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Preţuit Leu Mirţi, ~. 

ABONAMENŢE : 
Pe un an~__ __ _ _ ___ Lei 500.-
PeatTu lnstltuţiunf ,1 labriel Lei 1000.
~eatru strelDătate Lei 1000.-

ORGAN ZiLNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

REDACŢIA ŞI ADMJNISTRAŢIA 
TIMISOARA Cetate: }'. SI- G<Jorgl1e 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ t, et 1. 
LUGOj. STRADA BOCŞEl No. 8. 

Scandalul 
"Boncescu" 

din 
din 

cofetăria 
limişoara 

Un,fost ministru pălmuit de un căpitan în rezervă 

T:imişoara. ~-- Sâmbătă, 22 Februa
rie, la ora pl'ânzului, d. dr. A,urel 
Cosma, fost ministru al A;rdealului 
şi Banalului iu glt\'t'rnul libc,.,:ll, îşi 

lua aperitivul înainte de masă în 
cofclărla ., Bonccscu~ din Timişo~

ra. In acest tJimp vine la masa dsa
le ti. Hadu Coreea, proprietar şi că-

~ } ihui ia "'~6t:;rva, cai'ee-fUră nici o al· 
fă vorM. îneepc să-l 'pălmuiască. 

D. d'r. Cosma protestând contra a
cestei agreshmi, clasând-o ca o laşi-

:tale din partea dlui Coreoo, care 
loveşte un om bătrân fără ap-.1rart; i 
'acesta i-a riposlal prin cuvintele: ! 
»excroc şi şarlatan». I 

incideotul e vin comeniat in cer- : 
cul'Îlc (,imişorene şi se spune că se f 

datoreşte unui proces intentat j;de 
d. dr. A. Cosma contra dlui Radu 
C<)r(xa, pentru o reslliJllă de câteva 
zeci cI{' mii de lei, ce-j datora d-I 
C<>rcea, dlui Cosma, în urma unei o- i 
bligaliulli vechi 

Telefonul Redacţiei (A.rad): 154 

amănunte în legătură ell Noi 
spargerea de la Băncile unite 

din Banat 
C LI aceasta s~a spull)('rat O1~ice în

uo:ală de ncînereden.' in yt~ehea ban: , 
{:â romfmcasdi.Timişana".. I 

Illll işoara. 1 II numărul lI'ccut I 
<lI ziarului noslru, am f3.1'"dtal eii 

in noaptea zilei de 21 spre 22 Febr. 
s~a i!Hercal o spargl'I'(' l~l Băncile 

Cnitc dln·Banal cu sediul în Timi
~oara. 

ll(}~;i ,.;-au Intr!J,Jus in jH\llit:l dă

dirii bi:iilcli, dt' unde prin sparbrcrea 
i<lYaanului mi piHruns in localul ca 
sel iei ;\,ici, Înainte de a sparge oa
sele dt' han;, s-a li ospătat, 1;111' res
tur:ile ospi11ului le-au lăsat amintire 
bănoii. 

(il..' :;t'r\'ilol'ul bâncii Schild, ca~'ea 
dat alarma şi, natUl'al, holii ,,"u 
dispărut 

Fiind Jl1şiiiIl!ale au[urlta!ilc poli
tit'IWŞU, act';~l('a au mai constatat, 
di IlO!ii inainte de ti părăsi cHtdi
r('aa, s-au spălnt îUjJivniţă, unde 
~-au lăsat şlergarele, iIar de aici 
s-au indrl'jll:tt spre cana!ul Bega) 
pe care 1-.111 Ire<:ut eu b.itIoa pentru 
a l.i-se pierde urma. In marginea! 
c<lll:llului ;'i-an gilsil nişte 'hârtii, 
cari ar identifica pc spărgători. Ur
mărirea s-a f:lcu[ cu c:linii politie-
lh'şli, dre . .;u\J în acest sens_ -

Diredorul hăIIl.'ii d. Boch, a (lecla
ra~, că în cassă a fost i100JXX) lei 
numerar. lOd mii Ici h~lrtii de V'a
loarc şi 2;; mi I ioa ne în eambti. 

Noile schimbări ele la conc/uce
rea Băncii II Timişana" S. A. 

elin Timişoara 
._~~y::~ 

După ael..'{'ll au f<klll lIloal muile 
ţ;}tllri cu h urghiple in CHssa tie hani 
1;>i au n'uşi! sti desellid;\ prima u~a, 

'nsii. cliud au incercat S[l <> deschi-
; ,<ia ş' pc a ((doua, au fost surprinşi I 

Cc'rcelările continuă. 

Timişoara. - SvoIlurilc cad au cir numiL d. l'\eslon'sl'u, care e ~-i de
mlat saptăll1âl;~l treculă prin oraş, i !<'gat al Bănoii Nationale, acesta în 
~ banca "Timişanaă din Tinli- 1 urma pI'ohrrmnului propus de 
şoara, a Înoel.aL plil~iLc, s-a dovedit l d. J)obrovieeseu, dirl'd{)nll Băndi . 
că nu corespund adevărului, după! Naţionale dm Jocalitute, într-o şe

turn am ~ maJi arăbat în aceste colO3- I dintii prezidat<î de d. di". Lud,m Ge 
ne. Ceea oe se petrece acum la 13.-' orgcviei. ToL În această şedinţă 

ceastă bancă nu-i decât o schim- l 'HUl făcut mai multe d(>clamţii, 
bare in personalul dela eQndu~e- I dintre cari n'linem pe aCN'a .a dlui 

rl'a ci. NestoJ"ICSCU, care a d~klr'a~ că 
Fostul director general d. Sitescu Banca:\ alională va sIa şi m~'li de

cât şi dil"{,ctorul d. Isac, vor fi înlo- ral'le'n spnijinul Băncii Timilş:a-

cu i ţi. I na.,. 
Director ~'IH'ral al băncii va fi -x-

• 
• • • "\,Tor ajuta şomerII se 

, 

o Dlore întrunire' a Dlunci
torilor şi SlUjbaşilor de la 

C. F. R. 
Timişoara. Duminecă, 23 Fe-

bruar5e, a ani! loc În &'lla restau
rantului Internalionalo din, loca-li
talp o întrunIre a muncitorilor 5 
slujbaşilor de toate categoriile de 
la ·dJ'. 

Scopul ac(':,lei intruniri esle 
vederea sindic,aIizărei mundtori-

in 

'OI' )i slujhaşilor d'rişti, ca odată 
<;;jnliiealizali SIt-şi poală cere revin
':;can'a dl'cplw'Hol" lor. 

f{'sionale. eari se ocupă de soarta 
101" ş.i nu !rdmc să se Jase amăgiti 

<.il' agel1ni comunişti şi cei vându1i 
comuaişlilor, căci accştia numai bi. 
nple nu IH yreau. 

-x-

Intr'o singură zi, s'au 
jefuit două Biserici 

'Hnrişoal'<1. 111 noaptoo.ziIei de Cum 
dela 1 ~lartie 1930 ~oi nu sunlem contra sindicali

'. "arii acpslor olll1cni. însă după ce
le ce am (0I1SI:1ta[ IH această 'în-

21 spre 2'2 Fe bruami.e.. autori necu
noseuti. s-au introdus pl-:in spargere 
în biserica greco orientală din car
l:it'l'tli PriJlcÎpt'lt' :Mihai din TImi
şoara. de unde au fUl'Iat suma de lei liimişoara .. ~ Pentru a se da. o sa-

[jsfactie cererjlor şomerilor, cari au 

I 
t ' . It • d .. I . ceru in mal mu eran un ca a- I 

Julol'ul să le fie dat în numerar, co- I 
m.i~ia intcrimară a '\Iuniai:piului , 
Timişoara, ~ lu.lnd în,d~sbatere (1-11 

~ste cereni, a hotărât, că cu înce
pere dela 1 Marme 1930, să s~ dea : 

şomerilor dilltr-unul din cartierele, 
ora~ullli, Hj li uloml în hani. C~1rti('-, 

rul se va akge ulterior ln comun . 
acord cu ŞOmc)~(i,iar rezultatul (1-
julorărei cu ha ni în llllI11{'rar, va 
ueoide, daciI njutorul s(t se 'dea tu
turor şomerilor în bani sau în na
Lură cum s-a dat până in prezent. 

trullll'e. unde s-au tinut diseur.~uri 

incendiare de dilre ;lgellţii comu- /jOO. 'unicul fond al mser'Îcti. 
n:şti veniti aici oela Cluj, Oradea Jn :J,ee("Iş noapte. ne V!ine ştirea, 

mal"!" BlIcureşli,cel-cau Hulor-iU\ti- c.i şi la 1 ·Li~~()\'a :.,-a syart biserica 
1()l' sa nu mai îngădup asemenea în- ~Sl'{'('() catolit':!' (k unde s-au furat 
trunil'j. uude se propagă germcnele toatc odăjd;i!e din altarul bisericili, 
comunist. în valoare {[(' dHcva zeci de mii 

Ceferiştii au asoeiabilc lor Pr'o-! dt, lei. 

Ţ 

, , 
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I 
{ 
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2 Vointa Pcporuld-.. 
~ioa c.fjiriaşilor cere 

lungirea cu 2 ani 
contractelor 

pre
a 

! Casa Generală de Ec()' 
I nomii din Sibiu S. A. ad 
1 ministrează depuneri 
i peste un miliard lei 

1 r na (Entl'l' cl'le dinl.1i şi 
Proprietari se opun. 

BUCUH·şli. Eri dU)'_l r:l:,',;t in \ .\ Il,lua :du::: 1 o',' alo,,: a('('('la la pro \ ! "i': a "d Il Wtl'l' a fost ;l<!nllcreţ-" 
CUI'iiala s..au (iIlUI mai mulle adu- i ~:ri('lar.ilor dt' cas ... ol'.alorii el'r:Înd -':' :şlill,l', l'l)ul dintn' oralol'i a 
nari, I 

Clln d~ntrc n:le m:li frC'cucnlc ~l I 

fo,;1 adllllUI'C(l chiri,a:;;iiol', a(~:lst;1 al- i 
QUnal'C ccre prdul1h(l't'a cOJlII'·adt'-: 
lor, 

z,Î lla d(' 2S Februarie se va 
(i:w licilatie j:eulru ;)()O ,vago,a

ne de ICllulL' I1PVi.';.,are didzid j,:\ 

Cn';dl'l'ie, OJertple sigil'Cltl' se voi
i!1a:nla kt j)ivizie, 

1n1. \rajor: Pl'ncs('u. 

NUnlai Xumai 

" " zile zile 

::,();llraclt'lt, (w în:'h:ril't'C', 

Pe urm:l au {'erut seutirea 
l;are a d~tdil'ilor nOUl, pl' limp 
5 ani. 

dt' 

de : 
1 

",'1 II! [a :;l:ilul sit ,ail){' mai nmrc 
L;: q(. in l'C jlriw!'ilC' hrana şi Îm
~;r([l'aI11iJlka t"fr, 

-x-

I 
I 
I 

Vizita COllsula1orului Ger-I 
DlUD din Bucureşti, la I 

TiUlişoara I 
-r:n'l-;.l,:l; a, S:Îmkil,i, ~2 FeJ)l'u-1 

al il', eOIL,tJ!ui !..;l'rnLn (Lin BuC'u-
, ' ,., 1 . ! 

"':;>l', :1 lfL'ul (l \'1?Jla O!':I~U III nos- ' 

t: u, A~{':;la :1 yiziLHl Pr'l'il'ctuna, un- \ 
de :.;-a ÎnLrl'linui cu d. cir, Bnlinlh

nu, l'rcfedul jlldl'luiLl: nosLnl: Pri- ; 
m[u"Îa, unul' s"a inlt't'tinllt cu d, de 
(_:ol'iolan Băr:m, !lf'['şedinlell' eumi
,>iei illlerimare a :'lulllcÎr:lllllli Ti
:n;~m:lra, Il{> aÎl'i (h~~ a mUtt o yizit:'l 

~: 'Ia marca ii! l;'('prindere industri j 
,da Illdl!:,tJ ::1 L',lll'i , unde s·n În-

1: l'\il1l1t muit timp eu d, Tolis, di- '1' 
H', [ontl !_cill':'ai al acesicj întn'lH'l11 

\ 
;;('1: şi ('o;1:~ulul Bl'lgit'i În TilllÎt-

v:sik sunt în - leg;it ură CU 

1;(:;!(' c>ll\'l'nlii pc l:lr:imul ('cono
'U:'.', {t' Ul'Jlleaza a se face intre Ro-

III ' ' 
Vt'~:h; instituie finunciare Silst'~li; 

,jill ,\rdt'~d CllSS':1 (;(,Jll'raiă de e('o11; 

lll:j Sibill s, a"lknnallskHiler " 
g(·tllt'lllC Spark:l.~s':l' <l!'lllna Şj~l Il, 
b'ieal biianlul pe ':iUtil ]~12!l 

'~ 

Uel'm:ulnslndll'l' ,\!l;'::Ctl'l';ilt' Sp:"~ 

klhS~! ':1 ajulls sa unIii lin I'\lpÎlfll M [ 

eial dc 1'-)! miiil),ll1e, Uroal' s 
"eZt'I'\'{'l(~l' dupa dolarpa din 'j)l'oF 
luI Ill't al :Inului In'cu! W1 spori I z 

A~lll'l c:q::talurill' proprii ale r 
uan f'ii vor fi de apl'O;1 pe 2:,0 mii i ci 
ne Ici. p 

Trehue s;"! accclllll:Ul1 că pe l:în, 
~ 

'1",';o;[('UI) it,aluri depunerile la sf! 
':::r 1 an ~tI ui lrel'u! au intrecul snl11 

p 
i '1::s<lnll"l~Îc';;: '~lll cresC'ut nu III j 

~lU: ,',1 ,'li)"[, ci şi 111 bnil:l!e aşa ,-
dl Ban':':l ::;':ltiOlulă a primit n~;;l u 

Y'i:1iu! de !'('l~:,e()]lli,t ;11 hfilldi !le 1. 

m~:l1nSLHill'r .\Jlg'C'mei.lle Sp'.'lrkasSi. 
Îll eanlil:il\' din eL' ,011 ce m,ai ma al 
!:l1s:1 han::a lIe,'nNll1sladter AlIgem -O 

'1(' Spll'kass':l Irn cadrul de reeSCQll 

"Iahili! 1l~1 întrebui,nţ.ut dcdU su g: 
ma de l11.;)HU~1 lei, 

~)f' Iftngă desvolţar'ca de 
Vă puteti procum necesita
tile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lângă condiţÎunea 

de plata In rate 

1. SCll~:!tz 

F~lbrica (le -g'hpte "Derfa" (lin 
rl"iillisoara si ~l retras cererea 

... --- ___ __~~_,_o~. ~ _____ ~_~ 

(le c011COr(1at 

colosale :1 unor nU1HHli (It- al'ac(' ia 

coadudtlurii şi-nu dat to,ată silin F 

I ta ca să păslreze mobilitatea bău' <il: t ('11[, dllr a ('tun (l~ar:~tn .:H'l'~iSI;i 

Matasă "BEMBEHG" 
lăţimea 80 cm. 

Lei: S4.--
Bazar Popofa!, TI:nişoara Cetate. 

o nevastă vânclută 
pe 2000 franci 

O lana incbisoare pt. violenţa 

LC'ionul ~Ikhel l.LC'p-

nik a eOl1lp~irllt in 1'a\a ll'ihuilalului 

suh ,H:llzaţi,a ca şi-a biHut grav so

ţia, pl'care o v<'induse conce!ăţOO; 

uutul Săll :\lisk !lc suma de 2000 

f nm:,; Flu;.; lin f.:lnci pentru un 

costum de haine, 

Faptele :m 'fm;! recunoscute de 

toH trei. Tribunalul hl oondmllnat 

De inculpat la o lună peJltru bătae, 

~i'ici Il-a găs.it. texl de lege pentru 

v:111ZarC, 

CIKEMA APC~ 
25 februarie 

Visul amorului 

Timişoara, ~ Acum o hUlă, una d 
dintre marile intl'eprinderi indus

tria�e tiin Timişoara, fabrica. de 
" gh(,!l')Derra~, care are mal multe 

hucul'salc În oraşul nostru, cât şi 

In alte or,lşC din Banat şi A'rdeal, 
, şi-a in~elat plăţile şi totodată a ce-

rut concordal ,1 J 
Dură o m:llu!ioasil ycrificlI'C a (l

c('~te: întreprinderi. s-a ~~ollstataL că 

acLi\'ul l'sle de 1 LJOfU){)O Iei: iar 
ra,>i\'l11 <i,' 11 milio;;llC, deci nu 
('l'a cazul să ceară concor<klt, adi
"uI înlrenlnd eu il miI. iiOO mii, de ' 
Ici pasinll. 

iil tl'îma Hccstei constatări f'llbricll 
de glll'~e Defl'a, care face cinste 

; 
!IHlu,;trid noas:l[r(', şi-a retl'as ce- I 

\ l'lca de {'oI1{'ordaL 

-x-

Rusia " In praglll f()ametei 
"\"LI~\ l('vol11!.'e s/H:iaIă pc oare gu

'.'('1':, tii "O\':t'! i c n'('H s-o cl'eduC'J:e În 

nil' ia, tinde la (h':,fiin\(ll'<'a t~ld\ni

<l1:1 ('a (las<Î impn'unii ClI ll':Hlîţi

,i,!p Şl i]1!('~':':,(':(' l'i, inlnr'uind m{l'i

f:ll:llLa dl' p'\llii ,:~-um plcin un fel de 

cari yor impicd!.'l'H or:ke ,a-
,,':ll] ! : ic m un ::':1 

,\,'l'a:-;L:'i rt·\·olll~i(', care nu .arc 
Ş;lIl~,(' de succes poate ,avea c-a rezul 
I ,! t ~l man' ;-::'lJrlnirt' ('COIHlmică şi 

"h::I1' fI rO:lll1cll' ne nw.i pomenită 

0"(':1 1'~în:i'-'illl1 

~~""""Bm""".I.MU."" __ '~·~~""""""""~ 
" Inainte de a cumpăra G 1:1 · 

plapome. ştofe de dame ,;,',' ii '';/.:~, elsz 
sau hă·băt~~ti, neap:lrat Vi! veţi con, 
vinge de preţurile mele AVANTAGIOSE 
M;;gilzin de lT'od:t şi textilă la "Steaua AIbă" Arad, P. Avram Iancu 17. 
.5 IL.~ 

aa_ 
;-;,tampîle hârtie de scris. că-ţi d' VIzită cu 
tiparul convex txeculă prnmpl :'li efii; 

Stamna Arild,srt.Briltianu 
7 ' ti' (VIzavi! cu poşta) 

'< 25 Februarie 

Masca de fieI' 

CIXE.\Lc\. ELISA,BE'1'IS I 
25 februarie 

Hela dreptea. al patrulea I 

I t;tiz' 1111lllCrarine:!ssfl de ;)2 
I 0,111<' :l!~U'':Sll le; şi capiDaJurilor 

ponihile la bilnei (k 12:j,H62,-19tt 

lIerrnansladler A,llgenH'lnec S 
kassa în baza stoclllui {k"depn 
Si a organiwth-i sale se poate 
ş;r:1 'cU (irC'pt CUY:Îllt in r;l,ndul 

cilor conducăloare din ţară 

Cel mai eficace leac în contra 
tUli'ei şi a bronşitelol' este 
tdroIml pentm.ian al druluj 

FO.~DE!IIi 
preparate la Filrm, Dr, F5!des Arad 

Licbidare autorizat 
Toate mărfurile, ca stofe bă:băteşti 
şi pt. doamne, mă1ăsu ri, pânză

turi ce avem în depozit 

Se vindem cu orice pret· 
Pos bit ' .,i 

ull 
Casa de modă Rippner şi 8enko ~ll( 

Arad. Pdlatul Flscher EHz. 

Un dormitor din cireş şi altul din: 
artistic executate urgent de vânzarf 

Ioan Lunea, 
Timişoara IIL str. Tnbunul Laurianu 

CINE}t~-\ MEH.t.c\LA 
25 februa.lÎe 

1 

E 
"~ -
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,Se adu(.c la eunoşl"in\(l oii teril,()f' Î 

de rczervi:i de pc raza Cercului ,de: 
gCl'ruiat"(' Timiş·Toonmtnl, că Vlro. 

carnclelor ~ld. E 1. incepe la :t. 
m \JarUl' l!UO ş,i durează pilHa l,a 1 
şti 

~Oll 

!ilai 1!):m. 
. 1. Se vor prl'z{'lliu la viză luţi 0-

W:rii de rezervă. " , 
2. (Hi\l'rii supcl'io;'i şi gcnewll,l , 

aU laliludilll'IU rie sii se prezinle 'Iwr-
sonal. r'c S~l tdlHealil oarnelul ;\1. d, 
E I la cercuri le unde se afla' in-

'Sz la 17; T "}.I 1!1 :~pl'ilie~ 

l- la 21; V şI \Y la 2;) şi :m ·\.PI", i 
Z, la 2R ,\ pl'ilie. 

Ot:krii (k rezen·ii. medici, farrn:t I 
cişli :;oi wlerinari, pe, !;ingă camel! 
veI' prezenta şi Drdinul dc servişciu : 
;\l-d. v, ce il arc primii dcla unit,alea i 
sa, t 

J I 

()filcl'ii de rCl.cn-ă dill armeh' c,l-: 
\;U'; :;e ro! jH'{'ZCllla ~i f:lră harna!;ia- : 

UWllt, de oarece eu han1!::ş<lnwntul 

.Ulllleaza a se prezellltU la viza ual" 
lH'tulu~ din 19:n, 

Ofiterii de rezer .... ă care nu au ('
ehi pan1L'lllul dc campanie, se pot 
adl't'sa eorpUI-ilor de trupă din gar
nizoană. cari ,au ordin, ca în alelic
T'clc lor !It' croitorie cu materialul 
clllnpăral de 0mf'r să le c<ll1!'ccţio

lll'l.e eele necesare, 
ComandanLul Cerc, de Hecr. 

Timiş-TOl'Untal; 

Cololll'l: 1\'f'greu. 

Sdul bir. Il. .\lob. şi Hcch,; 

Lt.-Col.: indescil'r. 

No 260-1H:3: 2 Hlj-w:.m i)()r"lărel. 

Puhlicaţ'" d~ Ikila1ie. 
Subsemnatul portărel aduc .. OS 

l1u!;ilin\<l puhlica, dl În urma dccisu 
lui despre orUOIlar'{'a execuţiei (1e 
tsc,OI1 lcnlare a J udec:itorki 1 Ul"

!Jall~i Tlll1i:)oar:l cu :\0 lOlR·l-Hl'26 
şi in urma (fel ~zi unei de:.;pre dcleg:i 
n'a t u :,\1) (~1714 t2a-n <1 J HeIee.Hori 
ei urhana 1 :T,imi!;i.()am în favorul lui 
~.lallr"ill Ballyovits din 'Aiu repr. 
pr,ill tir. .\rthur veisz avocat din 
Timi~mu·a. pentru spesele în lei 
6(0;:37 deja staw't';le şi ('{'le ll1ui fih
veuindc sc fixează temWIl ~pre e
fecluarea Hcilatici P{~ ziua de :i :\lar-

:lr ser:ş.!. . . .: 
1'01; :1. Grilei'ii dîs\;CllZ:l\Î de mol;.~~-' 
'1 I zare,: tUnului \H,n vor prezinta cu 

aceastil o,-'I:lZ~(, şi cerii tiai ui de dis
lle pensă '~,l d. D. O., in niej' un caz 
ilie di::ij:cllsa nu scutl'şte, de obligati,a 

Propagandă Ct.IltulI;aIă , lie HHO ora :lp. m .. î1t Timişoam Il. 
,:.;Irnd:l /),aeilo/" :\011 jlC ull1d şi \* 

~t.o:tla jll"marii :\0 17 ~\rml a un clan dcşl('pl:-ltUI' de sentimente; 
llobile şi paLrio~i('.c:· S-a putul i 
conslala ca pl' langa un llIare IlU - , 

Ul.ir dc i;llt'l"dua!i rOllliîni~ tari ~lU 1 
'ual parte {'U ('()':daşii lor ia a('l'~- ; 
';tii însufleti l[l serhare, au asistat şi : 
<.'le"cle !:,c(~a!e: llormale, Gari au a
Vllt posoibiliLatea de {l vedea mun
ca exlra~coolill';.l ce lc aşteaplă 1n 
viitor. 

prezellb1rii la viză. 
ln~ 

~u se- "or ,};l:'fil.PHht 1.:' ".iză: 
s!"" 
1111i 4, OriterH de rel,e, \·rl cari aU i111-

l l 22 plinil vârsta jHTViizulă (C :ll'. 

Ili jin k:C;I'<1 pozi\iei oliţl'l"iior de fezer- , 
\'il Fenlru a Xi l('cculi in rclr:lgt're, : 

1:11 UaL' carc rigu!"e,jZrl ind, ln conlroa 

It. lele armalc.i. 

SS~ J. OI Herii de rczerv[i cari în etil'su 

la anul ui 1 H:':O ating limit~l. de vârstă. 
li tipem;'Î~~ , .. .iizl'i ·~junel .. lol". , 
~Oll Ton ofiţerii de rezervă sunl obli

su g:l\; :1 j',ace viza t'nrnclului. 
I Ofiterii de rez{>l"va cari din fo~'t~ 

} . J:l<1jO"'L nu ·.;l' pot prezenta la nza 
~(' ia 'dal~l ; ,ilXt.:li:.i m~1i :ms, YO!' l"ft
lin .~orla in SLi':S d,lC~i .au t'cllii)ame~lU~ 
in- de 'eamzp:ll1lt' cUllll)led, st,arca IU 

'){fC'!Tl' ~ ada :;'1 O'~W!~le Cil.l'C il 
, , ă 
lir ulli,icded de a se prezenla la VIZ 

rli personaL 
t':ei carc se vor dovedi că au făcut 

l-ar ;:1rorl lll'cxad, StaU c;u'c pentru pre
te zcnlat'c au imprumuLat echipament 
'lD SlrL'.in, vor Ii raporlaţi imeLikll ~l. 
)il SI. i'.1. sprc a se lua m~i.sUl'i conlra 

lor, conform art. 2-1 din legca oliţe

- ~.i.lor de rezcrnvă, 

! 

Ofiterii dc rezcrn\ (ur(' nu se \"01' 

1; {'zl'!lla la viz:t, vor fi unllărHi şi 
~olllnrIll a1'1. 221 bis. C. J. !I-I.. vor ': 
fi trimişi In judecala Consiliului de 

- hzboi. 
_. ~lotlul de 1;r1.'tlenhlrt> hll "iiză. 

organizat ° 5cI'ie de serbăd şcola

rc l'l'll tru inll'lbifica,ea lJl'O]Klgpn 
'L; culturale. 

S.·ojlul ~1;:'esLor scrhiu'i a' fost a, 
dunare:! la un loc a lllanH'lor l)lllle 
5; a ~lt"t'!or." cari se consideră prie
'('ni ai copiilor. 

Ul'~.i eli.:\'cle aces(ci ~c()alc sunl 
lo, ale minoril~;rc o.bia 'dupil dUe
Ya Juni de inslrueţÎe au roalizal un 
rro/res l"rumos In insu~il,t'a limlwj 
rUIl~~i!l('. 

Faptul acest:l,jJrCCUlll şi consta
tare:l viului InlC'['cs ce-I poartă pă

rin!ii Iwulrn şcooaUî "dl'notă că 

drumul pe can' a 'pornit {'onrlucă

'Oi arpa şeoalci Ana Vătianu, şi in
vil(ă!oarl.'k :Icelei şcoli - c fericit a 
les IWl1tru bint'lc ţării. 

Pro'-'I'nmlll serb:lrii a dceurs în- \ 
tr-o atmosl"el'ă caldă plină de enLu-1 
ziasm, PoeziL mici p.iesc. roslite> el! 

~lullca dasc~llllllll nu e tocma.i 11-

şuară. Din !I('{Y1S!:l reuşită serba
re se pOTI te Illsil ('Onst~ILa. eii im'[i 

ptorii găsesc izvor de cnergie nese
cal în ('mrtnll'lc m.u·clui Nicu Fili-
pescu: ... 

.!îi-c scumpă tara 'puteroa mea de 
muncă şi pulerea mea de iubire», 

Am plpeal dela ace-astă serhare cu II 

~'l'l(' mai fnHllo<lse impresii. 
\utoribî\iit" şcolare ca de obi('ci I 

3hsenle. I 
-x- I 

In ,Tellerea SCllimbării mersu
ril()r de tren l!l C. F. R. I 

I 
Tirnişoa t :l - IV. l'O,~{;lIt"t'n' 2!1';nspectiei, tot în at'esl 1 

~.li~car(' t'o· ... din Timişo.lra. se Iu - Sc'!~S. Programul întocmit de org. dei i 
C!'(,~l:IZă de Ull Limp la iH'ogf'\amlll ~;ollducl'rl', a :mf"erit mai multe 1110 : 

penlru scllimharea nwrsul'Îlol" (j{> l' t:ific;ld În urma ~lcl'stci co' nsfăluirjf j 
tren {X' se fac din ohi~lluinţ:l În, I J)Up[l ee ;';(' Y:l lua conlact şi. I 
fit'cm'c an. 

Sdmbillă, 2'2 Fl'hruarie a avuI loc 
la acpasl:"l insnt'cţic () {'onsfătulI-c 

programul se ; 
!.(C i l(,l~a 1 (', p eno I 

llll'r;-;ul gC'I1c-

.Il.' St' vor vinde la lidla!ie obiec
tele s('c vl'slr~ilt' Ş: :lll unH': 1 oassă 

'It- h~1I1;, insLtItI iuni de pnlv.llie. 
',"pun şi şase Il1~lşiIli 'Pl'lllru măci: 
ual carc:l. pr('\ltilc în 13.300 lei., 
Timişoara~, 1~ Fchr. l!):~O. 

D. Rakm·:I7., porHird. 

Logodnă_ 
..... 

Iancu Ioan şi Giur
giu Elena 

Năel/ac - Bab.ăni 
LOGODIŢ1 

Lemne eftine I 
100 kg. lemne tăiate Lei 80 
şi clădite în stângierii in toate 
calităţile cu preţuri mai avantajoase 

Ia c/eposita1 lai 

AufrÎcht 
Arad Calea Victoriei 1-2 

f.~III ________ _ 

Gri AMAfOANE 
de cele mai hune fahricaţiuni, precum 
şi cele mai plăcute plăcr, le găSiţi Ia 

1. KERPEl 
librărie cu secţii de Muzică, papietărie 

şi Bele.acie. 

':'['1 Ofiterii de rezen'a se \"01' prezenta 
la \'izi\. î1l tinuta de (laml}allie pe 
grade şi alr,abdic. În zilele ar~ll:al~ 
Ului jos şi dcla OI'('k~ 1) dimin(',aţa pa 

nă la orele 12. t 
Ij 1 3-4' Litera ,\ 1 ~brl.ie 1\l 30; t<l 

'ii J ~\larlic, lilera D kl 1O~·11~ 
uiera E;<\ l:!; F ha 1;5-U :\farlic 
~ll('l'a (~ 1 a l:i . 17 şi 18 :\loartic. 

Îl1tl't' şC'fii eL> gnră şi orgrmele de 

"11 ee!d1111c autor,i l~lti, 

va illa;n\a (Ii rl'~'1 i ulJei 

l1'u a ri inL('J'ctlat în 
l'al al Irenurilor, 

o grădină a Rozelol~ 
TilllÎş()clrn 

A In :r::,::::':::::-
lih'ra Il l:I 1\J, :...l(l şi :!l :\k!rliC'. 

'\ .: t'''''l 1 si J la 22 si 21 :\lm'tie. .. 1. "- ~ (.', ~ 

Lilera K la 20, 27, :28 şi :W ;\l,artie 

1.,ilL'ra L 1:1 ;;1 :\l'arlic. 
Vtera :\1 la 1, 2, :\ şi ·1 :..\lJrUie, 

Litera ~ b j Aprilie. 
O la 7 .\'rrliI,il·, p l:t :s şi ~) Aprilie. 
H la 10 şi 11; S la 12 Apr1.1ic. 
'Seh la 11 şi 1;); St la 16 A{}ril~ 

Prillln' luedl'ile' de 
{'<Eli lalt" ,! :{' o ,·a:;.u lui no:~lrl1, te vur 
inCCTt' în l)[';m~i\"arii Od~lUi cu des· 
ghL'l ul păI1l<Î ,1 t III O:. tigurcazh ~i () 
gnldrin6. a Eozelor,. i\'ce;\stă ~rădină 
va ,: I'ubl ici! şi se va face pe 1110 luI 
c:lJla[u!u; nega, în L~arLicrul loscrin. : 
in d"CTlul duhului sportiv de înot I 

:J nainte:. 
1 "..vlul prC'mC'uit de eumnlul cana i 

lului B".'}.a. cu mi;o:->ul plăcut :11 
fim ilo!' d'eu gn}dina dlozC'lor», YH 

f:)('(' ;.;ii. avem un lot" bun de l'C'er(':!
h', r{'('omandal mai mult pentru co
pii micL 

-x-
---- - ~~._ .. ~._---_._--~ 

Restallrantul nl·ore" fost Aştept onor. public. având bucătăriă româna-magiară, 

asortiment culo!'! moderne mai 
ibftill glesinger Ara~j, Str. 

:a MetL1nu. , 

III, JI08~iell .. 
cu 1400 f el lunar. 

servesc şi mâncări teci. 
Lugoj str. Buziaş No. 5. 166] 

_._-- - ~ .. _---" 

. Rog, sprijinul onor. publicului 

,,0 m u I sălbatic" 
asortat cu vinul din Podgoria bere proaspătă lângă 
preţuri modeşte. Serviciul promt şi constincios. Menu 
compus din 4 feluri Lei 40. Abonament prins şi 

Alexandru Borzon 
se deschide la 22 Februarie sâmbătă seară, cina lunar Lei 1800. 

fost proprietar al restaurantul 
Szechenyi Orauea. 

" 
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(J.~EM.:l. 

OLYl'IPI.L'. 
)..-UGOJ 

eu sa . ...... ..... 
Febr. 26-27 Marţi, Mercuri 

FILM SONOR 

SllO'V 
Vasul comedianţilor 

film sonor după romanul lui Edna 
Ferber În 15 acte 

Zilnic 3 l'epl'ezemaţii: 
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 numuoiate la toate re
prezentaţiunile şi se pot procura 

zilnic. 
Biletele de favoare şi de onoare la 
aceste l'eprezentaţii nu sunt va labiile 

ATENTIUNE! 

Toate intrările, vor fi Închise 
astfel. că În cursul 

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

s~·şi ocupa locul din vreme. 

Frizerie 

Voi 

! N a;:y, lăcătuş 
(Jllrs tIe şoferi I de arte şi instalator de apadu 

Inscrierile zilnic la Timisoara str 1. Vaca-reseu (fost Bem- 1 Timişoa,ra,Str Eug~n .de.Savoya 

) 31. 'Autoriz2.t de Autoclub. : ~onfectl~neaZiL ~nlaJu~l de 
Dasse l' ŞI maşlnJ de gatIt. Pnmeşte 

felul de lucriLri în branşă şi 

Lemne de foc şi de unelta : Cisme moder:'ie, elegante 1 parari pe preţuri reduse. 

se poate procura eftin la depozitul de ' ş; solide I ------------r 
leUlue BOROS, 

Piata cetăţii vechi. Telefon No. 591. 

pentru ofiţeri. toate formele şi calitl\. La ceasornicar lli giuvericQlul 
tile. şi pentru c!'llaraşi cu schimbul E'i~. a~ ky 

execută prompt '-"~ 

Puteţi cumpăra cel mai eftin. 

Emanuel Israel 
Lugoj Bul. Regele Ferdinand 1. 

Repararea de ceasuri şi giuva 
lângă garantia. 

Arad, vis·a·VIS cu biserica luthera 

La prA,'ălia de coloniale 

T eodor B RÂN DA I --;:rviciui d. p-rim-UI-ra-ng-

Arad. Bul. R.eg. Ferdinand Nr.35 1 preţurile cele mai eftine in r 
dhete şi Ptultofi deganţi 

rabili şj eftinj numai la 

Costi,~ă \asiliu 
se capătă numai 15 zile diferite să- r Salonul "Pirosky" I Lugoj, Regina Maria 4. 

punuri cu preţuri foarte reduse. I Coafor de domni şi doamne I :....-----..;.---------1 
: <?ndolaţie ~ ) L· l~ I - .-I Spălatul paruluI) eJ a. 1 Repararea de CEASURi 

Magazie bine asortată cu articole pt.: Mamcur) 1 t' ă l~ . ferari, , ________ 1 ______ I execu Jar anga cea mal mare O'~1"~nt". 

tinichigiu JI li.· 1, us 
~l tâmplarl. ! Intors din străinătate 

Articole agricole şi viticole precum şi ARAD, Bul. Regele Ferdinand No 
aranjamente co~ple~te pentru, bucătării Il cu experienţă bogata, am des- ...- lângă moară Szechenyr 

pe cele mal eftm preţun. La chis tn Timişoara, Str. Mureşi-
I anuun atelier de tâmplărie, unde 

Othmar FINK ! primesc cu preţuri eftine orice I Tot felul de GHETE şi cisme 

I comanda. pt. mobile etc. ~ ori ce fel de reparaţruni esecută 
Cu preţuri extrem reduse. ' comandă, toate convenabilA 

T . L . 30 fierărie. Timişoara,CetataPiaţaUnirei 4.! A~ Heimann 1 PeŞteanll Nicola 
T

uns ş~ ras -- -d ---o - Le~ 20 Telefon No. 2. ' Lugoj str. Matei Corvin 
uns ŞI ras pt. ştu enţt - el i . . 

A bonaIlleIl tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. c1ientelor I 

A. Sielowan! 
Arad, Str. BrAtianu No. 9, 

Cea mai eftiniL sursA de 
ceasuri şi giuvaericale. 
Reparaţie de ceasuri şi 

giuvaericali lângă 
garanţia de 2 ani. 

ZINNER 
Arad, str. Meţianu Nr. 2-4 

-----------------------~ 1 I ;;en 'CCiU _~~. 

Pistrui marunti şi pistrui de ficat, ' 
precum şi toate !mpuritilţile pielei 
curăţa CREMA LAPTE DE 

CRIN a lui 

KULKA 
Se află esclusiv la Farmacia 
OreşeneasciL in Timişoara, ce-I· 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

BATOZE ~f. A. V. 
Cele mai noi şi originale sisteme, cu lagăre rulment şi rame de oţel. 

Locomobile cu zece atmosfere motoare cu benzină 
şi cU gaz aspirator. Aparate 
de trifoin şi renumitele 

tractore 'V. D. Hanomag 
cu forţl de 28-32 P. S. cu plug de tre fenuri. Massey Harris lurni
zabile prompt. Condiţiuni de plată foarte avantajoase. Repr. generală: 

Industria Societate .A,non. pentru corn. şi industrie. 
Timişoara, Str. 1, C. Brătianu 3. Cereţi prospecţiuni gratis. Telefon: 914. 

De vânzare 

Automobil 
~lA l~ CA 

Turism, 

"B U 1 C K." 
Adresa la Administratia 

"Vointei Poporului" 

I Geza Stanitz· 
tapiter şi plapomar primeşte 
şi ce lucru tn aceste branse .. 
mişoara Fabric str. 3 Aug 10 .. J 

----------------.1 ~-----------------------------~I 

FIN. 
IDotocieleta 
cele mai bune, cele mai eftine 

ARAD: Garaj Autobou "Norma
TIMISOARA: str. G. :Prâporgerer . 

t 
~ 

I 

. ~ 

LUGOj: 1. Hanze ~ 

DEVA: Martin Baum 

Salonul.Edith 
din Arad, Str. Consistorului 12 
vis- în Căminul industriaşilor, 

j costumuri elegante cu preţuri 
eftine. Pentru funcţionare, favoruJ 

plată în rate. Primim ucenice, 

Cele mai moderne şi 
modele de pAIări de dame 

I cută, şi renovează promt, 
salonul 

Lucia Biresc 
născute Qniel Lugoj str. 

Ferdinand 13. 
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