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ABONAMENTE : 
Pe UD &IL_ •• _ _ _ ___ Lei 500.-

l8- Peatru lD.ttluţiunJ fi fabriel Lei 1000.-

-
te 

tA, 
)U} 

Peatru .\refn.ălate Lei 1000.-

D. Vaida soseşte. 

Cluj. 28. Astăsear;l la ora 7 \"a 
sosi la Cluj ycnind dela Viena, d. 
al. Vaida Voevod, minislru dc in
tern~. 

Orgaltizaţia na~ional-ţărănlstă din 
capitala Ardealului ii 'Pregăteşlp o 
frumoasă primire. 
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Două sinucicleri prin 
strangulare 

T,imişoara ~.. Locuilonll :\latyas 
Veghcu'I' cUn strada Kralik 2, car
tierul Vij, şi-a pus {:apăt zilelor, 
strangulându-se cu o frttngh.ic de 
grjn da c,asej. 

Sinllddel"'{'a S{' datoreşte unei ve 
III ehi boale illcurabilt', pe care simt

ci.gaşul nu a mai puiut-o suporta. 
In urma c.el'(',ctă6Ior făcute la fata 
locului de d. comisar C()rll~l P0P<'
sau ~i. d. dr. Livius Sel egea Il , par
chetul a autorizal înmonnântarea. 

In acecaş zi 'in cartierul t~Ii;~a
bclin, s-a sinucis prin strangularc 
In podul casei din strada Homlllui'i 
24, sel",~jtoarea lui Sandor Olah. A
ceasta a lăsat o sCr':soarc în urmă, 
în care spune că a fost umorezată 

r\ şi că mai bine moarc dC("~Ît să fie 
LI DtX'Jnstntă. 

E de notat un singm' lucru' Ia 
SÎJmciuerilc prin strangulare, ce le 

1. bU't'.gtislrăm regulat de un timp aici 
Toale ac('sl{'a se crede că se dato-

1'('sc prea mieei dcpărtări de state· 
le unde se pedepseşte cu ştrangu

r!. Jarca. Amatorii americani de funii 
de sp;ÎnzlIrajj, nicăiri nu ar găsi 
lUai multe funii ca aici in Tjmi-

__ ,6'_. '-~ 

Prelull Leu 
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; Pl :ill ol'aş se syoneşie, ('ii 
I 

a vo.il 
vîn,e a 
mai I 

sa se 5ill ucidă. n'('ace nu ne 
(.1'C<ie, după Ci .. 'JC arătate. 

D1. Ministru de justitie 
Junian şi-a dat de:misia 
Bucureşti, ~. (\Hador). - După ., sia, rugându-l pe d. lunian să con. l sus. 

.CQMDam.~.dQ"."~"""""""""" dcschidt'rea şedinţei Consiliului de . du~ll şi pe mai departe minislerul. I 
m,i..niştrj, despre care am scris in nu IH>ml:-..i'a aceasta, deşi era a51€p' . PENTRU ASTAZI 

Vorbiţi, scrieţi româ
. neşte pentru 

mi\l"ul nostru de p['i, -do '~faniu a ci- tată a produs mare senzaţie in 01' 

Lil scrisoan'u dlui Iunian, pr'in ca- l,ilală. ('ude ziare VOI' să ştie. eă 

re i~i dă dimisia run ministeru u~'nljis.ia dlni f unian e 'in"'oC'abiJa, 
Consiliul de miIlişlr'i a hotănH cu şi c2 prin faillul at't'sta silualin gu· 

I Dumnezeu 
I Fan'i indnjala, .că estc curios I'ă 

unanimitate, di nu primcşll' demi· \'enlUJui a dC'wnit critică. 

D - 1 - 1 - l le adresl·7.l romiinilor (căci lor mă 
O~ sena or~, un genera ş~ I adresez, :j.: s[\·i rog să yorbpasc.l 

un avocat excluşi din rom:"uH'-:;ll' in iara rOIll<lllt'.UScă, 

partidul naţional-Iărănesc I ~~~'I.:~r~~;~:l~l~ °d:;~,d~:;:atee:~~ 
HU{'ureşti, 28. - D. ilJalliu a avut I Ilesc a senalorilor {;JlcoI"'ghian şi l-ceşli, aceeaşi siluatjc. 

eri o cOIlYorbil'c c'U dnÎi loall:itescli j Seil1eSnl, a .L,f(·uerallllui Boboc şi a, In tramvai, in autobuz, pe stradă, 
deputatii :\slun şi T:'in:\sescu, in UJ'- avoeatului Ionescu, pentrucă au pus în tn"n, la leatru, la ("jnematogrttfl 
ma dl..rt>;ia s-a hotărM exdudert>,a Hs!ă sepat'ată în vederea alege~lor în sflirş.it peste tot, doi români 

i din sânul partidului naţional-tără- I Lomunale <Un capitaHL băş;jnnş.i, dud se inl<lln('sc, fac 

I ce fa{' ş;:~o dau pe limba ungurească. 
In salelt' de aşteptare, d('la mai 

Inalta Regenlă triIDile băr- toti medicii romtmi, nu ai slt gă-
- -- &'şti re mese, decât reviste ungu-

bat~ de ~ncredere spre ll'.şt.i sau in e{'\ mai fericit caz,ma 

I cercetare în Basarabia jod.tatea {? I~Orm{'ază aO('~'it~ cate-
i soce, apoI n1leya ne.mte-5ti ŞI even-

l BUCUREŞfI, 28. (Rador). DJ. Dr. Lupu, impreună cu Dnii.IDnca tual ,~ăseşti o realitatea ilustrată 
I şi Goga s'an prezentat azi InaJţilor Regenţi Principele Nicolae şi I san Ogl-iJlda lumii, pătate de muş

te ~i mai Ycehi dccât cabinetul meI Miron Christea, expoo1ndn-le pe larg sitllaţia din Basarabia. Jar DI dicultti. 
Anghelescu a fost primit tot În chestia ae~a8tă de Ina.ltul Re~ent 1 
SArăteanu. Se afirmă din sursă sigură, că Inalta Regf':Dţă a hotlrât De 0..: a1<11a curtoazie, atata aten-

tie fată de ael'Rstă limbă, contra io urma audienţelor acestora, să trimită o comisie compusă din băr. I 
baţi de incredere, spre a cerceta situaţia din Ba~ulrabj8. I căreia p~lnă mai ieri fim ttivat şi pc 

I cai'C' o jl]~hiţcam cu plăcerea 

cu care Înghilhn un hap de chini-

Il t - - -d - 111i'? ~1I ne-am srllurat de ea? vru sa se sJnuc~ U, sau Pt'lllru ee a(~i!a disprcţ fată de 

e vorba de o silDplă ! lhnba n()~sidl'? 

întâ:rnplare j S~~'~l~Il'~':::;! rau, Illai jenanl uccât 
Timişoara .. ~ Am mai vorbit În afla Pt~ i)O!llIl de pt's4~ t~analullk- limha maghian)'? 

a.ceste eoloane despre lk('nlil'rilt~ ga cl;n drumul Heraşului.. dc un· Ol'j vrcti să vă arillati mai, ('ult~ 
I ce s-au f:lt-lIl la ba!le(l de probati!, efi priYl':l la joeul ]K'~ 

Ijlol" in apa. :\plC'dndu-st' prea 
mult }:esle haltl'itrada podului, a 
căzut dela o Înaltinw de • 1l1~(ri 'in 
apa canalului. ;\oeasla ;1' fost ol}.q·r 

val de II[] gard:an Pllillk şi 1l1l 

,",liman d('la t ramY:1t'le ('omunalt~, 

caIi ii-au \"('11 i I inweLat În 'l il] tor. 
Yn!.:nl.:Îllc!u-i o l)rajiI\~1. pe carp d. 
Isa-c fiind în(JIălor a pulut-o ajun 
f,(' şi pr'ind." el fost sah~al dda incc. 

sau cum zir.i.' ardelel1!lul - mai, , 
dOl1l1rj-l 

-x-o 
Hof,l 1,"",.'11 ŞI· 

I din loe~lIHal('. 
te .. " asupra faptului. 

Arad. Comcreianlul Lanlos 10· 
e. sir din strada Brălianu D, a ~lJl'

Pl~nspe ,indiYizij Belgrau Eduar'd 

1 

şi Csiszar Rudolf din Arad, c-And 
Voiau să-i fure o basma din prăvă- 1 
lia sa, predândll;i politici. . I 

-x- j 

Pr:intre n'i licenlial'i fig-ure<l7.ă şi 

d. 1 sac, fost tiil'cctor al aces[pi 
bănci. (JIU de .1-1 ani şi foarte bine 
CUIlOS('llS în c-t'rClllile finaw:ian' din 

local-Hale. 
Rămas. fii rit seniciu, natural, că 

Il II av('a a llceva de făc II L dec<Îl, să 
se plimIx'. In ziua de 21.1 FC'hr. 'pl' 
la ol'ele 3 după nHîs~i d. Isac se 

.. 

> 

S-au dus timpurile ace!('a dom· 
ni1or! . 

;\stăzÎ limha domnească, cs[e 
limba llOaS[[';l romilnească. 

Penfm Iht'lI ~ E Pmpul să ne sim
tim aeas[i la noi şi nu numai să 

ne fip dra!-{ de ee este al nostru) 
dar' să fac.em ş.i pe străini sti nC' 
riu hească. XHorf. 



, 

Voinţa Poporulu -
Căminul L J t; ~, Va reprezenta Duminică orele 9 seara ca concursul orchestrei şi a Corului C~tnj-

na.us rIaşll0r nu/uilndustriaşÎ~0z:. RIP V r N WINKLE in S acte. DlrIg., 
opereta romantIca ~ DT. Ale". BUlA: 

Au apărut cetele de 
derbedei 

\loa:~:,l'm în d<'ajulls, daI' S\lIll('IIl 

{,'oll\'nş:, {:t d. I I't'fed :'Iar.:;ieu lUI 
va \okra,ca III JUlIlllCipiul i\rad 
__ ii se îlltrcn~'z{, sub palJ"onajlll dsalc 
d1ll1111.1:\ {!c r bcdtllor şi IHI~dida-~;' 

101', l)sa IlU {'sle obi ~nllil cu a,~l'me~ 

Ill'a llr:jl():w~' tit' tUjllfi. şi t' 'iigul', 
'_'ii ~; de aslil dnUt ii Y:l Inl"l'zie(', eu-
11OHU! piui oi'j..(,;n:zalor lilwl'a[ al Cot'

,dOI de l/{>rlwlL':. ea ;.;ă-~i proft'sl'

Zl' Illl'SIT: a, 

Puşcăriaşii la muncă -
Arad. 28. -- AprojJiitldLl~Sl' 'lUa 8~ 

lcgcrilor comunale în AI'ad, f!<;la-, 

re grup ş.i-a ÎIl(:{'illIL p;'opagandi\. 
Cu,i,L gruptmdu-sl' Întl'-Ull bine 

occtalel1<.'sc-demoeral. in fel'ma .. 
cOtlYiu2,ere, ci'l politiea !It' ilurlid nu 
an- n,' ciiula ÎI1 palatul j)rim:irid, 
inldet( s[\ seryeasC'iî dl'ojlo\r:\'{l in-. ' 

it'I'{'sl'le luturor celillt!llilor, fu ni 
nici o (kosd)jrl', au dl'sein.... In 
mod ra~l1;e in mi,iiocul akwtt()!'i~ 

1o!', dt'sYoll<lnd Illlll·.lui lor dp ve
dere 1:11' cd:llpllii, apredind jlonii

]'('a blo,'utlli d{':~illlt'n'sal tiU primit 

pe a(,l'~lia ('l! hU('Ul"Îl' -:;Î lllultă dra 
gosll', 

i\i(ii, [n:-.ă u\'anlJld al! _i(:l'al .It' 

('tit iI11el'('~iHe J1l\'S~ h'ne <Il' partid, 

eri illC:1 inalllit i de 1110al'k, !aS· 

[;li~i illfră\in sub ('gida '<1iolanulni 
poiilit" il! lijl;~a llllld jlf()<~r:llll si[\

cel'. şiull- ales drepl al'~:llll](,ilt k
ro a rNI. Sp{'eu!;llld in mor! Iwulai 

,ideea sf:\ntiî a naţionalismului, s-ml 
unriL <,.ele două tahC'l'c adyerse: 11-
IJei'a Iii şi na\ional-tărtinişt U. pell
tnH'U rolo~ill<ill-S(, de modul de' 
luptă a {'elnr dillLli: (iom:ll.{ul. şi 

de avantajul e{']o!'\al!i: puterea, să 
se !impună cu orice mijloace în 
frulllea primăriei' 

locul Ora~t1I11,;, ] laI' nu v;1 [:;'lIldi\i 

unde va duce )Jl'o\l'dcul an':,la '! 

Or:i d\', nu aw,ti alt prog;-am i}'U' , 
lru cOnduu'I'ea tt'chur!lur Ora)\llll~~ 

deC'M al',!4umt.~IlI\l1 ('Liomagului ,) Trist 
ft,;:H le ll'isi IUCI'U, TI-eIJlIl' Sit În\ele
W'\; însil Iln luuu, şi :JllUl11l', e:t 

(~('i<'tlpallul ai';[!iall ştie Si. ;If;l'('~:il'

ze toale J1Iull.ifeslaliullik: şi (ea 
c:i!hlil<l, F<I:;,l1i(';l, dar ::;l il('. ('l'a Ll'll 

taia, terori.'[~la :\Iodlll eh, de lup 

!~l îl Ya apn',':a dlliJi't jl[:.;la I!li va~ 

loarl', I lle lih{'rali nu ne n;irillll' Il Cll~ 

Ai adu' l' ohi~l1uil eu luple 'tI(, idei 

cu luple ele{'[oral<' einslile şi se 
iilloarr'l' CII snlrhă dela m:m;fl'sla\ 
tiile ci(;m~I.L(a~ilol· clerlll'dli, \'l'!'-

1:1\.; ('11 jll:-.[i!ia. ,\n'1ll loală lm'reell' 
) l'a in d. prefect \1:\1'::': (' li. caro ya 
sdi.I'a ora.)ul de asellll'IW:) ciumiI. 

])e a 11 fel nU'loda {' dl se poate dt' 
laş:t ş~ ('azlll fO:lrle ruşinos, 

J. P('searul. 
-x-

)Sovietele au Întrodus munca 

I
I obligatorie la industria 
I lemnului 
125.000 fIe tarani au fust duşi in pAdurile din nordul rusiei 

l' ,S\o{:kholm" Z~al'lll -el'! lllai 
j, mare al SIH'r.Fei,Sloeholm Tie!<:I1-
. de a fost informal, eă in: Busia 
s~a inlrotlw; I1lun:a ob!~galrJl·jl' 

pelltru I ucral'{'<.l k11l11U!ui, 
C{)l1liSUi ul poporului la sedia 

muncii a dat o ol'c]unanţă e'u: dala 
de H IanuarIe, in l'[U'(' !H'c"c'de eu 
Lol.i ttiranii apli ikntrll muncă sa fic 
dll~i in I'ădurilc din nordul Rusiei 

.Cel,a» pedl'i)s('Ş\t' <:u epa mai 

r 
lltarl' slnicletă a:;l~ pl' agilalori ~:îl 

)t pc aceia cari ('aulă să se cxdJi-

f 
V,'Zl' (kla at:e:lsUl ('oJ:\'oatli! 

j)Îil :.ale s-a sLr,llls 1111 JlUlll:'il' tit' 

I l,-"OOil de oalJll'n.i, cad au ::;i fosl îm 

p:'itVli În echipt' de câle 22:' gel'

sIc ('('.hi pe ll'chUl' să doboare cel 
puţin UO copad pc zi. 

In cuzu! ('ă nu indeplincse acea
sUi condi\,iune, ('a ped('apsii nu va 
pr-imi de nl<lncHre, 

Acum e:llenl Zlile, pUl'dwl ul a i 
j"rimil Ull denunt, 'in (:are s-a 'ară, 

laI că femeea a fost Ol1lOl',ll<i tit'. 

îllsl1~ hărbatul SilU, In urma ac:('s!ui .. 

(\r llun! s-a ordonat ct'l'cl'lilri 
:;;.r (!t-shUl11afe[t eadauulni pelltru a 

fi supus autoi}siei. 
C(,I''t.'{'1 ill~i It' f;ieule p[ul[ltn jH'\.'· 

zel11 d,,·{::H!'(' PO,;11l1 de j:1l1dartl1L ; 

au dat uîmulol'ul l'{,zllltal: 

Sutii :\p\Till'C',canu se certau şi 

bătea u l"('l~i prof' <h'slul dt' <ies şi [j' 

sia din cauză că sot.ia consuma 
prea mult llll:olll. 

l;lworghe :\'('\Tilweallll, tin bă-

1rfl11 rII' ij~ arui, 11 dedat'at, ('li si în 

seal'a d;n ajul1ul mortii s-au bit, ' 
lut, ;<11' ft~mel'a sa a ieşit in curl 
de uilde n-a mai venit.. 

S-a llla; ~;lsii ~i IIIl haston plin 
stinge, ('U ('al'{" se presupune dt 
fosl olllortttă so(;a lui :'\cvri Il c('a Il Il 

'Sot 1I1 a rost an'sl al şi acum se a)· 
L('urlă rezultalul allloiJsi~'i, care y" 

dcc[ 1(' ~I ~lI'!iI;1 {'allla mortei" 

Volbură. 

Atenţiunea! 
Cine cumpără 3 duzini de caps 

de oţel necesare pentru facerea şi 
nului primeşte sticla 
klel-graluit. o sliclă S 
şi 3 duzini de capsule de oţel 
ază o fabrică. de sifon în casa ori 
cui, într'un minut aveţi ară gazific 
higienică pe un preţ de bacafet 
maţi pe ca lea progresului şi 

I ţivă cu încredere la reprezentată 

j anto sifon Sparkle 
Lu,e:oj efttiu vis-a-vis 
d~ Atia Finline~IlI'ă. 

- -~-_.--,--~~------

V rel să mânânci bine 

Al'iallu despre căstltoria aceasta 
stra!lle, nu ne-am aşkptat la ~l\t-ce 

va, decâl la intelesul adevărat' al ale 

gerilol' libc."(' teroarla, Si, :iată t~ă 

llU uv'am inşeiut ;n aşl('pl:1J"ilc noa f 
SLI'(', Că{1i liberalii au şi PII~ in 

. Pl'aclie:l ll1t'toda \01' de luptă, 

EI'i o ceată de' d('rbedci, 
c. F. R. plăteşte 620 

lDilioane 
laJlosNicD,1 

in 
J'nll1!(' cu 1111 ()fl!'('~('al'(' PUşC;lI'ia~ 

Breban şi cnndidalul liberal, hoţul 
de hil'iclt'1 ii H Î';l riC'l'Hllll, 1 urllwn\at! 
(le dnul liberal. au Încercai să ză

dănlicească o adul1m'c paşnică a 
celi\tt'nilo," {'nii mărludsÎan pc ur-
111:1, că Iwav:infi ec lll~\nCa, s-au 
sim (it nevoiti a pl'imi leafă rcgula
tă dda libcrali, p!'nlru a z;ifi{trl1id 

adunăI'ile puşniee. 

Bravo domnilor liherali-nalional: 
tăn1llişti! P:1n<1 aici am ajuns! Ca 
nlşll' derlwd<.:,j si pU'j(':lr'i:IJi dllpi; 

bUllul lor plaI' ş.i în 'j)roro1'tic cu al
coolul pHHil ,Il' f!yS să 0pI"('ască pc 

cdt!lellii ('inslili in (,Xl'l'cilal'ea 
dJ'cptur-ilor 101'! Par-că vedem Iwlî

lle deschise' uşile puşcăriilor, r('
\'ăl'sândllşi pleava soeielătii în mij-

CI~EMA APOLL 
1 Martie 

Pat şi Pataehon ea eaoibali 

Calea Ferată incepe să-şi achite datoria 

HUCUI('şti. 2S,- - ;\Iini slnul 

finan\e, anullJil eii se ;\"a înc('j)ff a' 

dlÎla:'{';\ daloriilm' efI', eonfol"m da

!t'lorn[il·,ioast', daloda ef[', (' azi 
de lin miliard ~i 20 hmilioan(', din 
('al'(' fi 2;) dp milioa!](' se V 01< CI('hita 

Sl!ma a(:casta va fi f )!()sită spre 
31:0F('[',il'('a datn,iilor, ('(' dalea;d 
dinlr{' anii 1\)10 şi 1~~2;), ş~ În eu
râ!HI vor fi llchitale loalt' datnriilp, 

-x-

Pe urmele unei crime săvărşife 
in comuna Pesac 

Tim işoara, - - Acum două silplă

mâni, soţi a lui (; hl'ol'ghe :\' ('\Tin
e('[)n cl;n comuna Pcsae, 'a fost 

~ă~i\:1 1110artă în curtea casei sale, 
.Moartea i s-a tras dintr-o rană~ ce 

CIXEMA CE'f ... <\ TE 
1 Martie 

Serenissimu8 şi ultima fecioară 

.. 

o cl\-ea la cap )i s,a (TI'Xlil că !-;e 

da1on'şll' eădt'['('i jos, fenH'l'a fijnd 

,GUf1os('\lttt I.':Î ('[,n,Ul,Ul pl'f'a mult 

:tlecol şi în Ul'ln:l accsLei 'simple 
J:r~:.;u,;l!ll'cTL a rost in1l101"mtlntalii. 

CI~EMA ELISABE1'is 
t Martie I 

Vi~ul amorului 

... 
cu 1400 Lei lunar. 

servesc şi mâncări reci. 
lugoj sir. Buzias No. 5. 166} 

NlunaÎ NUIllUi 

:1 3 
zile zile 

VA puteţi procura necesită
t.ile de stofe dintr'un stoc 
cftin pe lânga condiţiunea 

de plata în T::Ife 

I SC:t~~~\;"1'f~ • ",-. Li ia v .• ~_ ~_ 4f:i " 

Arad Str. Eminescu 2. 

CINEMA MEHALA 
1 Martie 

c+a 

li 

il 

b 
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'lA 

a 
tl'ă· 
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,[ 

litri 
.1 a 

rui. 

DIVEIISE 
-'1(-

o Dlfti;ă comonă 

t\rad. :le;, Eri seara In casion ui 0-
filE'dlor din Div. 1. .\1'1. Căhlrca!a 
s·a daI cu ocazia avallsădi 1j:1J gra

·dul de ,caporaLi şi scrg~nţi al ,şco-

alei de inslrul'lori, () masa 
JllUJlă:uire olill'ri. 

co-

Aceasti'i initiativa o putem Inul
tumi aUlI Ului eomandant locol. Co-
fonr! Sion, dt şi ajulorului. Dsalc 

s,' 
Vlui Cilj). Beldt':seu, curi intre-un 

1 a· 
La elan o"iit::;t'se au aranjat o ~l'rlJare 

UHa e:tt','Î a Ut'l\wl. o mas:l {'ama:M, 
defcascil p:îni'i in zol'ii zilei. 
~\ei'asIă nlas.i titlde stt l{'!.te mai în " 

hil. mult legi1lura surlq{'ascii intJ'c ofi-
it'lii aceslui diy:,zioll. 

Irt~ 
jlasa a fost condu'>ă .;;i aranjala 

admi!'abiJ' de DI. locol. Cezar .\kx, 
;;eur~e:-,{;u {'are merita toatil l:.lUda~ 

jCillru OSlcll"uJa pe care a dplnls-o. 
Au luat pade: DI. Col, Sion cu 

Mari manifestaţii antiregale 
în Spania ' 

l\Iadriu, 2K (I,Hadio/.-, Hcpubli
cal1:ii au aranjat eri searp, lllari ma
nifes(a\.ii JX' străzile ;\la<h··idului. 
hlliduin<l pe reg1.'lc Alfons şi al'-
z~Înd in public tabloul reginei-
lllam~L 

: 

Pol:itia C<1liirca!â a pulut, după 

mal'j SfoI1,1r~ să rcstabikască or
eli Iwa. 

AsemcJH'a manifestaţii 

la Bal'celona. 
-x-

au fost şi' 

I 
Sovietele nu se gândesc la răs

. boi îm.polriva Rom.âniei 
Moscova, 2:-:;. (l. \W~ll t,ia Tas .... 

Stirile răsptuHliLt· în 'slrcillala\c, 
eOlll'onn cArOl'a armata 1'1Iseasc;) SI' 

C01H'entreazii la ).;istI'll în lun,gul 

fronlicf"('i române, dovedind o ali-

• 

ludinc l'iizboinil'ă impotrjya Ho
ndt }.iei, nu {'Dres punti!' adl',,:'irului. 
Hw,ia nu null'i:~l(' sl'll[itlleUle Ydj· 
ma~e Îlllpoltiv:l lli:i unui :-;lal ve· 
eill. 

Viceconsulul american elIn 
Varşovia arestat 

slabilit:l la 
6 mii. 

, A({~dt'nl mortal de a\'lioon 
al ull('!i duc{'!O{' . .'lafH>1H'. 

l\eapOlf'. ~ l'n a,,'on. în can' se 
afla ca [:asa~<'ril dUl csn F{,f[Jolla 
Caras:, d-.\nd['('a, s-a p:;ihll:;.il: .Lu 

n,i, pe l~îIJJ pul <it' av.iaţie dela Ca
PQdiehino, dela l' ;n~tllinH' ti..:' :)() de 

IUcII·,! din GHlZC IlOLuno"cull' 11lcă 

l'ână a<.:Ul11 , , 

Tragil'ul <1eddclll s-a prudus după 
o ori'! d~ shol" IJC card <lllu'sîl l-a 
llltl'CJll';ns pc a\'jollUl B 0,'). UlJ'I.':j 

al· ar L;I]('<I jll'r . .;onal. ,\ pa .. alul :~ j'll.,t 

{(.Ildu'i <k pilotul CastalL!o. JHillile 
c8p,'ila(c de ducesă şi de 'pilot .erau 
att1l dt' graYt'. illcttl mn;îndoi au h'li 

cumbal curtll1d <luP;1 lr"Il:';jH}ri:lr'l'a 

lor la spital. încă înainte <Il' a SI' 
pulea [woccda la vre-o operatie asu-
1'1':1 lor 

--x-

Serata dansantă a Reu
niuneide patinajdinArad 

d,':1Jll tl a, tll cap. lkldl'sl'll :;;,i fi nI, 

Unii cap. NOV:1C', Vlndovici, Teo
d('ITS(~ ('U doamllele :;oi cumnalC'll:' 

DI C'tl[} Teodor('I'C'ti. nl' . citi), N(~ 

r'.TU. BueuresclI, Uni locoL For
nal'gii, XicllJae Vasile eu dOa!lmdc.,. 

prC'cmll şi loii ofiterii divizlollului. 

Varşo,"ia .. - 20. S-a deswperit o f 

lltan' Jler~'gll!ii (k pa::;ajJo:u'l,' la ('on': 1 
sulalul amC!,:call, 'în urma e;l,'eia ! 

j 

l 
Dalelc pa~apoart('\ol' au fost astfel [ 

I 

In ziua de 1 Martie 
a. c. orele 10 seara 
va avea loc serata 
dansantă a Reuniunei 
de patinaj în toate 
sălile Hotelului Central 
din Arad. 

a. 

In zOl1Li zili'i, breClll ofiterilor ~l 
"cit· dou!i trăsuri nu dus 111 usa fi I'i 1 
,pn, căminuri/(' IOl' 

-x
O HUui' mărtunll' fi 
Ru1:' t'J,W'-• 

afa'N"n"3 

1'a,-;s, 27. i~(teIPţ.,.l'J'. parL) -- .\seară 

~'a jll czentul la ill"decl ura politiei 

a fost at'('stal \'~l'eC(ll1Sllllll .\lllt'l'i. I 

1,1, can JIany IIall. 
Andl('ta(o!-;i au slahili! că falşi

lliearea rU<;Ujwartplm' d:'iiI111('51(' dl' 
ani dt' ~ilc sub eonducerea cllui 

fal~dicale că emigTanli,j au fost a

dla!i drept CDj)ii UIlO" părinti, lo
cuind în AmerÎ{'a. 

SI: I'('a l'alşiricării În massă a 
paşajlOarleior ti produs mare sel1za 

l' lIall. InlI'-uIl singur an s'a fal::;ifi ţie în Val'sovia 

I .e.a.! .. l ••• I.n.i.i.(.I~ .... p.a.ş'.li.)O.~.ll.'l.e •.• I.H.,.C •• 11.1.d ..... ' ....... ' .... · .. x ............ ... 

1 Un tânăr nebun la primHlinisl-
: rul Fran/ei 

Par'is, 2S. ((Bavas), ~ EI'i st'ară ! programul Jloului guveru. 
un t:Înâl" suspect voia să înlra' cu Fiirrtl agl'Csiv s-a telefonat politjei 
fOI'\a îli biroul primului mÎn;:-;[ru Mai l<ll'ziu s-a stabilit că alt de a 
TaI elieu, afirmând, {'ă a fo:-;[ trimis face eu un n:'bull, Iranţ.;pQrWndu-1 

din partea dlui Poin('arc~ spre a I [jl ospie.iul alienatiJor. 
culabora în {'omUIl eu d. Tardrieu 1 -x-

'} t<'Lnal·ă, CUI'(, a d('C[anll cil a viizul 

in ziua de 26 Ianuarie'. la ora 11 ! 
~jllillCala, I~ jlo(luJ AI~a (lin I'aris, ~ .............................................................. ~ 
un automohil cl'nll)ill urmat de t 

• llllui roşu. 

In au!oll1ob:lu! ('L'nll~iu, se alb 
un hărbat ('li cioc, can' p;11'ea di 

::J tloarllW: hîLJgă ei ('rau doi hăI'bali: 
\tinilc cari unul lurna dinlr-o stidit 
un liuhid rx' o batistă, pl' car(' o 
,!u(ca <lill dnd În c.1nd spre fata 
blrt a!u!ui adonnil {'u doc, Soferul 

. 
1 

aulomobilului roşu purta un 
)al \'ă"gai roşu-albastru. 

;,\Hli IUI'ia aueasla arc importanta, 
[>J'!ll accC'u dî Nole identică cu,. alte 

m.lrilll'ii făcute !lI' Iwrsoanc dinpro
vincie 

I 

S'a otrăvit din dragoste I 
I 

1 
Tim i:;;oara. - I o:-.i!' Habll~ca de 20 

al1' din ~artierul 1':li:,ahi'l,j:n, a inghi 
~il mai multe pastil!' dt' suhiimat,. 
ea,·p i-a pruvo·cat IlHlarll'u. 

{:alll.u ('an' i-a Îndf'l11Iull la ate:~t 

ac! d;sJlcml a fost dl'l'l,!:fo;,[e:! .. \ iu-
• bit;:.i llU a fosl i\lbil. 

I Accidentul unui cărauş 

Timişoam. - MllIH'ilOl"ul Liiriiuş . 
! IOs<lf Simon, din colonia IllUllcllo-

t,i tOl' cad iel'lll Fahrică, flu('{'a un 
transpurt de !el11rw d('la gara Fa
brică în orl'lş. 

! 

1 

1 , 

S-a slrangulat un marf' ('on1('r
c'iant {nn (:aFilaIă. 

Bucurc:;;t'Î. 21'1. . '. 
lllr('~cu eOllwI'eÎanL în dale dt' ;).) 

an), s-a sp[mzll1·at în loeuşinla .... a 
din Bucureşti, şi jH' dnd fapt:. :~a 

a fost descoperită, ('ra1)l'e3 l:Î rzi li. 
BI"ălu!cseu. UII eomel'cian t foarte 

In timpul mcrsului, roata ciînt

tei tn'"c.1nd peste o 'j)laII'ă, " făcut 
ca d:n cauza zdruneinălurii, S:iUlOl1, bine cunoseut în capilaFi. carI' V{'-

să cad<l jos din căruţă. Ciidcrca i-a nia des În interes de afaceri la .\-

f t t 1" ". v 1 '1 rad şi Timişoara. a lăsaI o serbon-os, fa a <t, CC,GI a cazul SU)! rotr e 
căI'uli'i care i-a fractural !}icioarl'!e re prin earc arată, că criza e('ono -

Cu salvarea a fost transportat ~a 1 mică actuală l-a drtermillal la 'p:lsul 

spital unde i s-a dat 'Primele în-l acesta disperat. 
gl'IJII'l. I -x-
.!i.lf;,"'!:;-"<t':q;W,,'r,,·!:·:;;c~~-~.~;i";>r.:.'~ .... 7~~~ r A 1'("491'1'3 unui pun~aş. 

Dweed, ştofe de haine EI'i a rost pI'ins iD, piata de vjlt' 

şi paltoane do dame, precum CU!luscuiu! pLJu~a) dt' buzunan' ~i 
Georgette - lâna etc, se git- .iudito!' a :l !carli Szalm ·,Edgl'll tLn 

sesc tn mare aHortimente ]a ,\rad. Ulr'c a l';\'('1'\)('al j;e 111('lIitool'ul 

B Si\rbu Peire din comuna Fdn'lc iu 
azarul Popular <jt>tui Timiş.Torontal . '1.-

Timişoara Cetate. -x-

testaupată" sub cGndu- 100 obicle admirabile, preţioase şi lolosi
cere 1J0uă.-, Mai malt de toar~ cari se pot alege după plac 

Concertează 
renumitul 

I 
i 

I , 

l,a această sel'aU 
ţinută de rh:oare 
este' oblighoare. 

(:r,:'I~1 d:! gun'rn (tin Frll~lţa. 

l)aI1Îs. :a.;. Hadol". il! ('('('cur·jip 

ScnatullL: :~{' cred(> .. azi dupa amiaza 

că a:'lualii crizit de gll\'t'rn nut po-
, aLe ~j solutionalil ([('nit prin for-

.llalea llLluj guvern bazal p\' n 

COIlC{',n!rarc, care să uneascii 
(0ti l)artizanli ci-lui Tnnl:j(,lI. 

Chall(('l11ps. 

l~Jrgă 

IR' 

:'Il ajllr(tail'a 1-;C'llalo;'i ior SllnÎ cll' 

păI·ere {'it 'jWlltl"U a I't'alliza H".l':l:,hi 

evcnlualitah-, numai d. Rriand (':,Ie 
cel mai indieat. 

-x-
Cu începere dela 1 Martie celebra 

trupă 

O,·~OW" 
" . l1IL ~ 

va debuta în eate-restaurantul 

cu mare fast şi de coruri speciale' 

Duo-ul eomie bucureştean 

.ell.lezi 
va recita cuplete. Intrare liberă. 

Praţuri moderate. 
c... • • ., _4f..'.i4'~'f'i:lJ 

x Adunarea generalii. al '1 Ca
ssei Centrale de Păstmre din 
Arad" va avea loc în ziua de 9 
msrtie a. c. ora 11 a. 1l1. 

I 
Erncst Rumauovl'!ky confecţ!onează 

ROLETURI ESSLlNGEN 

Timişoara B ul. Carol 16 

de 18 ani cu orclJe
stra sa renumită. 



, 
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Vt~EMA. 

OLYlllPIA 
LUGOJ ,.., tu ,. 

Febr. 28 VinerÎ - Martie 
Sâmbătă 

Broad"Y3V ., 

drama criminalA cu cântări şi mu
zică originală după piesa lui Dun· 

ning şi Abhat 

In rol. princip.: Glenn Tyror., Tho
mas Jackson 

Zilnic 3 reprezentaţii: 
punctual d. m. Ia ora 4-6 seara la 
ora 9. Preţurile locurilor: Loja 350-
Loc. rez. 70 - St. 1. 50. - St. II. 

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

zilnic. • 
Biletele de favoare şi de onoare la 
aceste reprezentatii nu sunt valabille 

ATENTIUNE! 

Toate intrările, vor fi închise 
astfel, că În cursul 

actului nimeni nu va putea intra in 
sală. Rugam deci că Ono Public 

S 'i-şi ocupe locul din vreme. 

Frizerie 1 
I 

Cu preţuri extrem 
i 

reduse: , 
Tuns şi ras ___ " ____ Lei 

România. 
Porlăr-elul de pe lângă judccătorje : 

Mlrală Hadna-Siria I 
No. (~. :W~;;-Hl~9. 

Publkatit' de Ui'lIaţic 

?\ o. 11 port. . 

Pl'ostiluCiit' t'landt'stină. 

lndivida Biro 1 ulirula a fost îna
intată UH'slurii de polilj{', fjjnd a
flată În hot<'lul COlllo!l de vis-a-vis 
de gară, practiei!lIf! 'Proslil ulÎ<' clan 
dt'stillă. 

-]:

Tit.anr.' ruşi fug in Poloonia. 

Voin 

Mica publicitate. 
x Şofer, caut angajament, u 

merg şi la moşie. Are adresa la 
Poporului, 

x 1 C.:tmeră mobilată la stradă 
moasă cu Întrare separată de 
în Str. Coşbuc 32. 

Sc publică sprp ('ullo$!int:î gl'IH'I'a- : 

Iă, cii rin ziua de :{ ~larti(' 1!l:~O in-; 
'C(']l~illd la ol'ele a jl. I1l. Sp va "ind" ; 

F..O\flO, :21) (Jinnub;. -- -in ·rcgiu· 
l'ilc lil1~jtrnfl' alt' Polonici, sate în lJhete şi pantofi eleganţi d 
ll'Cg. krorizalc Îşi părăsesc a\'lltul I rabili ŞI enipi nJmai la 

pl'ill licitatie 'jluhl;că la rata locl!- ; şi ca~el<~ ş.i fug în Polonia. :'\mni'Îr Costică Vasiliu 
lui din comuna Sf-,\na 3\,{'rea ur- ,1 ru' ceJO}' cal"; rellS{'S" SX :11'('[1('" 

t ,.. , • < • ,1 ,<". Lugoj, Regina Maria 4. 
miirilului compus~1 din urm:'iloart'- i r.vlll;ern nu ('slt' însă Ill<lre, era I ;....-------.---.---'1: 
le: ;; pei de vite mari lue,rate de ! ma! lIIa,-e parte dintr-{' emigranti fj' . . 
18 Kgr, 2h~i de vite mari lucrate <Il' iuJ a~a!o.mali de grăni<..>el".iJ bolŞl" f Restun de Jemnăne rezultate 
12 Kgr, :lR pei de vile ne lucrate in \'lk;.. , ._ I fabricarea .parcheturilor se 
<curs de I ăbăc!N', toalc cvaluate ~Il .Mai rr.ullc case au fost i]1C('JHlia!tJ procura dm nou cu pretu 
prct de Ici 4l.fJtiO. d~ car e«" locuitorii s-au opus soda cele mai avantajoase. La 

AG('asla aWl'e se vinde pt'nlm <1('- V'.l'ir'ij Înttodusă <le soviCle. transportam şi la domiciliu 
spăgubil'cn ("t'{'(litorului (;oltJicb şi 2(JU tă: an cu femej şi eopik nu pozitul de cherestea 
Temnwr f~rmă din Arad }'epl'. pl"in trecut IX' tt'renul polonez, unde au 
adţ"oeatul Dr. Iuliu }(ele din Arad fl'st ~l1,cdJat an'staţi de poliţie, j}cn-
de suma dc ;lO.OOO Lei capital 12010 llllcă n-aveau paşapoRj'tc. Tutuş aie Korois 
fÎnlcresc pe an, plus spesde ocazio- tii eameni sUl!l multumiti. că au !'că Calea 6 VAnători No. 6 A 
uale cu ex{'cuţia ce arc a primi pc paL de teroarea di.n Hus.ia, cu toale Telefon 187 şi 1)40 
baza drelziur1<'i. I dl. şI-au pwrdut avutul .. 

GRAMArOANE 1\0. 17.35·1--·1!128. a judec..11orjoi ! --
de Ocol Arad. .'- Cum V8 tl vreme.a in ~1arţJ.e. de cele mai bune fabricatiuni, precum· 

Hadna la 17 Febnwl"l(' 1!no. UI~ n.eieorolog ~t.irian lo;.;l'f Seha ~i cele mai plăcute plăci, le găsiţi la 
2023. D. A.ntoJM>s('u, pOI·Iăr('Ii. LeI'; ta~(' ul'lllitloarde prcz.iced j)t'Il-

2023-28-II. 
_. _ ._" .... ____ Iru Juna ~lar4ie: vremea va Ii mult 

PubH~alilune 

mai Jl1lUDC.cută. Vom avea la înec
pu:ul JUlJe.:' iJ1oj, z::ipada şi furtun,l, 
llJ' .... i o urcare :il kIlliJu'aturci 'ş.i vru 

i f I Ille rumoa:.;ă, care însă va fi tic 
Se aduec la cunoslinţli celor inte- ! sr,ur!: dumtă. Va urrna; o I"t'cjdivă a 

!"esanţi că pe ziua d(' 20. :\farti·:, ; ienH,j: iar la mijloeul IUll(~i: Habde 
ln:lO, la ora 10, a. c. s(' va (jJlC!I !id-; 111 a Is'<'i? decadă va fi (~U adevij
la~ie rublk~, jn localul l.ontrelui , cal primă"ad, adidi I(ler s('nin şi VTf' 

1. KERPEL 
librărie cu sectii de Muzică, papietărie . 

şi Bele-acte. 

LiilellZR 
~i lellgă 

Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 

I 
30 I 

20 }l('nLru Ocro!irca Copiilor Arad, con'" 
! form Art. R8~110. din legea (.onta- I 

A b t Ii bil'ilătii publ.i·oe cu of('rfP inchise.. f 
O n a nl e nUl pen~1"U a'Pro'·it:ion~r('a cu Jpmne d~ I 

mc us(~aIă, dar temperalura înd': 
scăr.uIă. In ultimHe zile ale lunCI 

\'om 8veP desclrclri electrice. 

Cărţi de Bancă 30 la sută 
mai lieftin c 

POLERETZKY CAROL 
absolut avantajos şi eftin. ! foc m suma de 2:)0.000 Lei, cer \---------------
Rog sprijinul onor. cJientelor : er<epal, trans'porlate şi dăditc in Vinul natural compactor 

A S
• 1 ! curtea centrului. 1 bun şi eftin al Reei 1 Lugoj, Str. Cuza Vodă 8. 

• le O w anI. ICaetul.de. sarcini pr~~m. şi. aIte _____________ ~ 

Ilnfonnat:lUD1 sc pot pnnu Zllruc în,- (1 1 d h · d 
Arad, Str. Bratianu No. 9, I tre oareJe 8-12, in biroul Centru- 'X O se mIe t Mufareti atelierul de maşini 

; lui pentru Ocrotir('a Copiilor Arad. 
Cea mai eHina. su rsA. de 

ceasuri şi giuvaericale. 
Reparaţie de ceasuri şi 
giuvaericali pe JAoga. 

garanţia de 2 ani. 

ZINNER 
Arad, str. Metianu Nr. 2-4 

~--------------------·l _____________ i 

Pistrui marunti şi pistrui de ficat, : 
precum 'şi toate impuritatile pielei I 
curata. CREMA LAPTE DE! 

CRIN a lui i 

l(ULKA 
Se află esclusiv la Farmacia 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

. Din>('t.{unt>a, 

se află de vânzare la depoul principal 
din Str. Eminescu Nr 4 Arad şi la 

toate magazinele de beuturi. 

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

in calităţii mai alese la firma 

AT.LANTICA 
Ceaiuri, cacao, bomboane. Timişoara. Strada Avram Iancu 4. 

De vânzare 

Automobil Turism, 
~1 A l{ C A ,,·B lT 1 C K." 

Adresa Ia Administratia 

"Voinţei Poporului" 
Tipografia ... V.olnla Poporuluic. 

Avem onoare a aduce la cuno ... ·:"h ... 
dlor proprietari de maşini de 
şi de tractoaret că. atelierul noastre 
am mutat din Strada Mocioni 58 În 
Srada Bolintlneanu (Gorove) 

No. 7. 
, (4 minute dela gara Domnita Elena) 
Rugăm să ne onorat' şi pe mai 

I parte cu increderea Dvs. 
0+0 

Un nou 
s'a deschis in Timişoara Str. D 
colt cu Str. Poştei, care stă sub 

II ducerea Dnei Zilahi sen. Se 
D1âncări speciale 

cu preţuri reduse. Bucâtărie roâmnă, 
franceza şi vegetariană. Vinuri exce
lente. Primim abonati şi în afară. de 

restaurant. 

Cumpăraţi ceasornice şi 

cale la firma 

CSĂKY 
vis-a-vis biserica Lutherană, Arad 
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