu 
fnmccz, :;;i-a anuntat sosirea la Bu· 
d:q;cHa p.ciulrll .zllla el. 18 Aprilie .. 
(}sa \'a cnnfcneJltia la Academia de 
::.tin\t', Yo1'Lind d{'~pre 'pacea Il1~n 
dialâ şi Ul-gllilizarea ci. Confelint~ 
';'a avca loc in prima zi de Paşti .. 

Dela BudoFt':.;1a) d. Ilcniot va ve
ni la HlIcurcştj, lllld(' de asemenea 
{a liue o confrr:il1tă, 

! 
;\1 i nis!eru] inslruc1 i UJ10j zilele t1'e-

'ulle' a 'trimis ziarelor o înşli~nt<ire, ; 
prin care comunică unor studcnti ( i 

~ J 

Vald, BIeiher, Slernbel'g şi altii I 
(Binder, HabillOYid, Cogan Slruî, 
cltiya, că nu le Y<l ,eehivala (liplmlle· 
mele, oh(; llll{{' ia st N'iniilate, pâ
nă Gind Ilmni(ii nil Îşi ";)}' achi't);l 
dalorj'iJe fheuue !:ij n('pliHik Iii Fran 
(a, la gazde, la birtaiji, la crojlori şi 

la sp~t1ă1oreas,t 

Fapta acestor doIlllli, ca Ş II al __ 
ra caii fug lăsând cea mai odioasă 
amintire, in streinătate, despre ţăra 
în a direi prol'clCl.ic inteleg "a ~l' 

j'unii doar c;lntl sunt slr:ÎII)i cu u
!;>n, nu mai an' llC"i)l' 1I(' nici un fa-
lificali\', 

Sigur este insii că :l{'(iunea lor ~ 
l"'nl\ribuc dircd la stabiliT'ea a- i 

{) gtisim adc),.C"uri exprimaUi, 'Pe f 

seama Homill1i,eÎ. ill ziarcJt' ~i în 
weietătil.l' .\pusnllli, 

.~ 

11{'ll1nii de 111ai sus, - ca'~. 
;Branibiei', .\hrallum, BukaI'ICvici, 
:\'ckermanll, Kleil1ber, Spinadcl, 
l.e,)O !:ii Spi"<lrk, dl'umi emuli 

S'a prelungit termenul 
pentru depunerea decla

raţiilor fiscale 
:\huislrrul d:l' fjnan It' a ll1cu viin

tal ca !t'rnwllul Ill'ntru dt'jmllerea 
declHraliuni!or fisc;lll' individuale să. 

ai lor, ~ figureazi'\ inseri!:'i e.<l ' [ie pr{']ungii P:ll1fi Ia H Feln-uarie 
slud(,IlI,i rOIll,ini<... " indusi\', 

Exista l'()sihililalea (Il' a se 
Il ('i-; a fa plui incmiL':,iahil ca a-
~;pşli În;.;: ri,:,i (',~ studenti romalll 
s-au purlal ca n!,:,le licaloşi. 'pilnii 

:;;i (l! Ilj."(·ri,; i!de s:ÎnllallC cali 
le'[Iu sra1al rllLiriu ahîl de mllr-

• 

• In .e rri\l':5ll' intrl'pdnderHe 00-

lIlrrc:a:(' ~i industriale, lenn'ellu~ 

l'('ntru dlPlIlll'l'pa declanttiuniJor şi 
a j)il:1I1Iului a j'ost prelungit p~lnă la 
:L~~ Fehru<ll'i/(· a, c. 



\, 

, '. 

': ,-

._, 

, . 

7 

- ur-rmrt 

lugojul muzical 
Amalorii de Jllllzjl'ă c:'lrorn le pin

'ce ele a a:,;culta cu deosebire mai 
mul ulnte~'dl' populare deciH orice 
alt ,\Zeu de muzică m(ltkrJl~I, a a"ut 
ocazia ::.ă as('u!ip (;('<1 mai frllmoasă 
.tllu;dd, r(llll~lnl'asdi la festiyalul ~11'

tislic <lranjal de soei(,talt'a de duH 
~i llluzieil ,Progresul" din Lugoj, 
cu ajutorul soeiel:ttii eu acda~ ULIUl{: 

din TimiŞcoara, cu care ocazie s-a c 
;\.oculal ('<,In\\'c(' pOjHllart' rom:îl1l'şLi, 

dinll'C curc amintim Imnul i\1uudi 
de C.crchez, Dorul dl' T. Lugojul1, 

Z,ău-zatt şi J>l;ln:~cr{'a Banatului de 
N. ;\Iideu, :\filndI'uJi(,i, Dod,i lk Oua
ee.l !;ii ,\ndaluzu lle Ioan Viciu, loal('. 
e.ânlalc pl' coarda .inimt'i in 'vibra
linni .~ellsibil{', c!"litio:!sc, jllc:\t ori: 
ce allii lllllZiuL fi~ ori61l de s;l!en(li : 
(Iii 11·:11' ti ;.;alisfal'uL mal hine jlubli i 
cului lugdjan, .care a: hwl parti? I~ ! 
acest kstival nalional.· , 

I 

Pe hlnga huc;l!i!e muzicale coru· , 
rile an ex.cculat dansuri naţionale: 
!n cOl1uiţillni!e c,~!c mai hllJlP, 

tru ('arc publicul a aplaudat 
dl1l"OS .. 

, 
})(,11- i 
cal- : 

I 

Fes~i,'alul s-a îneheial cu o pi- \ 
esă LoCatral;i intr-un act »Stida din! 
,unnă« cumedie de ~I. Legau, inter- I 
preLată (((> COl'işlii societăţii ,Pm
gresul« din Timişoara. 

D. clr.Augastin Lazăr subprefec
tul judeţului Ara ci candidează Ia 
preşid enţia d elega.ţiei consiliu- I 

lui jad eţean 
La nouik alt-gl'l'i pentru lJrcşideu 

ti;). consiliului judetean YH cand.ida 
şi d. dr, :\ugu:,lin Lnz(u·, adllalul 
SUbl)l"eit'd al jUlktlllui .\:rad. Luăm 
acl eu placel\.! de aCl'~t nou candl
dut, d, cir, .\ugu:>lin Lazar bucllnlu 
du-;;c dl' multe Sim[,:llii in societatea 
rtradanu_ 

':\iISLUI in .\n:lllluţ \.Bullal' în 
lSS3, a lInnai cur:,urilc St'(,lIudaro 

la Bra;;(l\', lilcul .\ndn,i SagulI:l iar 
un:ycrsÎlaka .la C!u,i ."şi BudapesU'. 

.\ facul r:lzhoiul, udud c.alilalc~ 

dc Cum:lIldalll de cOlllpanie, und'C 

!t;l·ol('tl~'nlul _\.lIgUSllll Lazlll', a ual 
ll{l\'ada de bravur~l. 

Du; ă r:)zboi ti Inlral În' admini
:,': rapc fiind s["(Tl'iar'ul pr{'fec!tll'ii 
5at:111ur, rrelor, primprC'.lor şi in 
(',·;C~ d n ;~rl11ă nUlll'it subprc1'ecl al 
j 1]( 'c!,ul ui .\rad. unde conduce (~U 

111l1l1ii Dric CP.CI'l· destinele judetului .. 
1 n :ln' 1a~ timp {'sic şi directorul 

!;i\"'Î 11 il l' noI ar i ('M şi profesor de 
dre]"l con:,Lituliunal ŞI 

!i\". 

administra-

Cum se conduce 
ţară? ! 

o 

Expr~sii IHlrlamentare : tâlhar, ftr(Ullar şi pungaşi 

HlIşinc~ 

X ',IYC!i teamă, Iăranul v-a scris 
'in cartea nl'ugră a lui. . To11 şi toale eari fac parLe din a- ! 

I 
acesl.e două c:oruri s-au achHat pc I 
dt>plin ,cântilrt'!i şi ctlntăreţc, iar : 
ca dansa1ol'i au fost eei mai buni. 

;\tluna]'!':,"" .. naliona!;\ din ({ealul 
1':1.Il'inrhiei, În Ul!!I11l'lC zile. a Kpe 

l'ial sfintii cu scandalurile ur'lllat('! 
de 'expresii pt cari Jlumai înu'c 1)l~ăl

ga~i le D.1l7.im şi În eonlra dirora. 

;\11 vii mai rn.:,coli!l gunoiul S11f1('- ~ 
ksc fiin(kă va i,eşi duhoarea carc 

Nu tle YOUl o"teni splll1ând cu-

,'a Ingreuia atmoSrt'l·a deja yiliat~i 

p';n aeti"itatca V<Jasiril d{' url:itoril 

Voinţa Poporulti 

Comandament nl Divi,.ici 1. Ca\', 
Serviciul Intendculci, 

;'\0 H~.s din 23 lan lH:30 

Publicatiune. , 
Se :tdlll'~' la cuniJşlin!a cdor inte· , 

resn\Î, cit în ziua <Iz' 2i'\ Fcbruari~ 
l!l30, orele 10 diminL'ala se va lin~ 

Ii<:iiatie public ă cu ol't'rle inchi'ir 
În lo(;alul Diviziei 1 Cavalerie ilie 
Arad (,eta!e pentru ~\i}ro\"izion311a, 

fi ('[1'C:t 3\lJ \cinci sute vagoaJ,e, 
lemne de foc a 10,000 kg. vagonul 
ne,e<.:are trt1!lI'!tH- Di\'i7,ici 1 Cava· 
[Cl-ji' l'lI ~arnizoatle.lc în Tr;,ul;:.;iln" 

l1ia. 
OfprtC'!(' yor fi insolite de garan·, 

/ 

tiu legalU. tI .. ;) lu sul~ elin valuarel 
furailurci o~ur:t:l in 1111l11Crar sac 
ckelt' ~aralltale de siai. 

Caelll.l dll sarei ne model tiI: ~ 
ta plltea "edea în ori('{' zi de lUCI: 

inln' ol'i'k' ~- ]~ in canecla,'ia :;,:. 
";{'lll[ui in:leHckllld D. 1 C. 

Uei lat ia ;,c ya tine' conform disJI" 
\%i!luuilor arI. :H-"~ll0 {Un legea a, 

:i li praculllabjIilăl:iipublice. 

Comanuan!1I1 Di\', 1 Cav.: 
Cicllcl'ld ~s. IovanoYici 

Seful Serviciului lnlcnd,: 
fntlcscifralJil. 

~o ;")::;G!I--1H28. 

iSubsemnaLul portărel >o,~_~ 
('lIn')~tjl1(;1 ]:t!]jlicH. t\l ill urma dr, 

e;slIlui ClI :\1) (;, lH32~·-19'28 al jud€ .. " 

eâlodei 1 urhană Timişoara in 
f:wor1l1 lui Solomon Spitzer ric'pr. 

v,inle bune despl'l~ iH'Opagallda ar
ttlstică din oraşul nostru, dusă cu 
r:hnă şi hoU'irâre de corul ;;P1'o-

1 !'cşj(\{n\ia Call1PI'c'i n·a bill",\'\'i! n 
1ua măsurile impusC' de kge În 
aSClll~nca ocazi uni. 

Prest'i i 'S{' jmpunl' a întrehuinţa 

{'x.pIX'sii lllai boereşLi cu domnU 

adllnărilor na- 1'riu dr, COIOT1lall Fel cI ayocat în Ti· 
la lună, deşantaUt 
AltădnUi .5crliJltcle 

\if.}nale transformau sala într-o aca-

gl'csul« din Lugoj..ccndudilori de fondurile... con- demie undC' cuvântul era condus cu 

!\Iun~a admirabilă a societătii. .Pro : ·,du:;e în apartamente particulare: nu "mulUl maeslr.i:c de tol cecace geniul 
grcsuh ar trebui să fie un îndemn! se r')at.<.' fac{' aceeaşi pudricare, ca.- \rOmflll a putul 3YCa; astăzi cu mai 
la faple şiih'nlru ecklaitc societăţi i re de altfel ar fi mai logică, 5i .dI.~r ! 1ll1.IIlă ~}1ăCCJ'(' .azişli ~ un târg dc 
muzicale din Banal. , rerrc'7,t'l1lan\i ai (,xYI'('siilor hlrJa-! ~Ylle :.;a ~L<;Cllnl sUI'ugiUl cum îşi 

r\u putem dec.'il să-i fe\ioilăm 'pc 1 n:sli.? 1 fad' J.l·LlHllla boului său, decât ]a 
ID/itiatorii acestei seratc muzicale, 1 Astfel sc conduce o tarlP () <.;cdiIl:ă a pnrlaml'lltului roman. 

şmiş{)[lra. pC'nlru ,;umu de lei 86.\ 
şi spc~~, în suma deW,) Ici deja sta' 
bilite şi cl'lC' el' se ,-'Of" mai slabili i 
se fix,e<lză lerou'n pplllru efectuareal 
lkiJţl!ici l~ ~jl!a de {} Febr. Hl30l ' 

ora J pm., în Timi~oara ]. strada· 

Paul Chinezul 2, pe c.:Jnd şi undeI 
se yor ,·indc prin licitatie obieclf7\ 
le ~e-:::he,,1ralc şi anume,: mobile det 
casă pre1uile în 310.) lei. t 

: TII, J, . Tjmişoara. la 13 Febr, W3Q I 
Por1ărel: C. I ICI'eseu 1 

du("~lnrl cu spor înainte cultul mu- I Vă fa('~~i pung-aşi, tâlhari într . .('J' Primul conduce lin bou, celălalt o 

zicei populal'e in Banal. : "oi şi pe urmă umulaţi prin sale şi Iară. 
. i propo\'iidui\t cinstea '! 

------------------------------ r 
Corl'sp'. I 

• 
Vrei sa mânânci bine abonează-te •. 

Dr. Emanuel Kohll t 
; Serbare rODlânească 

./lrad-Grădişle 

În jll:) JlosNieo t 

! .. \ , 1 cu 1400 Lei IMar. ~. 
t;peciahst în boak pentru copii şi \ 
femei (Mamoş I făcflnd sLudiile în 

Vi('na şi spc'dalizat tot în Viena la I Sotieta[{'3 Femeilor Orî. nom~îne. 1 dj't:'I~' Dan, Lanca, Cioban, 
fl'ol1, Husandu ş. a. 

~ \ LugoJ str. Buziaş No. 5. ] 661 
1 serv~sc şi mâncări reci. 1'.' 

Nea~fu ; . 

.cea mai !'enum'Că clinică, îşi des- I au orgnnizal o scrbaie~ fondul ! 
chide ordinatia în Fabl"iea În Piafa ; ~ scos de jk urma act'ski serbări a I 
,Caraiman 23 (PalaLul Tolis). I lost vărsat societhlii I?'cnlru ridica- II 

şi cUn .strada Dacilor 26. ! rea unei biserici. 

Incepe Ia 4 februarie şi ordon~ I S erhar,c3 a constaL din r<,pr(>zcll- I 
penLnl boalele sus numite în tim:- ! ' . tarea unei piese: ,'Doda şi »Call1pa i 
pul dela orele 8-11 şi 2 J·um. -3, Il 1 nea' la cane s-a distins drele 111-

Instalatie de Ouarz şi E1eclrothe ~ {.Ireica, , ?'jmariu, P~i şi St('ft'inp~cu, 1 
raphie. , 1 ,s-au Ill.ll remarcat IU celelalte piese! 

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

La concursul de frum;l~etc 
l'rclum şi dn;j Beja. ?'\ăd:'ibau: 

reuşit drde Pai ~i Pojan., 

Serhat',ea a fost foarte reuşită 

au 
So-

din 
[.ia!!' puncl<'1e de "edere. 

'S-au slr~îns 2WDD Ici. 
Y;irsal in scopul S\l~ 

cari S'au 
amintit. 

~or. 

- -

Cfnt~mat{;~rafel~ din Timişoara 

CI.KEMA CE'rA'rE CINEMA APOLLO 
31 Ianuarie 31 Ianuarie 

Nebunia amorului Tară fără femei 

, ,...-~._--- .. -------~---
Cel mai eficace leac în contra ! 

tusei şi a bron!ilitelor este 
8iropul PentusiBn al d-rului 

FOLDES 
preparate la Farm. Of. Fmdes Arad 

Citiji 
Vointa Poporului ! 

CINEMA MEHAL.A.· 
31 Ianuarie 

c.a 

-
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Oameni şi fapte 
Rugăm pc Imnul l)z,eu ca acelora 1 Comitetul şcolar al liceului de 

cari ~l ore:~(' li Il.lllllci P'-'lItI:u pro~pe. \ fete "Carmen Sylva't din Timi-
rarca popurulul nostru sa ie ajute şoara. 

iar de aoc-ia cari cautii sa impiedice 
ISunl ŞU!;ICI.lN-i Si uuu de am dela, pc C'an' am aşll'i)lal-o liP abtla tinlp lJzcu :~ă ne şcape (' .. IL mai curând., . Convocare. 

prima unire a ÎKlj)Ornlui nostru" de î toaiă sufhwea rom[tne:lsciL l'n român 
la !)riru:l îJlccn:ar{:' cu izh:l11dă de a ; Cu onoare Văînvitam la adu-
se ullii si {Le a diu!la ca to~i acei FF • I narea generală a Comunităţii şco-
cari au inimii i'r)I1l[\ll~1 :,'-t dea nU II a. ' 11 L ftfl.. rI.Il O R 4 Iare a liceului de fete "Carmen 
a fosL foarle frullloasa izb[lm[;l şi II . ~' ,r,w:- _~ ~~,~ ~ylvaU di~ Timişoara, care se ~a 
d unirea din lUJ8 nu a rost (kc~ll dlJ d. U"l'El '1 ţmea Dummecă, In 2 februane 
urmarea odei dda l1-i7S 79. M:i I I a. C., la orele 11 in localul şcolii. 
GInd scrhihn 71 de ani dela această I (Prin telefon, dela corespondentul nostru din Bucureştl) i La caz, că, nu se va Întruni 
llnire lrcbuc :;u lIe pll'('[un gl'lllUlehii i jumătate din numărul l~lembri1or, 

si sii zicelU ca pl' acei croi CUl'i au Sitaaţia internaţională I adunarea se convoca prm aceasta 
murit Ilenlru aeeasiă unire) Dzcu ! a doua oră pe Dumineca, în 9 
să.-i ierte, iar.,la aeei c.ari Irăesq, 'n [TI JE'JTIN UL DE ,iZI 1 Februarie a. c, la orele 11, câ,nd 
Dz.eu sa 1\: ajute ca sa () llll'nlină in- ~ .. ' ..L'-1 ~ ; neapărat se va ţinea cu orice 
treagă, :l!;ia cum eslt'. ! număr de membri, in acelaş local. 

1\U cred ,sit fie l~l~l~i "români ~~r~ Şedinţele congresului dezarmărei marine de la Londra con- l Zoe Coste preşedinta. 
să nu se snnlă fcn(,l~l 1ll ~ccasl,u ~ 1 tinuă. Se desminte svonul că coferinta star fi ocupat de submarine 1. fodor secretar. 
sfiillU, zic, llli erec[ Sfl fle ;J'fulit, , " 
de oarece cuno;,c un caz, şi jXHllQ ŞI de eventuala marmare a vaselor de comerţ, :\(J fjJ7{j~ m.2~ 3 
slabi de <lol'şlia vor mai eXIsta" La congresul socialist francez ţinut ]a Paris s'a admis partici- . 

Dupii al)rnapc ° mii(' de ani de su· 
parea socialiştilor la guvern, cea-ce constitue o tnfrângere a d-Iui ~I ,_,o 

Blum, adversarul hotărât al acestei opin'iuni. I Publicaţit· de U<ilaţit>. 

Imş('nir ::;1 iobăgie în earl'ilOporul ; Sti L.-.l'll1nn: al [)tJrlill'el ali tiC la 
"o"lru f1Ulll,'ll' l'o,'ll'te ,QTell u' i111tut La Berlin continuă conferinţa cu privire la conveţiiJe comer- . '11-" > J 1 
... .. ~ 1"' I c<llllcJşlinl'l. pu ) !Ca, ca Il[ urm3 (C 

ajuugc la :;ieuE, dupii ull.iric. a fosl şi ciale dintre Germania şi România. I cisullli tII XL) {;. lWlJ:J-l!l:!H :11 jud{~-
esL{'. nc\"CH' ue o lrl'hÎre a poporului La Buda-Pesta au fost turburări comuniste, producându-se j dllorici I1 urlmnil Timişoara în 
nustru, carc dlweJ't', dm' aşa es[c, câteva ciocniri între trupe şi manifestanţi. 1 ramrul lui Solomon Spilzer n'pr, 

nu ne putem lăuda de lipsa analfa- . S'a descoperit în Rusia un nou complot anti-revoluţionar, iarl'rin li\". Coloman Fcll! anH"at 1n Ti-
bct.i~ll1ulu:i; preolji ş.i învăt~Hor~i 11l!~o:lr-a l'enlt'U suma dc 23;)0 l('i 
hal'''l' "1' au -ll1·(~el)lll o C.'llll!')ant'e de printre arestaţi se află şi episcopul din Omsk acuzat da a fi fer- . t - 1 1 ă 1 1 
.... -- -.-. ' {'{';qi:aL Illl(,l'C'se (t'.) a su < (te a 
propagandă cu1luraHi, care a dat re- mentat agitaţii cu caracter monarhist. 30 Xoy, lH21 $i de ]() la stJtii d\C"la 

zllltn!e bune dova<lit marele aşa zis Faptul că unele vase de război sovietice au trecut prin strâm- . 20 :'1 1 n,i 1!1~;) ~i !wlllru spest' în 2'J15 

prolcLarial li nlckcluaL tori şi au ajuns in marea Neagra, este de natură să arate Că: lei deja stabilite şi cele ce se vor 

Aşa. in cOllluna .\lucea in urma guvernul sovietic nu este un partizan sincer al pacei, şi Că tnar-: '~nai stabili se fixează termen pentru 
'1 'ţ"1 . t' '1 1 'l't t't . ert~l;'luirea lidtatki il!' ziua de y plllueci ,emiee a SS.JJrcot Remus marI e ca ŞI aClUnt e ca ŞI aCylUm e sa e mit are cons 1 ue un 

Februul'i'l' HJ30 ora ·1 p, lll. in Timi-Ollilcea, a luat fiinţă q casă cuauta permanent pericol pentru statele vecine. ... 
şoara III. slrada Coroana de"toOld 

lă., de lUodel,[fl'ulm orice cOl11tlllii Guvernul turc susţine ca. trecerea vaselor ruse prin strAmtori, 
unde ~t' vor tine. conferinte şi dire· s'a făCllt cu formele cerute. 
riie ~:,('rhări jlc;nlt'u <kstcjJtarea şi I 

111 :>; Din Doorn se anunţă c~ fostul Kaiser Vilhelm şi-a serbat a 1 infiltrarea în popor tot ()('-i .... l 

bUJl şi frumos. 1 71 aniversare a naşterei sale. La serbarea familiara a luat parte 1 

12, pc dnd ş.i unde se \'()r \ind<, la 

licilatie ob!c~ tde sechestmlt' , şi ~

nume: diferile m·obilc şi lln bazin 
de zin<' prptllite in 80nO Ici. 

Partea oea mai mare dintre locul şi mareşalul. von Mackenson. , Timişoara, la 1.') FeLr_ lB3() 

C I dH f dl 
,.l 

Portărel: C_ He-reseu tori l-au În~c1e~ Înlrând chiar mem La Camera omune or . enderson a ăcut ee araţlUm i ' 
brii fondatori. pe viată U11 singur asupra adeziunei Marei Britanii la Curtea permanenta. de justiţie 1 ________ _ 

domn Îuvatalor aşa zis român din din Haga, în faţa căreia Anglia este decisă sa aducă toate dife- Cel mai bun material 
l\Iacea nn :l ·înlrat, ba acum c<Înd ' gust excelent executie 
dşoara in\", Siladi a dîutal ca cu rendele cari s'ar ivi cu celelalte puterI. frumoasă caracterizează 
Oc.az.ia scrbi.il'jj unjrii să desfaşoa·> 

re lUl pl'ogT'mn la Casa eull urală_ c11 I 
tlla :-.ă, o împiedice in fel ~i ehil} i 
raportflOd chiar r-cyizoralului, 6l cu I 
ocazja sCl'hăl'ii unil'ii nu SI(' face ni- I 
tni~ de oun:ce spunea că ce se face 
la Casa cullrfilă nil însemnează ni. 
mic 

Cu. toată 0plUlcpea serbarea a 

Manifestatie contra lui 
Snowden la Praga 

Praga. 2D ,Telegramă part-) - La Il finan(l'engl('z Snonll'll, spectatorii 
dnematograful Syetozar se reprezin au huiduit şi au f1ueraL 
la un film despre conferinta llavala Cll('}P ziare nalionaliste cer bvico 
La aparitÎ:l flgurei ministrului (it' 1 tart'a slofelor engh'zc. 

fDst foarte frumoasa, scena a fost î L fS t 
tmporlobită t'oade frulH()s~ ţiindi>ic ege ... l I)en irll 
Iată IJl 'culori, ~fhlollri din natură, I - . • 1 
de către :llj{)ar.~ in\'_ Sila<li şi duul ! a~)DI·area onoarei 
sUbnotal' fI'ulun Repede.. h f 

Public a ros 1 ptlnă. n-a. mai încă-1 : Legl'a pentru apărarea onoarei:- , tToiecl nou_ 
pUL în sală, toată wtehg("tl.la ro-: :t fost din nou adus:i In discutia par-: E inlerleB,Ul( de vii.zut ce va ră
mJnă, ba şi streini, nmnai d_ dir:cc 1 'iamcntului. D, E. D. Fagure a ~rut ! splllde d, 1 unian. Căci de fapt 111C]'CU 

tor al şc.oalei pl'imal'c din loc, îm- I . ministrului dc. justitie <lyize]c din; j';e S"p,ulle- eă C Jlevoe de legi 'Pf'ntf11, \ -, I pTeună cu dna dsalc Lot Îfiv:Hă-- I pal-leu auloril:l.(ilor judiciare, că ac j al'i1rarea onoarei, totUŞi niIlleI1l n-a 

tlo~rc, nu, după iI~ol'ma,tii dna. <li-li LUa!.,clo dispozil.ii ll~galc Il-ar"\" fi . su- I căulal să obl.ie complecta aplicare I 
rc~.l(),l~'{" nu c .f'o~nallcă, '!ar el: du'ec fiCClen\(' pentru ai~aI'aI"P:l _onOurt'l, a- ! a legii Il'xislen!e. I 
!fjor a Josl ec! mut 'mar:e aSlll)i"!lor de Işa- d. a fosl ne\'011 să ne cu 1111 I . 
I'IOmâni 1n era maghiară, şi do aci se 1 
1\'ed~ că nu penlr~ aCl'l:~, nu a luat Intrunirea invalizilor şi văduvelor de războiu. 

ghetele 
Prăvălie detaile: TOO 

,Cetate, Palatul LOFFLER. 
Elisabeta Strada Helvet No. 45. 

1930 
Februarie 

1 
parte la serbal'c 'pl'nlru că c cOlllra I 

Ba~1111 

Ind Dstri aşilor 
Caseiculturak', ci pentru că nu ve~ Dum.inecă, 2 FlCbruaric ora 10 di_Ul J l~al al soc, ;)t Isbanda;«, a, ~l1vali7;llol" ! I 
.de cu ochi buni această sfântă unire .are loc la Craiova congl':e~ul rt'glO- Şl yăduvelor de războI din tar~, I ~ 
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Vointa Poporului , -, 

Frizerie! Teatrul ! VINElUA R A W I OL~lUPIA 
omaneasca i "Vestul Românesc"! .... , .L~!.O,!" .... 
Cu preţuri reduse tuns şi ras ! - • w"'v • .. • VA • .... ---" ... * ._.. ......... •• _ ... 

30 Lei pentru studenţi 20 Lei 1 

abonamente cu preţuri foarte! Mâine seară la Teatral Orasănesc se va 
reduse l' oi Jt reprezenta pIesa 

lan. 31 Febr. t Vineri-Sâmbătă 

dramă criminală 
In rol. principal: Clara Bow, Mary' 

Alden, Richard Arlen A. Siclo",an '"Heidelbergul 
Arad, Str: Br:1tianu No. 9, deal!4a'-' daIă •• / De vânzare grabnic, pe orice· 

~ I preţuri acceptabiJe, aranjamente. 

L v t v • 'Trll' I r de camere şi bucătărie de primat a parIa J ,I,are succes ~itate,. aflate în depozit la Fran., 

Com unala'" CIS V1gh str Odobescu 7 EUof 

elin Timişoara , 
Cafea crudă, prăjită şi turcească să Cumpără mai eftin şi 

in calităţii mai alese la firma 

ATLANTICA Livrează la locuinţa lapte pas
terizate în sticlă pro Jit. 10,-
dela 10 lirl'U ma.i mult Ceaiuri, cacao, bomboane. Timişoara. Strada Avram Iancu 4. 

sabetin. . 

Ghete şi 'pantofi eleganţi du~ 
rabili şi eftini numai ]a 

Costică Vasiliu 
_______ • Lugoj, Regina Maria 4. 

pro, Iii. 9, lei, Comenzi ! ~~ 
primeşte Ceutrnla Lilp- ! ~z:..c;WADi«S:~Jt..mr= • L 

282 tariei Telefon: l1-i}9. ; ~ il · · ati durabile, de Orlce groszme, A 1 ~I (Jrlsto( Poh.·1 
--_._~._-- -, -~, , -- _. :, conerlrl" m" a lucrabile din: Aluminiu. Bronz, 1 I I 

: .. ~ ," -. ,,.. , Cositor, Alamă. Aramă, Zink,i 1 f Lugoj Str. Iorgovici Nr. 6. 
4. Cea mai eftini1 sursă : ,fc,;, Fier etc. pe orice obiecte din material potrivit Apa- J'l W' (~ ; 1; T" , .... · şi magazie l' 
de ceasul'i şi giuvaericale. i rători de rugina. IPI!ocueşte metalul compact scump. hg. CISS 'ii I amp.arle de mobile ' I !let8!h,atol'. IV .• Stt-. ~~Jif"t' 12, '1.'hIlI;.0I031·8. ": ,1. . pri~e~c CO ',' 

Z I N N EA
' , ! . _1!\\IflIllW"~~ ! II menzi cu (~~~I uf:~~c) ,1 lD [~~~ \; 

, . le~~~9~. " 
, , ' ~ De vânzare un camion 

! . 

Ar.d,~:~ Mep:a;I~C::::e~orrai i N: ARI TON I "?~~~~.?o,!?t-!Z· 
I I In stare perfectă. 

Cooperative Perneavană de il' Vechea casă de încredere, postă- i Adresa la ziar 
consum caută vânzător In văria şi croitorie civilă, militară. ~ il'!',', ' 

prăvălie cu garanţie. Ofertele ! Vânzare de aparate de Radio. Repara- . 
tn scris la sediul Cooperati- I ţie Electrotechniaă se executi promt ;, 

_ vei Arad. ~tr. Dorobanţilor. I .& ~.; şi eftjn la 

SEz~~~~~!s~:~r~f:~a.m~~s~i~~: ÎI +l~.,.:.~.~:::. Bul. ~e/fe!n'~d!. I~ 11602 
tn etate de 12-14 ani. . . ~' 

l 
Căsă torie. 1 ~ 1:, :--U-a-r-o-I-K--n-em~e"""'l t 

~, si Fiul f' 

DOMN tn etate de 38 ani, ~ ~:I'.' .-din societate, cu poziţiune fru- ARA D ' Arad, BuJ. Reg. Ferdinand J. 27. 
moasă, prezentabil, doreşte că- Casă proprie 
aMorie cu domnişoară sau vă- Lemne de foc mAruntate. Cărbun 
duvă, până Ia 30 de ani. Se ~ i

li

, de piatră. Cocs silizian 
admite întermediari. Bulevardul Regina Maria. (Casa Bing). , Cărbuni de lemn. 

Indicaţi uni ]a administraţia Transportat la domiciliu. - Preţuri 
ziarului sub "Fericirea şi discret', reduse. - Prima calitate. 

Ceva dota nu strică__ i .~.~ ~ ~~C~. __ 18_6_9 _______ -' 

-
~ Stojkovits ŞI BeJces Ara~P.AJ7-·· 

., ram IalJca~ Lei 160 
este preţul de 6 buc_ 

fotografie in execuţie artistică la 
-----------

• cea lllal 

ARAD, 
• Bul.Reg. Marial8~ . 

Tipografia .Vuioia Poporului(. 
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