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ABONAMENTE: 
Pe UD aD.__ _ _ _ ___ Lei 500.-
PeDtru mstltuţluaJ ti fabrid Lei 1000.
Pentru .trelnătate Lei 1000.-

Mişcarea feme-; 
lJistă din Arad; 

j 

~ile1e acesLea s·au petrecut e\"c-! 
rumenit' in oraşul nostru cari' un [ 
pot fi trecute cu vederea şi caTe 

pulcm spune că sunt la înălllmca 

t.i.tlllmrilor pdn (;a1'j tr-ecClll, . 

Preţuit Lea 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

;"-' 

dna Ing. Z,amfircscu, să mC<irga la 
autoriiatile respective p('nlru a fa

ce tienwrsurHc ncees.u'e în vcdere4.1 
parliripârii active la alegcrilc COlhU

nale. 
Suntem convinşi că autori l;ltile nd-

mjnistratin vor aprecia frumoas,:!. 
buţiathă a l'omânc{']or arădane 

li<ipa la ca toL ce simte româneşle 
~i lllai ales cu cM orice patilll~ şi 

prej ud~cill personal va cădea i Il fa;.:' 
a~ului rnru'q pe care vor s:l-l punti I 

in a pl karl'. 
Să avem mereu in Yl'dere dc\-iza: 

)' tJnJrea face puterea" car'e "'{'hul' să 

Merenri, 19 
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Albert Thomas va ven 
mâine În România 

HlIctlr(':~ti. --- Jlhlinc ,'a sosi în 
HUlll:inja prin i>unclul de fronlieră 

Jim!;oli.l, .\Jbcrl Thomas, prcşedin
tt"le hil'Ouiui jnll'l'llalional al lrtun-

L 

ne -căliinzl'ască ){'tllru sf.lnta callză 

ră opera acestora va fi cu tUl~H mai a româllismului. I ~':j. 
Încununală de SllCceS ClI cât' vor par- E. 1\1. Năvalnlt.". 1 

--------------------•• m-lm.lli~esc~şcl~p~ti~ 
După terminarea alegerilor, se I dtn Pecica, trallsfer~t 

O înălţăloare dovadă de patrio

li~m au aratat partidele rOll1âue~l.i 

cari. S-HU unit cu ocazia 4Ulegerilol' 

comunale. Al(;cu;..;la esle in primul 

rând opera auloriUtţilur adminis· 
trative locale, cal m4 ales ta. lUluror 
HOIllân,ilor arău,uLi, cmi silll~inJ. pc
ricolul minoritar}) s-au soJid .. l..rlzai1 

inilih'rcut culoart::a politică .. 

j va -face remanierea guvernului Arau. 111 urma U!lll! urdin sosll 
Uda .hinisk! tii inlernelor, d. Corne

L,U VlU:lC:S,:U şelul poLitici şi :Jgu-
1<l.llld lJlUklUtUf. (it:. Jronlicră Pe-

.. Uilloril:uii au lJu::> (~onclitu umili

toare lJ.Cutl'U a cartela cu rom<tihll 
in ul\.'gcri. Era mal ume daca deLa 
lU<A.'pul sc rupeau orice tralalivc - {;u I 

ci pe aceasla temă, I 

Bucurl'~li. - Cu politician, care 
stă anroaiX' de (1. :\luuiu, a ·rledm'ut 
ziarişlilor urluăloare}e: 

Imediat după ll'rminurl'a nkgerj 
lor comunale, guvernul cIIni Iuliu 
:\Ianiu va fi rprnuniat şi ('u ac('ns~~~ : 

O('az1C \'01' primi portofoHi milllsl('- ~ 

riak patru jX'l'sonaiiiăIi din .\rdeaJ, 
!ii nl)'c ('ari ::;i d. dr. 11 ălicgan. 

-St' zii.'l', ci'l 1l1l ran'a :Irdell'uilor În 
PI\'{Tll ar li rosi proHlcal de '!-iuc-
('{'sul L'!('('ioral. fa![Î de ol"f~anj~aliile 

tUn Yl'ch.iuJ Ht'gat. 
-x 

i Cjc~l, a lu:~t t rall.st~rat irI intel~ uc 

" 

sernClll l.! ,lh:slUi'a polilici din 
lJ(nl. 

I . 

1 

l~I'()l.I'Sltl cart-' se bucura de multii 
:>.impalit' llItrc l)l.'dcalli - nu de 

A.ccHsla ţara estc a l'uruiUiilol', erc-\ C - -1 A 

ala. pnll sângc:c ~i s~cr~1icUlc lor, i ercet, rl e In 
~ lllcuilseCJ.lI~a nwuUl Cl au <Jn:p- [ a c}lestiunea de 

I mult a losl incadral in v<'"chiul :.âu 
grad) şi Sl' credca, că va rămallea 
P' loc. 

I St' ,"~ce, Ul transferarea este vre-

~:~e(1~u; iliSPUllC oe_so~l.r--tca şi ecsli- SpioIlaj Tiba(~tl 

h'uJllua::.a opera de Ullir-e a jJurU-\ Ţ-b ~~: f t ad la BucureştI" 
. 1 -'.1'.1 1 acu· a os us !it 01' l'omaueşl. ul11 ai'au, p~i:tru ' . 
ca lupta sa se uea cu tuala. -liu'ia 1 
~ :-iguranta oee Yidudc, a ,avut ra:;u- ! 
ud ŞI in sunetele lellleilur arauane. 

Era ~i fir~sc ca ele care SUnl far· 
laşc la luale actele marele .ale vie-
~ii sociale . sa parLioipc la u i 

i 
asemcnea manifestare piina de Iba- i 
lioualism şi patrioLism, l 

Geslul esle nl<:tre~ ~i dellln de toa-I 
La lauda, mal ales ca femeile mino
rilare le pn.:galiau in wscuw, o 10' 
vitură de gratie, 

intr-una din zilele trecute nw.

BueuJ'l'şl.i. - Se ({(osmlll[e ştirea I Olmportalllă. 
ca 'i'jbat.:ll ar fi avul 'Te-Ull (;ompli Eri a fost adus Tibacu de d. ins-

t~(·. . I 
CamarallO\' a tkeloaral, că prilillf~ \ 

. . '" •. l' I t renI l"U SPlOlWJ .:;dJ ·In) l'l I lt' una.;Kn i 
Iru illiormatiuni ct' le trimitea ('li 

Il·al! Hic'u, m~l;'(' spryicill ~;!;ion l.!ului 
rus('se, dci ll'imitt-au '~[il'i fiid llid 

F'c'loi' g"IH'ral Vinlilă Ionescu din 

. Ha:-.arauia, 
Tillaell prdinde 6i loată afacerea 

lI.> spionaj. Il Il a [os! (h'rId o in-
hani 

-x-

Accidentul Hlortal al 
general gerlD.un 

unui 

I mdmca. 

Intrunirea subofiţerilol' l'eiUJ
I gajaţi din garnizcane A.rad 

In localul C'dZilluului slibun~er& 
!"ilor Heg. !t3 l11falllcrle din Cetate. 
a anl, lOc 'tlat.Îar ... ~t gClll'ralăl;a. {111Clll 

b. !lOr. 
\ 

;\"{iunan:a a iusl pn..'z.idala dc d. 
MalUl' C. 101ll'M':U vechiul pn::şedin
le al CI.'.'ut'UI. 

oS-a t~k ul darl'a tic scamei" .asupra d 
d ... sGliy[trii l:;<'Stlullii vechIului co

mild, (iUP<l al'l'ea s-a ales li<H!1 oomi 
ld pl'utru <llluul H/30. 

I -::")e alt·g(· ca preşedinte d. ;\laio1' Ali rUe patriotc, dnele Cielo Pop, Gol· t 
dlŞ, dr, Holtş ('lc., luale cunOSCUte) 

prin operile lor caritabile, au con
\'oeal Il.'uw.ilc române aradallc la o 

Cuprins de ameţeală, el cade dela etajul al 4-lea 

Berlin. -- Intr-una din zi le, cu- in strada, ulltll' a r;Ull<lS morl 
loc. 

I l<ll'!1l' d.in Heg. 1 Hoşiori, 

,'icq;/,eş('(iilJk: pJuloulcrul majo( 

pe I Haduks('11 din Hat. 2·1 GrălliC€ri; 
r ~!\llll)l'ii: Hul. maj. Frumllşelu de '. c()usfălulrc Într-una din sil.llle pIi

mariei, consWtuire prczidată de <l
ua dr. Botiş. 

După akgerpa comitetului de con 1 
ducere s-a alcăluit un plan âc lucru' 
şi S-a hotărât -ca dnele Etl~'nia ing. 
Bădu)eşlcanu, dntt Colo ne] l\Ianafn şi 

.. 

l10selll ul general de rCl.Cr'ni 

Philip Vllif a sut'el-jt un accident! 
mortal, la Cahrlollenbw'g .. t~CI1Pra i 
1111 Voi!, can' de c~lli,'a all;i, era I 
conducătorul UIwi a;-;ociatiuni c. co-li 
llomic(', a căzut dt~ P<' o f('rt'a"trh 
a locuintei sale, în etajul al 4-h:..a, 

In ultimul timp gt'n(,l~alul 1:l'a Sll

f('l"Înd şi se IJal"C că Ui>l'opifindn-sc 
de fel'caslră (ksrl1isă, el fu cuprins 
suhi! de nlllPtl'ală şi ('?Î7.U pe ferea· 
stră în stradă. 

la .C''I'l"lil de rpcTularl', SCălln'lşn 

Popescu, llaila, Cdiciun, Toma, Flo 

TI'SCU, Sloia, plut.: Curat AJbu, ;'::agy, 

şi Plcşea Tudor. I 

Apoi a urmat o ngapă Oama~~ 
-x- ~ l'<'ascl. !' . I : ~ U ~ 
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Nici la Casa Cercuală nu 
făcut încadrările 

, 
sau 

Timişoara. - Casa Ccrcu'al<l. din 
localitate are un 11 umllr de 40 func 
ţionari. 

Dintn' aceştia numai 7 au fosL 
salal~ia~ii stalului, restului i-se plă

tia salarlll din fondul de boală. 

Până în prezent au fost incadrati 
numai cei 7 sahlria\i ~~i statului. i"~l' 
restul şade într-o siLuatic critică, 
n{',5 ti ind care le va fi situatia În vi
ilor. In prezent aceştia sunt platiti 
tol din fondul <Il' ln:!!!t. 'in:.;:1 !It" 

I Fă Houa kgc <.It' organizm't', prin 

I 
combinal"l'a lllÎnistl'rllhLi mllt!cii, 

! eli !-ii'tnălateâ, ei tt'('hue si't fie piă-

I 
liti de stat. 

Se YOI'heşlc, l'lI. o partt' din ei o 
s:î lrcac~l la diredorat, la sernctlt. 
1l11111i'.ii şi s{m:tlă!ii, ullde vor fi In

cHdrati ca at,are, iar }"t'slul ,tar fi in-
c<'l.drat în cadrele fUI1('tio nmilor dc 
stat, aparUmlnd ~nllist{'rului 

~i şi silniHătU, 

111 un-

Function~rii poliţieneşti? 
primit salarlJl 

n'au 

de la 20. Decembrie 1929. 
poa[(' pl<1Li s,llaruL Sun! douâ IUlli 
(;,'la :.!O Deu.'l11\Til'. de cân(l nici 

un l'ullc:!!o/wr poli\il'ne:..;c nu şi-a 

primit salanlL ,\zi aceşli slujlla15i 

sunt expuşi S:1 

1 ştid illexacle prin care dl'scrcdi-

I 
leai,:ă pc d. Nteo]au şi asta JlUll""ai 

pcnlru că ds~ estc român, (~azete

le ~ll1lil1titl'. vor fiaclionate in ju-

''', 

Vointa Poporullii -
deeaUl de către d. 'Nicolan, pentru 
ştirile iuexactc publicatc cu scopul 
de a-l des(T('dita. 

-~-

Scandalul în jurul alegerei 
"Miss" Banat 

Tinrişoara, - Intr-uIl număr lre 
('.ul am arătat rezultatul concursu
lui dt' fllunusl'Îe org:mizal de red
sta ,hcaliluka 11 llslr,alli>'. J urilll a 

ales pc ,"Iiss Banal, In perSOal1~l d, 

rei Baha llag,ro din LLipovu şi se 
1 1 spune (',it aceasla 
llrinj;j de sus, el 

lIf!e fiin LipO\'a. 

ar fi fost o do
,,:\!iss» BanaL să 

Concursul a avuI loc În f:tla llnui 

pullEc fourte numeros şi e:lnc! S-a 
comunicat IHlllwle celei alese, <lec-

I rliluui) a Iidkat pc brate, s . 
că adl'nirula jlbs BUll:at e "U)oa41 , ' 

! Kalo Z,imllwrmallll din Lugoj, CI, i 'l'e a îndeplinil toale condi ti :tnilt 1 

I estetice şi fidel' ale unei adevărate t 
)J "liss , 1 

Elamul adus prin accasUt llwi1ife 1 
slaOc juriului şi celei alese, eTC'd, 1 
d. ,'a S ('ITi ca lectie felelor din ]~;,. 

11;\1. :-;lt 1111 mai participe la concur·· ~ 

Slu-ile uIlde influenta domneşte. t 
1 

Banca Comercială şi Industriala 
Şvăbească clil1 Timişoara 

a cerut concorclat. 

, 
1 
J 
( 

T;mişonra. _. Legea de organÎz.a 
re a politiei şi j:UllbrllH'dd, s-a 
pus în aplicare lida 1 Ianu.arie a.e, 
cu toul{' U('C'sh.'et nici până in pre' 
zeul nu s-a terminat cu ineaddiri
k. Sunt funct.ionad cari ilt'g~ll au 
fost pensionup, sunl alti cad rară 

nici o pt'egătirc j)I'ofeslonaUl poli
ţienească du fost incadrati, mai sunt! 
alţi c<lri l'ilnă În 'prcU'nt n-au fost 
nici l){~llsionap nici incadrati. 

au nki un tel de credit la cOI1wl'ei-
Timişoara. - ("na dintre cele llwi 

antii ca!'i îi apn)\-i7ionau cu o!i, mari hăn<".Î din )'Idn>pola Banalului ' 

r('an~l, CI III îalrcg judetuL 
.\,z;i, Banea amin 1 ilă a cerut con· 

<~Ol"dat, ofcdnd dl'])011el1\1101' 00 la 
sută pEtl.ibil în timp de trei ani. de· 
ş,i acUvul penllitc a 'Plăti lJână 1<1 
78 la sulă. 

~ 

[1 

(J 

~ 
( 

~Iinoritaril{)r li s-a <1 .. 11 ac~es la, 
postur'ile cele mai imj)Qrtal1' 
la de sigurantă, flirll a se 
ţine seamă di ne aflăm Într-un o- . 
raş plin de sj)1onii statelor vedne. ! 

In Joc de o organizare solidă a 

menlt'le necesare ex)slen\ei, fill'ii a 

I 
eslc Banca COl11rrnl;lHi şi Indllstri 

lllolra.i "orbi de c('lelalte lH'yoi ;llc t al ă ::;\'~tl)('a:·wă, .\c{';lsla >are 27 (,c su 
eUI'sale in judc{ul Tillllş-Torontal, 

Haosului trebue să' i se pue ca- 1 cu un cap,ilal so<,it't;ll" de 3:m miii
păt şi asta numai atunci i-se va 'j:Hl ' Ot1lH'. reZerve t) milioane şi dqm- i 
ne, dnd sc va cIadfica situatiH i Il eri in ,oaloar'c de 200 milioane, 
fUl1clional-ilor polili('neş(i Î La 10 Ianll,lI~ie ş.i-a incci,al plilti-

Din parte-ne credem că funcţiona- le, dt'\'('nind Îl1sohoabilă, Piata ti-
I mişOI'('ană 0ra ;llannală ş.i dCjlc'llcl1-

Că se ,'a aproha sau nu cere,ea 
de concordat, c de văzuut; deo' 
caJlltIală re\inem un singur f:1pt 
curios in aeraslă afacere banc-ura: 

p 
S 

t 
s 
i 
fi 

l~ 

politiri. illregistrăm azi un hao", 
care nu se poate dt'scrit". Din cmI
za acestui haos, politiştilor nu li se 

nii politicueşti ar lrebui retrihul, 
Uonati In primul r<ll1d, ca să pu
tem evita cazurile trisle, simila-re 
cu cdc dan Basarabia; 

j •. li ] . A I I ~u au cerul ('C aI'arca el 1Il stare 

J
' de faliment. Însă cererea de f:lli - ; 

nll'lll II u s-a aprobat, din motivul t 
I 

Azi oferă 60 la sulă depolleutilo f, 

d{'ş.i actÎvul l>Pnnite a 'Plăti 78 la 
sulă; iar la 10 Ianuarie 13 r;,sp!lllll 
la cererea d{'ponenţi!or de declara· 
re în faliment, di va despăgubi în 
Pl'opOI'ţ:a de 90 sau chiar sulă h 

sută, 

1) 

• 

l.1n COllflict între Primăria 
ora~ului Timi~oara ~i chiriaşul 

IIotelulul F erdilland. 
Timiş.oara. - Ind. din anul lHHl, 

Primăria oraşului Timisoara, a în- ; " , 

dtidal I1110hilul său, cafeneaua şi : 
holelul Fcrdinand, ce fac parte din: 
corpul zidird Teatrului comunal, 
dlui Avram l"icolau, pc sum:l de IOD , 
mii lei chirie anuală, cu con tract . . . 
Ţ>P 17 anL ~Iai târziu, părându-i-sc 

plirnărid ill'ca mică chiria după a- : 
oeslimobiJ, a căutat în repe!îte rân 
duri motive ppnlru rezilierea con
tradului. 

Toate procesele intenlatc de eli- . 
lre' pl,imăI"ie, conlra acstui COIl- I 
tract au fost c.âştig;ttc (II' Chiriaş} 1 
cari' şi-a înd('plinit obligatiunile J 

CINEMA APOLLO 
J 9 Februarie 

Trenul spiritelor 

ţ;,ollfonn conditiunilor din con-
trad. 

;\)Cmn câteva zile. primăria :1 tIi 
mis o adrl'să dlui Avram Nicolau, 
pdn eat'(' îi facc CUIHlscut dH va 
improccsua pentru l'<.'zilierea con
tractului pc motivul, că chiria e. 
dl'rÎZOl'ie fată de timplli de azi dnd '\ 
dlil'iile s-au urca.t şi că nu şi,ain
u!'pl.init mal multe obligatiuni ce I 
a\'('a f<lIă de proprit'tar, de primii, 1 
1'il', ! 

In legă! ură cu acest conflict din-l 
tre primărie şi d. Avram Nicolau, 1 
gazdde minotilare "D01i Hir}<lp" şi 

,Tellll'SVari Volkshlatt», au publi-eaL I 
()I ne matolC'1'3feJf!I 

CINEMA CETArt1E 
] 9 Februarie 

Paiva 

că a intervC'nit Banca Natiooolă, ca- ; 
rl' a credital-o, ! 

In cazul ('<lnd cerel'ea de dec];lra
lOC în falilllrnt s-ar fi aprobat de 
pe atunci, sigur că înrl'gistmm u
Ilul din ccle mai mar-i dezastre fi
nanciare, nu numai pc pial,a Timişo-

In timpul, când se ! 
tocmea?afurat un bal 

ele pânză. 
Timi:)oanL --- In priW{iJÎa tI(, :11<,' 

11llr;1~'lllr,1 a dlui ;\. ~L!ximilian din 
slrada Trd August 2·1, s-a prezen
tat renI ru a f:wc cumpărături fe-
111< ia i ll'ana Troac:1 din com llrKI C;'hi 

Vom n'W'lu asupra aceslei chesIl 
uni odată cu sl'ntinta ce o va da Iri, 
bUl1alul. Volb'ură. 

1(-

10::0 iti. 
Furlul fiind ohserval de patrollu: 

l'ră,·iî.li('i, carc supraveghia dintr-un 
colţ elientda, acesta a r.:lşleplat r~. 
ieşire pc hoată şj uperchitil.ionat-o 

Cazul a f(bl reclamat l)olitici circ 
II Fabl'ică. t'al'C a dresat ade di 
dare In j tldecală. IJ oata, 1m preullJ 

cu actdc drcsak, a fost înaintată 

elH'sl urei. 

fu • Iad iJltll\",l.r~i:;;iIă dp fiica sa. La un Vrei sa OlananCI bine aboneaza-te 

J11om,'lll dat, îll timpul dlnd se loc- I -.. M.,T· C I 
mia t'1I vil.nzălorul, fără afi ObSPl'-j a ~, ... 0." 1,.1 I 
vală de acest:l. rcmcea Tro,,'l(,';l a 
pus in c(lşul fiic','i sa](' un bal de cu 14~ L~I Ill~ar_. 

servesc ŞI mancăn recI. 
6 mt'll'i de ptlllZ~ in ,oaloare de Lugoj str. Buziaş No. 5. 166' 

-
dIn T' -'!~ ?,tt'r;t."a 

. S· 

-
CIXE~IA, ELISABETIN CINEMA MEHALA 

] 9 Februarie 19 FebruaJie 
Rapitorul de femela din ~laroe I Vipera 
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.ii Voinţa Poporului .. 
Fil:rn sonor 

în Cugo; r "Răpirea" la orclinea 
.. , -

II Direcţiunea CinemeÎ Olympia . ZIJ el 
, .cu foarte mari sacrificiu băneşti t şi-a procurat un- aparat fpentru 

proecţia filmelor sonore, Icare 
va fi mentat bcă. în Icursul 

Agenţii sovietici au incercat să răpească 
pe fiul marelui-duce Cyrill 

s~ptăma.nei viitoare, astfel ca Viena. _. CorespOlldnlul din Pa-
Luni in 24 Februarie a. c, va fi 

I 
rill,care trlieşte la tară, în apropie
re tie localitatea Uinard. 

IU' reprezentaţia primului film sonor 
[ld În Lugoj. 
fI Lugojul este al 4-1ea ora~ din 
~ll' Romania-Mare care se poate 
de mitndri ca poseda aceasta cea 
te mai nouă. minune a globulului 

pamântesc, Întrecând municiipile 
fe Timi;;-oara, Arad, Oradea, Craiova, 
d. laşi Galaţi, etc. 

Primele filme cari vor fi repre-
r, zentate la Olympia sunt cele mai 

noui creaţiuni în technica filme
lor oonore, şi sunt piese în scena. 
cu un lux extraordinar, iar Inter-

~ l preta rea o dau cei mai celebrii 
3rtişti a-i filmelor vorbitoare. A 
de prevăzut. ca la aceste repre
zentaţiui deosebit de Intere
sante prin noutate ce ne-o dau, 
nu numai populjaţiunea acestui 
oraş, chiar publicul din jur şi 
din Timişoara, va asalta Intrările 
Olympiei, astfel ca s'au fixat re
prezentaţi unei 'pe d. m. 4 şi 6 
seara oara :9. 

Odată cu Inceperea reprezen
taţiei uşile vor fi zăvorite şi nu 
seva permite intrarea decât la 
sfârşitul 1"actului, deci e In Inte
resul publicului ca. să-şi ocupe 
locurile la timp. 

Cu înformaţiuni amănunţite vom 
servi In proximul numar al foaiei. 
_:;ift'· ..... 

l"is al lui "X('v Vil'ncr Tagblalh, 
kkgrar.iazi'i: 1 ncen'~lrca dc nlpire 
li UIlUl copil, fiinltă in <ziua Ul' 12 
Februarie, capătă acum o lămuci-i 

I re ~ellz:l\i()lIaIă. Copilul, c.:\re era să 
I fie răpit :'Iri,ercul1i, dc către mai multi 
! neculloseu!i dintre cari unul se dă-

d{~a drept 'poliţist, eslc fiul, în Vâl'-

stă (J,(' 12 ani nl marf'lui duce Ci

I După cum s-a anuntat răpirea fi 
I fust impie<iieată numai cprill f;ip

I Lul că guvernanLa b:lela:;;.ulul a retu
I Z~lt să urmeze Îll\'llatiei de a se ur
I ca intr-un automobil şi prin strig~-
I ldc ci a chemal în lljulor pc lre-eli- • 

. lod, cccace a făcut ca l1ecuno$iQli I 
I t,ij să o ia Ia fugă. 

I 
! 

Distribuirea cărtilor de 
alegător la cODlună 

I 
J 

I r Timişoara. - In vederea alegcli
I lor p~'nlru COllsiliul COlllunal al I 
I Ulull.ic.ipiului Timişoara, cari ,'01' a- I 
I Yea loc in lUlla .\lal'lie, pt~l1lru a I 

I se t.'\~ila aglolllcralia la dblribuiwa 
I cărţilor ue alegator, primllria 11 

f.ixaL următoarele dale, la oari ale- I 
gâtUI-ii în online alfalJt'lit:ă, sa se, 
prezillte pentru a-şi ridka cartea de I 
alegător: : 

- I Cei al căl'or nume mcep cu Ete- i 

I 
rele .\-B in ziua de 19 Febr.; I 

C-D în ziua de 20 Febr. 
E-G În Ziiua de 21 Febr. 

H-J in ",iua de 2~ Febl'. 
K~ LI. in ziua cit' ~J FdJi'. 

.\l-N În ziua de 224 Febr, 
O-H in z.iua de 25 Fcbr, 
S-Sch-St-Sz în ziua de 2f) Febr 
'1'--- (T În 'ziua de Z7 Febr, 
V-ZI in ziU:l de 28 Fl'br. 1 
Cei car inu se vor putea pre'-enta f 

la data fixată, le W\ primi ulterior, 
adi('ă după 28 Februarie şi sllumai 
până la trei zile înainte de :))egcr:i, 

iar ck atunci le va primi dela jude
călorle până în ultima zi, 

1--------------------------
I Intre autorităţi . ~ . 

ŞI taranI 
, 

sau 
făcut • CIocnIrI • • 

"Asociaţia generală a Varşov:ia.- (Rador\ ~ Din Vilna mai multe împuşdituM, 
Românilor uni ti" I se anunţă în ultimile zile numi','oa-

• > I I S<' familii (1(' ţărani :-tu tr('cul g-ra-
SE' crede, di ~rănk('rii şi jandar

mii au tras asupra unor grupuri de 
U1rani, cari al" ti voit sli treacă tron-

3 
SALO':-'; I1.igiCllic de manicur ş;i fri
Z(·l'.Îe ])t'lllru doamne şi băr1bati 

!Jl'illll'SC orit'e lu-crări $i v[lpsiri de 
păr, cu ocaz.ia pi{.'Se!Ol' teatrale dile
tante execut lucrăI'1 de peruci şi 
măşLi. 

Hugaudu-vă p{'nll"ll onur. Dv, spri

jin, sunt la dispozitia Dv, 
Cu toală stima: 

l"l'alu'isc V m'gw 
friu'l' de damc ŞI barh, 
~x-

Cununie de 
cenLenar 

s-a insurat la 108 ani un măcdar 

Belgrad, - După »Pravda in (.(,1' 

lllUlla lul:oYita s-a casaLul"Ît Ioa ela

tea de 108 an;i W1 mă~lar cu ~umcle 
lbralUIll {ioyan. 

Este curios rapluL (,,1 solia sa 
an' doar :];) all~ şi {':-il!- (Te o f:'llIllU

sete răpitoare. 

B:lLr:îl\ul mire in jl'·im:l (':1::;:\10-

l'iL' carc a rilC'ut-o cu H2 :mi înainte 

arc numai 10 copii. 

Loc descllis 
Instiintare , 

Se auuce la cunoşLinta onor. pu
blic ca: am lual cunducerea l'es1au
itaululu.i "CanUllul lnuu:sl.da;;.ilon 
c~u>c uup:t l'l'pal'aliulllle necesare, va 
fi ut'schÎ:s la :::o 1. c. şi sta la dispo
zilia publicului cu ll1âllCari de 
caLilah:a intâi şi cu ,'inuri din pod
gurHlc "\:raduluÎ1 cu bere 1Jreer H ag
g<,macher, toale cu preluri foarte 
scăZUte, 

OUOI' puiliic va fi servil cu Cea 

lllai mare alentie, Sistemul cu lllcnu 
Cer sp!'ijinul publicului: 

Halmos l.uflo\':ic. Su:Wa .. U'ud1 s-a constituit VurllÎ- I uita spre Polonia, fugind din C:luza 
Ul"di in 16 i· cbi'uade, aleg~tn(lu-ş~ I pt'rsecuţiiJor eontra ti'lranilor Înstă
lllmiHorul comileL: I THi Ţwntru a ]p lua şi ultimil€l lm
l)reşell:inlc: Dr. Traian Sine,ti, I eăn (f(- pâine. 

I'iera I - -------- ----.. - .. -..... ----.-. 

b 

" Rdugiatii 

luptf' ar fi 
ş.i rlin iti . 

povest('sc, că în ac!'ste 1 Cu onoare vă aduc la cUlloşlinlă. 
căzut nnmăro$l moMi l' că cu data de 1;) luna crt. am pre

Vit:l'!U'Cşcu.: Dr. Silviu IJascu!iu ş.i l Pe feritorul sovietic s-an semnalnt 
dr. Iuliu Boea; I 

Secretar: tir. Vktor llărbuş " I () ţ'" ... 1 
. Pl'l'il IUlH vamiUe 

lual pravălia de coloniaJc fostă a 
, lui Jlesarih: djn Bdul Hcgde Ferdi
I nund 3~), totodată vă rDg ca intCl'e-

I satii cad ;IU cl.'\'a prdeIltiuni să f;e 
In ziua de 13 Februarie 1930 locu· prezink]11 Il'J'lllell cit' 8 zile dld 

SiJuirt', 
Caskr: <ir. Ioan Voştinariu; j., 

şi în .zUe (il' sărh~Hoare. 
.\lembi"ii În comitet: Dr. .\lc'i..an-

dru Pop, <lr. Ioan Pop, Illg. Gh. I\o
VUt:, 1'roL Il1occn(iu Langa, Hie 

Dirt'cţiunea generală a viimilol' ilOl nI liruDei' _\ndrei în date !lI: 231 allrd le voi dedanl nule. 

a trimis tuturor oriciilor \'uunle ani, de meserie bărbiC'l', de fl'! din I Todur Brand() 
{:rişan; din (ară, dOll1% onlitll' Cil'('ulan" llnul comuna S:lnLuw. judetul .\"<HI, ~1 si-o 

; 
;\ll'lllhru de 'drept: Protopop Iosif i care cuprinde m[isul'i in vederea luil IX' femel'~ ~elejan Hoza~ja ,în, ni 

Popa. l'acililării ('xporlu!ni, mlmit[tnduse-â I dale detO [l)1! (hn ('()mun~ Lomlauş I . 
- Olwr:,liulli ,:nm:tll' "şi in :-i~ele de I p~' ulnd .~lUll1ita Il1f'l:ge~l~'pe ~I)se~r[îa Numai 

o nouă vr~l\·~,li;> cit' ('OIOlLl;lk I sărhatoare, Iar celalalt prlYlud mi>- ! (hntrc ville comUlH'1 Santana dilr(' 1 1 B 
şi di'Ucat('se la ,\1'<.11. dul cum Ul'OH'3Za a Se line pe viitor! hotarul Bâmi:'izol. _ 

NUlnai 

12 
zile zile 

SUUI'CIIl informa\iş, cii Vineri, 21 
Ft'bl'uarie a. c. se va <lest hiric o 
nouă prâ\'iilk de -cololliale şi deli-
ea:i.'st' in Arad, BuL RegiJla ~la1-j~'l 
:\0 Hl, (',ondLlS3. de' abilii comerei
.anli Hozsejoysl,y şi SziIassy. 

Iicilatii penlru Yânzare:l măl't'urilor fi Fem0ia pl:îng:în'ân-sc bărbatu·llll 
căzute În rcbu!. său, u('f'sta S-a inten'sat şi aflând 

Cei interesati potlu:l CUlloş[În- i fiI' 11l1melc lui GMlher, l-a reclamat , 
t1i d{' cuprinsul acestor ordine, in- I postului df> janoarmL care eu ac- i 

i lrucâl amlw]p sunt afişate pc lahkl ! tf'Te drp:;;nl(' ]n 'in:llntnt l){tl"'('h('fului ; 

'1 ~c afiş~ a :~al11('rei de ('~mert şi de Trihunalll11lÎ Arad. ; 

Va puteti procuI'8.\ necesit9r 
.tile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lânga condiţiunea 

Pt-ăv~i1ja care se va d('schide 
de plata tn rate 

în mdustn(' dm Arad. UIJ 4 = 1 
Arad, va fi ;!sol'laLă cu cdet110ai fi- lllşl,i.infar(', • 

ne spculalHăti, saUsfilc<Înd ş.i cele 1 Citiţi 
Scbuntz 

mai rafinale gnsluri ale cumpărăto· 

tilor, i J [C'Ti i1J I Voinţa Poporului 
Cu onO:lJ'l' aduc la ('lliloş['jn(a OII. 

puhLic Timişorean, că am deschis în ' 
Tiimişom-a, Piata Skuclir '1\0 1, un !' 

Arad Str. Eminescu 2. 

•• 

IiI 

c 



I 

I 
t 

4 

Lăptăria ! 

Comunală 1 
Mare asor~iment ~e Biciclete, can- Ludovic PăIinkăs 
delabre, ŞI materIalele pentru tn
stalatiuni electrice se pot procura la 

Al'sd Palatnl Ortlltay. 

~------------------------------------------------~ 
elin Timisoara 1" t bel· t- Giisiti benzinat uleuri etc. 

Livr.ează Ia lo?uinţĂ, l~pte pas- c-.II ,O ID O I I Ş I pure la Societatea An. 
terlzat In ~tICIă pro. ht. 10,- {pentru distribuirea produselor Petroleului în Bulevardul Ferdinand 
dela 10 htru mal mult 1. No. 61 şi str. 1. Decembrie in tot timpul ziua şi noaptea. 

pro, lit. 9, lei, Comenzi l 
primeşte Centrala LAp- I HegillH'IlI ul12 OlmzilTc Lugoj. 

282 tariei Telefon; 11-a9. I ce a/'(! a pnlll1 P(' baza dcciziullei 
;\0 (i. ~07!l7"~1!12U a jud{'cătodci A'-

rad. 

F ri z eri e I ~l" aUllc~ la cUllo~lill~a gCllcrala, Hadna, l:t '23 IaIlUarl{' l!):~)jl 

Cu preturi extrem reduse 
Tuns şi r;s __ _ __ _ Lei 30 
Tuns şi ras pC ştudenţi _ Lei 20 

A bonalllen tll1 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

A. SieIowon 
Arad, Str. Brătianu No. 9, 

Pistrui mărunti şi pistrui de ficat, 
precum şi toate !mpuriti\ţile pielei 
curata CREMA LAPTE DE 

CRIN a lui 

KULKA j 

ca 111 4~lla ll":, J :\larllc iUJU orde lv 

ililllinea~a !)c va iillC hulatiC publka , . 
cu OlcrLc 11lchj~, la Hcg. 4;;: Ubu-
z.icrc, CJ.Uillclu! ajulorului de <.:0-
mauualll, !x:ntru a}}ro\'lzlOnUl'oa Hc
gllue1lLului ni circi Xhj()IJ kg. carUe 
de vaca llecc~ară pc tim}} de un ~\'I. 

Mica publicitate. 

Căsătorie. 
lJicila~ia se \"a ~le conform di!) DOMN tn etate de 38 ani, 

POZJţlUllllol' art. ~ până la 110 <lin din societate, cu poziţiune fru-
legea cont. plIbl.i<:. moasA, prezentabil, doreşte că-

Suprnaoferte nu se prlmcsc. sMorie cu domnişoară sau va-
Cat'lul de sarcini se poate vedea ,duvă, până la 30 de ani. Se 

Z<ilnic la serviciul aproviz.ionălii ne· ; admite întermediari. 
giUH'llllllui în orele de serviciu.. j Indicaţiuni la administraţia 
Concurenţii se vor prezenta la 1 ziarului sub "Fericire şi discret'· 

şedinţa cu garanţia de iO la sută I Ceva dota nu strica_ 
in recipisa Cassei de depuneri sau 1--------------
in numerar. , , x 12.;){iO Lei un dormitor mo-

d('rn compleet de stejar, cireş,car-

pcn ori paltin. la 
Comand. Heg.i2 Ob.: 

I Colonel: lndesQifrabil. I G{'TmaiJa Timişoara str. Baoot 15. 

i ~------I Portărelul de pc hing:l judecătoria x DUt'rile dormitoare mai alese Se 

Se află esclusiv la Farmacia J ruraW Hadna-Silia I Y:lnd şi în rate cu preturi iefline la 

Voinţa Poporului 

JudecAtoria de pace Lipova 
Secţia ef' 

No. 2510-1929. cf 

Extract din publicaţiullea tie· 
licitaţie. 

In cererea de executare făcută 
de urmăritorul Suricean Vichentie· 
contra urma-ritului Nicolaie Ma
caUt Timişoara. 

Judecătoria. 
, A or-donat licita ţi unea execu-
! ţională in ce priveşte imobilele • 
1 situate in comnna Alios circum-· " 

I 
scripţia judecatoriei de pace Li- ~ 
pova, în ef_ a comunei Alios, 

! Nrul protocolulului ef. 78. No. p. 
I de ordine A I. 1. şi No. top, P4 

I 157-158 adecă jum. parte din '1 
, casa No. 78 şi intravilan gre ," 
i vate cu dreptul de uzufruct vi- I 
; ager şi intreţinere în favoarea 
1 lui Secoşan Lazar, şi soţia SUclU 
1 Petra cu preţul de strigare 
I 20.000 Lei pentru Incasarea cre
anţei de Lei bani, capital şi ac~ 

I cesorii. 
Licitaţiunea se va ţine în 

ziua de 14 Juna Martie anul R 
1930 ora 4 p. m. la casa co.. şi 
munala a comunei AIioş. 01 

ImobiIul ce va li licitat nu Si 
poate fi vândut pe un preţ mai, in 
mic de cat doua. treimi din pre- ~e 
ţol de strigare. bE 

Cei cari doresc să 1iciteze sunt ~tl 
datori sa depoziteze la delegatul 
judecătoresc 10 la suta din pre- m 
ţul de Btrigare drept garanţie tn m 

. numerar sau în efecte da cauţie gl. i soc6tite după cursul fixat î. §, ac 
:----~C ... I-~-" E~"IB1.-A.-_--.II! 42 legea LX 1881 sau Ba predea în 

Oreşeneasdl in Timişoara, Ce~ 1 , A1mank, Timişoara strada Frobl 3.l 
tate Piaţa Sftu Gheorghe. J No (~. ·H9ti-l!J2<J Jozdill, -------! I Publicape d~ lidlatie-

Ochelari bandaj pentru văta.ma.- I aceluiaşi delegat chitanţa consta-' pe 
turi şi foaIe. Articole sanitare, 1 No 74 vorl. , 
briciuri, foarfece şi maşini de 1 1 

O L r III P 1 il. tând depunerea judecătoreşte pre- sa 
alabila a garanţiei şi se semneze ar 
condiţiunile dn licitaţie (§ 147, of 
150, 170 lege LX 1881 legeA ţir 
XL 1908). 

tăere la I '.Se publică spre CU1l0ştill~a se'l 
nerală (;;1 in ziua dc :!.7 FclJnuric 

C 1 K 1 lUJU, illocpând la orele J.3U 3p. m. I arD oe 1 se va Yinde prin llcilatie publică la i 
Timişoara-Cetate str. Eminescn 2. faţa locului din comuna Pauliş <a- l' 

I V(:rea urmaI-iL ului, compusa uin ur· 
,. Il I ll1a!o.u·clc: 13 vase, una păv:ili~Că, I 

LUGOJ ........ b .... - . va 

Febr. 19-20 Merenri, Joi 

Republică fecioarălor 

Dacă nimeni nu ofera mai mult 
cel care a oferit pentru imobil un na 
preţ mai urcat de cât cel de tel 
strigare este dator să intregeascA pe 

Cea mal eftma. sursa de '~ă· l' . ~. -'·1 . .. '1 u C' Zl P lllC cu COllUna ŞI 14ib hln ceasurI ŞI glUvaerJCa e.· , Cu Kaethe v. Nagy, Ruth Albu imediat garanţia fixată conf, pro-
.. ______ • _____ ~ J centului preţului de strigare la. pil 

R ţ ' d . . VIU, Loale evalUate m pre~ de lei! 
epara le e ceasun ŞI 46 ').)(} 
giuvaericali lângă ,'- ! A d · VA ' 

ţ . d 2 . '. Această m-erc se' vinde pentru des n reI i:tsaros 
garan la e am. "lJ }" .. , 1" ", . I V 1 L H E M ~·,t~u )l\~a ClC( Ilarulm Stefan Veu; Garage, Timişoara t Iosefin Bulev. 

repl'. 1)1'111 UYOC<lllll cir. Alexandru Carol 50. Repararea prec!ză auto-

Z I N N E R Kde d,~in :.\r:ld de suma de fj(iOl) Ici mob.ilelor şi motoc~~le!elor.. Con-
1 {~apital cu 12 la sulă interese"'" au .. ştru~rea de caru5trll ŞI radl atoare 

Y- .. nom. 168 
plus sp(sele ocazionale cu exccLl!Îa .i "'1' _.. . 

. " ~ " 
Arad, str, Meţianu NI'. 2-4 

(j hete şi pantofi deganţi du
rabili ;;;1 f>ftiui numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

x Deosebite dormitoare mai 
bune şi pe plată in rate de vân
zare la Dorn. Timişoara-Elisa
betin str. Romulus 47. 

De vânzare 

Automobil Turism, 
1\1 A l~ C Â "B lT 1 C K" 

Adresa la Administratia 
"Voinţei Poporului" 

iiflogratia ;. Vointa Poporului«. 

aceiaşi parte procentual a a preţu- au 
lui ce a oferit (§ 25 XLI 1908) ca. 

Data tn Lipova la 23 luna 
Noembrie anul 1929. Iar 

R. Csillag şi p. judeCător, agi 
preşedinte de tribunal A. Putici ce 
m. p. aj. dir. de c. f. Du 

Pentru conformitate 
indescifrabil Ro 

Pn 
uni 

Intors din străinătate api 
i Lu 
l,~ cu experienţa bogată, am des·· 1 

I chis in Timişoara, Str. Mureşi- -

I anu un atelier de tâmplărie, unde in 
primesc cu preţuri eftine orice .\ 

I comandă pt. mobile etc. ka 

A. Heimann 
lipr 

len 
lui 
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