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ABONAMENŢE , 

re UD an... _._ ... LeI 500.
t'entru lnstituţiuru şi fabrici Lei 1000.
fentfu .trelniitate LeI 1000,-· 

Izbânda dela 
Haga 

Ln UIll in afara p,lrlide!o(' [Hliili

,ce ::.i un {[,~i.·r a \:-iiru! slr;-ti!ICil'V ('011 

slilul' l.' j ma; mare l'\',' ll.lnl'ul in 

l'iala popOrU I l1l lw"ll'li, ~·a de\'clht 

dela unire t'xclu:-;:v inll'l'l'seloJ' gl" 
l1l'ral(' ale UiJ'd n"3str(' şi S-~I ,1Ilga-

ele 
erau mai :'L"I'jf/S allH'llin~~lll': in ;1('-

1'01 aglll Fopoarclor l tlmi i dl'la l;{" 

Să rcduei\ datoria d{' râzboi a 
Homân:iei dUr'\{' Fl'an!a în propor\ie 
de ;)6 la suHî., sii ddlTll1i'IW Ilnli,(l 
să. renunţe Cll lotul la restul Kla~Qţidi 
de război a .IlomfUl'j!('i pentru bEnu, 
rile stalului auslro-ungar Î'lltralc in 
l>Osesiul1.\'.a stallllll.Î nostru, datorie 
ea reprezintă suma dt: l' miliard 
90ll lllÎJ!ioane franci aur. adje~'i o 
swnă de cif(~ ro miliarde lei, 

Alceasla înSk"amnă că numai din 
rcparaţiilie la care a'" fost obligată 

să ni le plclkas<'ă (~erm:1nla. dato
ria de răz-bo'i a Hom.<lni'l."l s-a pu
iul uLoperi, ri'iJmÎmÎnd ş.i Ull sold n,el 
de eÎr.:'a 2 lllilioanl' anua!. 

In afară de aceasta, HonuîniH ,. 
râşli gaI deri:rtiliv l"e('h"lraji unU .. , cu
\\miII!' din partea Bulgariei În su
mă de 110 mi110ane şi cele CUve

nite din parllCU Cngari{~i in, sumă 
de 160 1111 H() ane, 1.ar y<,chiu l şj in' 
lerminabilul lli'Oco.s al oplantllO(~ a 
fost derhl~,tiv inchiS, făl'ă ca Ro
mânia să fie obligală ]a vre-o de

spăgubire c<1tre an'i propri.c1arima
~~~ial'i cărora li s-au expropriat mo
şIile din ,\rdeaI şi s·au iml}ăJ1it la 
h'lrani. 

Marel'p succes al ROI1l.1n.ieli se 
datol'e~le, deci în p'rilUul n1nd dJui 
!\koJae T~ill1/('SCll. Ht'aliz<.lnd lin a
cord p(,I'I~l'ct in CP priveşte dU'. 

~tiun;ileexlcnle ale tăn'i noastre, 
lJlll'e toal'!.' partidele' politice ce au 
guvernal în Umplll ultimilor 10 ani 

d. Xicolac Titul{'seu a sustinut cu 
Uirie şi cu lllidigenla-i sclipiÎloarc 
drcptllJ-ik Rom~înicj şi a triumfal 
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Pl'etul 1 Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTiFJ ŞI Iî\jFORMA IIUNI 

l'i:l1ll;:el şi ddiniLtv in \!Hima ('(lJl 

l'erilila di-ln IL,ga. 
}:;c t a at"c~L...;~il j7.L~illda ,a jtl;o~n~" 

('ii p:'i,'j:i'c 11lar;'!ui l10siru I':,!'];:il 

de .,>Ial ~i ca! \'l' ,'11,',,1 illpil,' În[('!'· 

:11\ ,'[' r'i'im:inl:1 n"lill,'"i;;"r \;11':1 

:l';/~j;:d Ull ,i('l)'.! r,,',li, in:"rll :,,1 
ju1elll p:işi (Il ,L('l';'I~ ;-;lI('{'('c; Şj la 
L',llisoiida: l'a L"n1t n;ta it tan'i l10;\ 

(:Il'i ei ,-"i,· '\-';1<17: o::n!l pnn<
d~' Il i i a 1 a! 1\ ()!Il ~î ll. , . i 

REDAqlA ŞI ADM1N1STR~lIA 
TIMiŞOARA Cetate: p, Sf. G.,'orghe 2 
ARAD: STr~, J\,lOISE NICOAh:A 1, et 1. 
LUGOJ~ STRADA FERDINAND No, 1. 

Telefonul RedaCţiei (Ardd}: 154 

.cupla cozltra 
religiei în 

Rusia 
H\l:~ia 

li 

I ~&Maw 

I Ajunge 
.. ""~aeg.\a1I· IZJSil·H.IlN.Il •• N • ...2 •• _~· 

;li~UJ)ta 

ilH,l'J l~ 

ruladeuza de-

cu politica! (Il'll!!prin (ar~' 101; mi:,inual"Îi s 

,;In'in: in )(lI~i:t (,['l·~ljl1i. moha-

1l1('d,lI1i < "i,mi~ti. \'(lf"' fi alLln-
Un lDinis1ru intransigen1 g;l\ i ci i il l't' j lth:ie(l stJ\'i{·1idî. 

Cu lHUiia 11l:I\'l\i mi::;c<ll"i 1:1 111: :.li
slt .. 1w.';\ fll('ul:! {\I I\lLl;:~J !-ol,el,":,

dUll!! (le (':)ke aduallli ll1:nisll'lI al 

jU~lil.c.i., cei Kl' au urm:ll'Îl ael'aStă 

l1li;';t~l'c alt Inal act cu mutlă satis· 
factie- U.e hO!;il'[lrt'(l <Ilai 11Ini;lll, dt' 

a scouLe ll1agi<,lratma din lupl.dc şi 

intcr\'f,nl,i1e politice cari au pl'ric

elital destul )1T'cstigiul inaltului oorp 

Astăzi s-a pus p'i{~iorul În prag tu· 
turor a('eIOl'<l e.ari se găf>'iall înclrcp 
t !l.ţi le a wni eu rffo m andiÎl-j, de 

cele mai multe ori dt'!H'rvlml iute' 

'.~>.,':l' ju"lit 1 i ~i Il,·,'i ;1[l' ~udd;l\i.i, 

',:-le :1 1 <[',iL;1 m;nj"lru tie jllsti\il: 

du\;c T0!l1:1 S:l'lian, (';lI'; :\lI )tiu1 si) 

)i :ll1punc pun,'lu! Iw <k \'('det,', În 

dctriml'nlu! inilll'OJ,'ull'I'{'sl'lor ]}Q

liL('c din loc.alilall' C~lt şi de aiurea 
('O toa~ă prelin:,u g-rcu I alt', a ("(,lor 

ee inl~·l'\'{'n:au. 

Bt'an), clle minhlru, rf'!H"t'zlnti ('u 
multă dl'mniLal.!' (;ol'jul cuihul 
oamcni!or dnlr-o lmcalii 

T. Gorj, 

In Ilil;!! 1(';, dt' :B Ianllarie 
~MDJ "(lmll'li~:: ~I un pluton de 
I;"~wrl ',::i (1::1-;'11'-1<11 i11'ln:hlirdl sf. 

Simeon d Il \!oscO\'a, :\[embr-ji ro

mitelu! li i t'Xt'~'U liv al partidului so
vie1ic, l ari alt ~lsh;tat la dăr<Înw,Th.l'~ 

mi!nrisLil\'i, aL] propus să se ridice 
re lo(ul ;li.:c: ... lia ,Palal ul Curltur'iii.. 

1 Il zi tia d(~ 1;) J a UlHU'ic într-o bi~ , 
s('rii il din :\Jos{"onl s-a deschis ex-
~lOZitj a de pictură a tin'l'rilor arUşti 
sO\'ieli,d, 

In uepm'lelllH'Jllul Volodarsk s-a 
dat ordin ,.;ă sc 1')<1](-,{, 11'crucile de 
fOlllă de lW eim:illirilc militare pen 
Iru IlC\'oj:;;te ! ncluslr:kl roşii. , 

Jos CU luxul • 
Fiica mareşalalai PilsadsJd 

regina Poloniei? 
Aceasla este li p'iloarl'u. ('are şI-a 

g<is.il ('ul( lIo;illl IMăindu-se ca () ja-. 
\T!l în toale păltwil{' soeiale in de' I 

trimenlul moral('j şi htmlllui merS I 

al soeielătii. : 
Istoria Illm:i <'lll1oaşh' eazlld în 

care a(~astă plui;tă socială, care este 
luxul. a adus peir{'a, mu)tol' \ări. ci, 
vihzate. 

El ri!ind de multe ori introdus şi 

în enrajal ehiar de ac-c'ia e~ri aveau 
chcmal'eu de a-] stărpi, 

A:cest fapl S(\ .petr('('(' de altfel şi 

astăzi în toate tăl,ite şi mai cu 
seamă la noi. unde luxnl a luat o 

exlind(,J'c d<,zasln1oasă În Îns~isl 

cercurile conducătoare, 

Ciol'apul de Emil n fosl inlocu.it cu 
eel de măLas('~ iimanu tll' c1Îul'pă a 
fost Înlocuită eli ('ca d:l' matase, -iar 
{cllw:ile dela salt'. cari \'i~ la 'oraşe 
să m uneeasnl. in ,151C să Ţ)llC 

uan doi la o intri r, illC1ep să se 
Hps(,<lscă ~i de, . sh:ÎI'eindl1·şi 

un 
1110 

0-

brajii CII fel d\' ft>l !l(, cosmcLicun. 
!\llmaj vorhesc de impresia de

lestahilă 11'(' care o fac bărbaţii cu 
brătiîri la lll:lnă Ş:i cu p:lrn] de p-cpi 
cina re 'ieşil prin ciol'apul morfin'O-
mUnu 1 ui distins din so('jC'i atea 3-
leu:-.ă, 

.'\cesl.e moranlrÎ ln'hul'sc ind('-
răI"lale eli nilima ~>nl·rg:[l-. dt' UJn

sliluind Ull m:\I'(' p~'rkol jl('nlr\l S{)

CÎ('!ate, care-si \'a pliili indolenta 
eu d('zastrul t'.i. Th . .1. 

Din Cutlo; 
Trapa fealralai Căr.ăbaş 

eli p!:i:cl'l' in ['l'gi"Lr'llill in {'olou
!le' " zi arll I \Ii n()stru sosin'2 iru p{'Î( 
Il'~lIral{' C,lr;lh'lI~ Compania C: Tă-

i 

ViCIlH. ExlrablaH, 
blid din Vaq;oyia, srn7.aţiDnala 
re l'~1 lll~lI'{'.)allll P.ilsudski ar 

pu
şti· 

1li. 
hol îlr~lt sa pl'oelnme pe fii<'.a. sa Jad 
"i~a In qÎrc;tă. de 12 ani" ca re
gllliî a Puloniei. 

1 Il ina'Il'l(' ('crcuri ar:islocratkc, in 
i ('cnurilt' Lancan', ~ndustrlale, co-

1 
I 
i 
i 

; '>JllCl'eiatc, agr;{'o!c şi in armată idC(~a 

ar fi prins consistentă, urm:Î.o<l ca 
in timpul m;,nuralulul viitoarei ne
gilll' ",i "e C()llshluc o n'gentă com
pusă cii II {~()nsi luI de ('ol'Oanâ ~l suh 

presid~'nlia m~H'('~allilui PiIsudski. 

! 
I 
I 

(:t'lItrul mi~dlri:i monarhiste .este 
oraşul Vilnn, 

-1 SlirN1 <wl'<~sla a llIlai fost rl'isp~în-

!----------------------
i Vrei să mânânci bine abonează_te 

yjsla , enl'l' V:1 an'a loc In sala T{>la- j I _, 
Irulu! (OIlllJllal a:-;tăz; tie 2H fanna· 1 a II 08 NiCI) 
rie .l. ('. Ino('plltlll~la ora !l s{'ara, I .. 
unse cu J'X'Tlumita )'('\'istă . ~I iss Re-

Bilell'lc s{' găs.l'<;;c dl' ,':lnzolre la cu 1400 Lei lunar, 
i servesc şi mâncări reci. 

agenli:! :\rgll;;. ' Lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 
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Cronica liDlişoreană 
"Ce obraznici 

IDai sunt" 
Mila, pomana şi asociaţiile lemenine 

Timişoara. - Sunt dou:l Imll'; in 
tsuşil'i ule sufll'lIlILH O[l]('IW,.;C. rari 
doyc(Ll'sc hunălate. allruislll. o SC" 

nin:', iuminure a ,;J~imd şi a Itlltl[ei 

si (1 c;.!i mai ad;IIlGI rr',<'l'!k'I'C' a a' 

de\'ărallilui (Tl>-)[iJ;.,I11: 11,1.; la ~i IJ/)' 
nlalla .. 

Pentru a,şi antta ~tCll',;k dOILt in· 
suşiri, ei:ila timişoreană, sutiile <e
loI' mal In:~tăriti timişoI"l'ui, s-au in' 
stituit intr·o asociatie 11llll1it;:iTrj, 

unghi ul :tI ba:'ilru . .'\ iJ-mn huc\Il;'al. 

c.:.intl am auzi!, C~l ;-;copul acestui a
sociali'; c propaganda culturala !ji 
ajutor-arca c...elor lH'v9iaşi, 

si rada. Din l r'llU local s{' aI)(![' lllll" 

7.[{ a, se nd,' dans;!l1d. Bal organi' 
zat de o asocia(i:l' fl'mrn:n;l, }h'lltrH 

aj uloran'a ll"yolni cilliL 1 II acc'il 
timp iese spre :1 l1ll'rgt' a('a:~a o dni'i 
şi un domn ([IilU.';CUI. 

De ° parle şi alta a u;-d, copil, re· 
ln('i, halnlni şi in!'inl1i. iJlghel<tli de 
fhg, cu stomacudle LhnÎlc dt' fU/1-

me, illlplorau milii Ş.I poman:i. 

:\fa,;>ill<l pr(lJl!"ll' a::;!.rat,tfî. Ia ;CaJ';C1 

doalllna. 

,.Cc oiw;}znid mai slln:., zjc.~ 

In loc-ul lor al eer!o;-l'loritor' r:1~ 

rund Cu: sun: oilrazniel, fiindcă CI! 

Dc:a inC".<·'IHll a anll neVoe d(' I banii "trtln)i pentru ajuloraI'('u. luI', 
,hm1i "j li-a stdllS: dela aUlor.l;qi, '1 l a'~ '!' 1')~11111'1' (1'):111111,"I'! ~ .... ( yoas r, orgaJlIZ;; 1. '. 

de Dl Volburii 
1 

Decanul barou/ai avocaţilor dill~ 
Tîmîşoara organîzează cete del 

fI Voinici" 
Timi::;oara. I>illLt'·un eXCt'$ de 

zel fa!:! dl' guwrnul adual. gr,l\ic 
dlllli~, a ajuns dl'l'uulii baro~J.lui a
"ovall ~or din [';j III Î::;oara, d. dr. Vic

iol' .'.[ir'cea. a gilsit (il' euy'j:intii, di 
("el mai ll1:l1'l' s('I'"i(.: II {'(··I po:t!c ;1-

duce gU\'t'l'J1ullli, (" sa org~ln zl'ze 

ce [:l', de voinic;. 
Inccputul l-a nilul in COlllll\ila lio 

doui, r.nde dUl'<:'l'e, În loc s,l inl'{'~i· 

strc/'~', in srTirl<'lc gllYl'rnu!ui o 

ceala d·('\"oinic: , na sit în i'<'Jis' 
ircn~ li{' pil'lea d.'alt' (t" iSill';1\'il' 

Huiniu:ască' a loctutor-ilor de a· 
c(Jlo, cari l-au lual la i-pană e;"llld 

au auzil ce [roc'huri l-au, ~Htus 1:', 

dânşii. Iu !c,!.!:iHurit cu :lc~;unill' dflJi 
dr. Victor :llireca. .\lurora Banalll' 

lui pllll' in' rl'lntl"ea:, :'lai poate r. 

dceun'( ... 

lnlrehan'a c legiLimă, nu IlUilla 

<I\'ueutilor din h,WllU car:i fac par' 
te din difl'r';t(· partid(' poLitice ~, 

<a.·i vilei in d'ia lin er:încen ':>.Î temu: 
I C{)ilSrira:or. d '.'i ori dtt'ui eel;llat: 

eOlfşljenL (an' n'dt' Înll'-lln (le<'ad 
un om al ordinei, eate trebIle s..~ III 
prc:l.intc' nu Il 111 ai lwrso:ma sa, el it 
Ircf( eoqmi tlyocătC's.e cu dnsle s 
(klllii ii a!.r. 

Clind aşa stau 11l{'f<lkilC'. d. (t 
\';(;;lur :\lin (':1, nu mai POa,[iC fi d 
('aii ŞI crcd, că (ha a înt('l<.~s ace,. 

~ 

J llt"!'U dcIa illC(>jYUfl 

lS:\ 'PleOl.~l 

Illcmbr.:.' ll/llbiand ni Cllllo:;ClIt(·)e 
dela particulari. b:\ s-au mai \,{Izlli 

1& 
O SCI'''I~llilllr:1 (il' dinl, :;oi s-a 111" 

ti ... 

miscă tărănimea \ Se casdo prin case elc. Peul i'U un În. 
'cepul s·a adunat uu fond desLul d<l 
mare cu :care ;~[l se jnc<:ap~l Opl'rH 

dc eurilall\.·, cladi ii putem Z;Cl' :lŞ,l) 

toluş, dup} parcI'('a as.oeiah'!~H" ron- I 
dul nu era in deajuns. ' I 

I 
Penlru a-l mări, au organizat lm- II' 

Iw'i, pelt'l'C('I'1, au mai făcul ape.l la I 
autol'ităţj, _. au cCI'uL chiar dela 
p'rekdura jud(·~tlluilO mii de lei. 
~ar e ştiut că la 'halllrl şi JreLn'c(~d 

Se chdluq"le mai mult tkdl s{' 
eâşti.ga, mai ales când suui orgaw 
1".aic eLe femei invă\ate cu ri~i pa: 
ueci, bani da!.i de unul şi nilul pen' 

ţru scopuri lilantro[)'ice. jJl'.imesc al· 
te înllx~huintăr:i. 1-n caz, Eram pc 

cat în m<lşintl hi!';l nh:; o ,alt;'! \'.ll·))II. 

DUal!1!lR in che:.;lic fllrll[ÎoD(':lZii jn 

mai mulle asodat:"i ea: .rrinnghiul 
albastru şi aliel!' la f('l rari s-au 
illstiluH pentru scopuri filanll"Opicr.. 
In urilla celor eunslatal.p, cred că : 

! se impune ca toale aCt's!e asocjaFi 
l'murn;n" să rit' dt'sf.intatf'. ll'lsfln'l 
libertalea inU'i\'iduJ li i -~ ori can' ar 
Ti 1,1 - sfi ajut'!' f'um crede. 

::\Iila. r,Hllana, clIm am :->JlllS, sllnl 
Jll.1liUşil'i frumoase, insii ac-esle dou~ 
îllSll~iri nu trelmc Si'l fie 'tranSp'use 
din domelliul individuulismul'u1. In 

cel social, căci (hi l'{'zldlatul de lUai 
sus. 

Slimal;l dna: OU-I aşa? 

I 
I 
I 
j 

NumÎrea ci-lui cir. CâlJclea, la regiulJea 7-a· 
Timişoara 

Timi~oarH, Cunos('ulul dun:rg, 
el .cll'. Când('a, fost şef l1l("iI.l'ic al sana 
lorului ,Bega" din Timişoara, uude 

a dl'plls o mUI1{'ă uriaş.e: iar mal 

târziu, în urma llolărilor bune câşti
ga'ol' JlI'in l11un,'ă, a fost delt'gal ca 
director al sănâtiltU din centrala mi 

ll!slemlui în Jocul dluf. dr. Viş.oja-

.a Si .'. 

HU, IJ'{'cut. la rll;'nsie; a rost numit 

in ultimul tilllP tnspedor g<>neral 
al săniWlţii pe Iflllgă (lircC'toratul ge 
uera! j·.e.gional Timişoara. 

In urma acestei numiri, rcginnt>a 
llea i·a Timişoara, aJ~e numai de 
c,îştigat. 

Pentru teatrul românesc 
Timişoara 

la 
Tim\şoara. - lrH'ă d;u unul trecuL 

ÎllU:U;C d.e. săI-halorilc Cr~ieiunlllu~: 

r,;tudentii şeoak~i l:olilC'hniec .din 'Il, 

mişoara au porni! o ac11une p'cntrl~ 
tl'a,nsformarca TN\trului COIlHllUal in 

Teatru :\ atiollal. 
In urma acestei ac1j Unt la caiC au 

udcrat toti in t,e]C'-d ua!i,i rom~Î.ni! 

conştienţi. au t'.educ!al o nlotjunc, 

(arc s-a inaintat pr;mărid, prefec· 
llll'ci şi gm~l"rnu~ui, În . .,<l până Îl. 

preZRul nu s,a Juat nici O măsu'r:l, 

\ r('7.~înd ll-S(! ptl actl unpa sLudentea, 

scă \'a lua sfârşit. Dar cu aceasta 
adi unea studentească este departe 
de :1 lua sfâI'şiL 

CC!ţ: inccpute în J)ec{·tnvric eUluI 
trecut, jlud{"l1tiii au hotărât să le 
("onlj.nue acum, şi foartre bine fac. 

DirecLorul n'g;onal .p.u arc nimic 
zis' i 1 
, i -

~ ~ r 

Banatului I 
Tim;şoara. -- .\Jll puh!ieal întl'-llll ! In eolonelt' gazdd "VOiJl\c-i BauiI'! 

I tul ui« ofidos al organizat Lei uali!}·l 
i' Jl3I,t~r1'!ni~!('. rM'im ",. 'I'If'f~ ,!:\ ..... J; 
I 

elim am anl1ntat şi alund. in a- , 
! 

('('asIa Ij,\t:t "',,-:urc<lza numa~ l~l-

numâr trt'cut lisia plugal~jlor la ale 
geril0 jndetl'tH' d.11 Timiş-Tof'oJltaJ 

rani :lJ,;I';ClI!lorl din difel'it.e· g!'up:lrJ 
polit~{e, can Hih', a ţine seamă de 
ameninjările organizaliHor, li-au u' 
nil între le~ tU S('0Jlul de a·opri.Hccc
ş;uJ. mi I IOI<tari}ol' la j uuet. T,-

, Ei. 's.4np:Ji şftf'<l11i, dau prin a
cesl a;:! pildă politieianllol" înHflj 
bi~i, la chel't~mlll cărora au slnl 
l;ană acum. ,-;:~ nu pl'in eC)'lllr.i şi 

intJ'igi sc poal:e m(,n~tn(' un:i'lalea 
naLională. eip;'intr-o coJabol'rrl'e 
comună a ell'llwnlulllli romanesc, 
~uD1ai aşa rom putea spune, cJ:î 

UI Iara rOIll:lneascil, noi rom:l!lii:i) 

iOuntC11l slăpiilli. 

Tăranul ronu"m s-a !-ouălural de pa 
'liLca răcută de alOi pe spillan'a lui. 

ISuflet ul t:lrăuesc paşuic) - de' 
ven.it vulcan cu craterul deschis 

gata să erllp~1 din cauza polifr~ .. i 
de partid, -- a înc..'V.'IHlt să judt"C<: 
mal eiar acum, când tara c înlI)'l1r· 
ti tA in I'Cg'; uni şi d{~ci desmcJl1· 

Ei Îşi dau mai bine seama, 
politicjaniL de jYerieolul, cec ~}l' 

surveni în urma accesului mino, 
ritarilor la conducerea judetului ~i 

COillllllclor. 

Pc intl'L'g înt insul Ban.atului, pa· 
re că Yiata poLtk:iî s-a inmOl'm:îllla\ 
in locul ei apal',e ea u zare de soa
re propaganda culturală. Pană ele 

şi gazeld{~ guvcl'nanwulaIe, .. cat $1 
opoziVoniste, în loc de luple ÎD

ikrşunaLe d. proJYugiill(Hi. 'politicii, 
;: ublică articole cu c,,'lractel' cui· 
tural 

mâl' Sa\'.lIl'OUSC fu il e:oaUt' scr"ise .de,' 
mana dlhace a Aiui senator Oglrce. 

ri~ r 
,'Aurol'a BanaLului( oficio,;ul orga! 

nizatiel lăd.IJnişlilor lupiştj de sub 1" 

condueel'ea rigurosului lup'lălm' 

pentru cauza tăt'ănisIă, d. Adr'ian 

~nJ(larilL puhl~eă articole cu caJ'ac'; 
tcr cultural, scrise clriar de lărani, 

prin ('urc Înue.flmnă HirliLl~J11ea la 
muncă re tOll~l\ căile bUUt,. Pană şi! , 
antisemita gazelă IISvasLÎca Ban:atu'! 

lui ş:i~a Iă',al pentru momonl ata- ~ 
, ~ ,," 

curilc Ci'· ohişnnia să It, duci~ CoD' i 
ira scmiţilor şi publică ial'ăşi pagini: 
tll'LI'egl di' arLi co I(~ cult urale. , 

Cu un cuduL în al 11-1ea an dela i 

ullire~ tărăn;mea Banal tii !Ii a: În('c··: 

rut să mişte, sJlre ('ultură, 'iwogl·cs .... : 
Si ('~lt est::-- de frumos .,. ! 

l 
I 
~ 

1930 
Febl-'Iarie 

1 
Dalul 

1 n dos t r i aş ilo r 

I 
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Voinţa Poporului 3 
Ud 

Den t·.U e Jl".L:;cav 
-,. J e p -1.-mav 'I"7'~ -a v I cărămidă, ţiglet var, timent precum şi material de lemne se transportă şi la r l 

.& U~ ~ll .&, UI .&, r u.& ' dornici,Jiu În cond,iţiuni Trallsl-t,ralli OI depozit Ide le'!'ne 
b avantaJoase: la fIrma: -~. .. Arad,C, Radnel 10 

Cerşeloritul lei. I Dacă nu se găseşte la noi,să 

.In ffmp ce c!t~~~!!~~~ de a.;stenţălîm~~!!~~!!~i~~T~on~l!.~ ~~c~tel 
socială organizecză petreceri, la cari? se cbeltuesc bani strănşi 1 

pentru aJutoral'ea cersetorilor TilU:~()ara AII1 inregistrat in l nalulu.i., Sct'Îc; 

, mai 11111'tl' J·:î.ndlll"i În ll(;es[e colon i 
Timişoara.·~ .\'r'1I1ll o lunii "e p'U. 

nea oficiali/fiIii o intnharc: c,>,j ('u 
utâ~ia nr::;l'Iori in Timişoara'! 

La care s-a rflSpUJlS: sunt !11un('j

torti h1ni dt' I lIC1'U, şomrrii, Ilcnlr,u 

(;ari am luai loale ll1~isurile dc' aju 

organizează cu de pdI'ect'r'i, cu I~C, d. julit"( III Ilostru. dda dClll isia ! 
scopul de a J,e miid. Dar e ~lllIt, ca dlui u!". Liviu Ligâreanu d~11 j}OS - 1 
la jJCl'l'l'l'l'j nu Huma:i că lIll :;e adu- tul de )1rct'eel. ~ 'Care s'a lni:împhlt : 
J~a llDUi rOl1dllrÎ. ci se f'lH'ltupsc tii :!eum două lwti, - p,lnâ inn pre' ' 
('ele existellle. I I.cnt lUI are lin prefect lilular. A-

Ia 

vremuri ele 

cri7.:l, este ş'i risipa cu banti ce 

!lell t I'U sll'agurilc voi-

llieilur<:. 
F 1 rill1l!' aYelti,~ml'nt pentru dau- II beadde Fl'cfl'clurei sunt conduse de 

.si art' dr"I,lalt', t'u' 'lS'l lorare. :\illli<, de zis, dar azi iadiş IlCkl ekla soei{'tii\i!e de asistC'n!.l' I d. subprefect 1 (llll",sell. dar dsa este < ., < ',< 

. , lud III <lde\'~il'. 

este 

n lllat proporli:; ccrşdol'itul. La se,eia!ă ~i le :expllnl'lll, că.: cu fonclu ' funqionar şi ca atare nu poate. să 
ficcar.l'. UŞl' ele restaurallt, (!afl'Jwa, ri!e l'x",tt'lltl' să aju[on'zt' !l('volnj- ~ se impună cu mată a1l1oritall'a ueD 

,~il ('ari nu pol luenl şi sunl l!zi si 1 JI), unde Irebue, d~LJ ~ un 0111 fă

li ti &ll (c'rtil':lsciL nu să o1"gan;zezc I ra r:"tsjlunden'. L:u un ,U\'.lnl prc" 

His<pa ll"cbw.' sa ln{~l'leze şi ,'a 
Îl1cl'la Humai al un, 'i ctUld se ,',1 nu

mi nil prel'ed titular; i~r dacă noi 
Iu urcarea şi cobor<Îrl'<l din [mm' 
l'ai prlill (CU:I L'Ic mai populaLe, la 

Cl4 .. ul fiecărui poci, ÎntitlIl'Cşli h;i· 
trini) b:ltd.nc, cup,;i şi i11finni. {~lI'J 

te a.~urz,e~.,c c.u lânglll('ri le lor. i\ iei 

tu vechiul,. Stamhul , nu ercd eă 

r.cl11l'CCl"i la c'iii'j domniile JOI" redum jmk1.11I11i a rlhl1uS f~ir~l ",1:1 llU avem un om pe.nlru ace.,.l postt 
să·şi poat,i cxpune toaldele de pân. Toţi îşi fac tic cap, fondurile ~a;m jll"uJlllll:ltn din altă parle. 

i,lrniL judeţului se risipesc după hunlll 

1.. 8. Volbma plac al j)IJlilicianiIOl". »Aurora l1a-

au exislat mai lllut~i ecrşctorÎ:. de, 
cit sunt azi in Timişounl. 

~el"\'ic.iul de a:.;istpntă sooiala d~1 

ve lall~ă jii:tlnăl',a lllun1cipllll [\j ii 
lI'.i.mil la societa(iie, de as~s[.enl[i 

s.o(;.iaIă~ s<>qiclatik' la primărIe. şj..j; 

aruncă unÎ'i la.altii pc ('ap. Primăl'ia I 
cam arc dn~ptalt' ctmd ii tr'ÎmHo 

(Jllrs ele soferi , 
Inscrierile zilnic la Timişoara str 1. Vacitrescu (fost 

gasse) 31. Autorizat de Autoclub. 

la soeielăti. fiilHlL:t aCl"sll'a au aniI 1 -~ - -~._-- _ .. _- -- -.-------

Bem-

toalli JiherlaL,a dl' ,t aduna ron:.lLlrl 1 E · B · Stic1ar de construcţie şi depo
llcntru ajuloraLl·tj lor, Însă fonduri· ! llrle astlng zit de rame şi oglinda Timişoara 
~ta.:Joc. sti se Întl'clmin\l'ze în 1 Cetate str. Sergent' Muşat. 
,~l'HSLJI in care au fost adunate, Se ; JIOrE ~.M,M)EJEM)EM (Nador-Gasse) 2. 
~ i 

Alllliit ;.~~~.~. 

Cecenl .,k Ikrrnleru A':d ."UCC • ~ N. ARI T O· N 
la eUlloşlin!a ofiterilor de lT7.er(.~:că 'i ~ ... 

cari au depu,.; adelc la acest ..... ' ... 

penlru priminca în eadrelc dr, 1"t.' •• ( 

ale Armalei HomfuH.', că la o parte 

din a~'.eşli ofil,el~i It-a apărut primi- : 
rea pl'in :\1. (Hidai :\0 1 din 1 lanu. i 

.arie lWO. ,- ..- i 
Toti acei ofit'(,l~i CaIi mnt trc"Cuţi : 

în ~I()nilOI'ul Oficial ş:i au dom,ieiliul 

Vechea casă de încredere, postă
văria şi croitorie civilă, militară. 

~r 

A restarea unui escroc 
rriUlişoara 

Ia 

_\ 'ailaeri a r():~l an'slu! lJHliYidul 

l()sif Kulll1l'r fosl plulat\iel' (!t- hd· 

mi" i,[ ratie tii ('orl('.\.'{lial Il{' ziua dp 

1 :'o(,Il1\Ti.e. carc umbla pdn sait' în 

llnirormfi <le militar. prumi\:ilId ti
llt'l'ilOl' lan' trehue' sit se p!"{·r.inte la 

reCrUbll"e că cu rdaliile lui. poate 
S~"l in LelTin~1 in rayoatt'a t 1l111rOr a

celora cad ar \'rea să facă sprvidul 
mi'ital' in oraşele apropiate rte (O

mUJ1e:'c lor rii~al(', 

Fxcroeher'Îa dovedindu-st.' indivi

dul a fost arestat şi (1:11 pIC mana 

l~lLTllt'llli tiI. 

~.~ ., 
P ri m iţl gratuit 

pc raza a'l"ll-;llli CC1'C, să se prezinte 
1 

la acest Ccl'i('. în fil'cas'e zi după a· i 
miazi, pentnl a fi illsdisi în <.ool1'o- ; 
1 1 f

· . . , 
u o l\enlor (Le fez., şi vor aduce ~ 

~ până la sfârşitul 
! lunei 

1 Voinţa Poporului ~'''~~~c'. .. ~. .. .. 
. . ~ .. 

fie care Cel'ere şi 2 folografi~, pOl 

lru li fi 11-il11ise CoqHLPtlOl' de>. [,rupă I 
unde SUlll l~cpartizali, ca să li·se cIi,. 
ben'ze eHl'n('[e!c .\Id. E. ; 

Com:mrlanlul Cerc. dt' recrulare: ! 

Colonel: ,\. I.aogie I 
Cel mai eficace leac În contra 

tUMel şi a bron~itelor este 
slropnl Pentmds1l al d-rului 

FOLDES 

I 
! 

Bulevardul 

.~; 
ARAD 
Regina Maria. (Casa Bing). 

dacă va abonaţi de-acuma. 
~ Abonamentul se va so-~ 
~ coti deja 1 februarie. d 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi şi 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

GLESINGER 
preparate la Farm. Dr. Fijldes Arad 

~! 
~; 

~~ .. i~1_8_76 ___ A_ra_d •• __ st_r._M_e_ţ_ia_nu_. ____ ~ 
~--~_._-_ .. _-----~ .. __ ._----- .. - ----_._- ---- . -- Uln'·HuHo2'rBff'l::-:. dH~ Tim$~'.~r1a 

CINEMA' CErrATE CINExIA APOLLO CIXE)IA MEHALA 
, 

28 Ianuarie 28 Ianuarie 28 Ianuarie 

Vulturul §negru Tară fără femei c+c 

-
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Ghete şi'pantofi eleganţi du- l U L T I "-.' II O ~ II 
rabili şi eftini numai Ia ,,11. .Ia .1" .fa 
Costică Vasiliu I (Prin telefon. dela corespondentul nostru din Bucureştl) 

IJugoj, Regin,"}, ~ Maria~. 4. 1 

~--~~-~--~--~--~î 

()I~EMA. 

OLYllll:aIA 
LlJGOJ .. ..-. • nu • ..... SR 

lan 28 Marti 

Im hlănitornl felnei 
comedie de salon 

In rol. principal: Adolphe Menjou, 
Mario CarilJo, Evrlyn Brent. 

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

, 

Propagandă pentru 
România, la Haga 
Jlaga" 25 (Rador). -- In timpul 

lat timp de douA săptiimâni, la unul 
din Haga, un film despre "Bucureşti", 
de public, 

recentei conferinţe, a ru- : 
din cinematografele mari I 
care a fost mult admjrat 

In aceeaşi ordine de idei, ziarul "H,otterdamsche Courant" 
: publica., în ediţia sa de el'Î seară, p.n f('umos şi pitoresc articol, 

Vointa Poporului , .... , 
I (jri~t,ot ~ohr 
1
- Lugoj Sir. rorgovl~1 Nr. 6, . 

Tâ 1....· ŞI magazIe 

I mp arl_e ~~imes~o~~~ 
menzi cu bani gata şi în rate. 

I (caut ucenic) 1692 

4. Cea mai eftină surs&. 
de ceasuri şi giuvaericale, 

"ZINNER" 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

Mica PLiblicitate. 
I 

Execută după comandă tot felul de lu
ruri de tâmplărie şi anume: Fereştri, 
uşi, rafturi pentru prăvălii, por!"le su
fragerii, Dormitoare şi Bncătării din cel 
mai bun material şi pl! preţllri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

, despre viaţa de iarnă a Capitalei României. i 
Caracterul străzilor este relevat cu pricepere şi dHasemeni ; De vânzare una prăvălie, Ct· 

sl1rbiHorile Craciunului şi Anului nou. Str'ainul este mir'at şi înte-: articole de toaieta în plin. 
resat de toată această viaţă intensă si color'ata. Miscal'ea ora-: centru situatt"t, cu condiţiu· 
şului şi obiceiurile româneşti, au un' Jeosebit farn;ec pentru: avantajoase. 

disposiţie spre vânzare. 
străini tn general, şi In special pentru lumea olandeza. ' ~---~-~ ----~--~-~-_. - .---.- -~ -

Dela AdnlinÎstratia Fi· 

Ioan Cotârlă 
Fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

(Potyka ucca) 

Grav eOllfliet intllle 
(lietii si Illares:lllll' 

1 .1 I 

, 
nanciară. 

A.VIZ., 

CumPăraţj-;;SOrniCe cr<a'kyl i Pilslldsk-w In nJl;i"rmi"lIe {li onlinul :\Iin.> 
şi jUIJaericale la. firma'" : ~ de Fina!!!;\' :\().122.n:~ din '1! Der 
vis·a·vis biserica Lutherana, Arad : 1 !J:2ii. !it' invHa lo!i jlTopridad caft', 

! Varşovia, 25 (telegr. part.) - Comisia bugetarA parIamen- I . I U.e/dor. J'{' .. "~llIl·anldOl\ ht'r~lrWl*" 
Cele mai ieftine Ei uscate lemne' tara a I'ed.us b.ugetul minis,teru,Iu. i de răzb,oiu, de sub conducerea l 

y lIP J d k 2) 1 ţ A t d t !j(.~oaJt'I()I' d',' (lans ş.i alte lor lll('~e .' lIe foc de prima calitate, de fag, I mar~şa u UI 1 SU S y, cu' . mJ IOane z o 1: ceas a re ucere ese I 

şi cer cu stânjenul sau butuci, le 1 conSiderată ca un atac contra. mareşaluluI. .! diJl
o 

.\rruJ lln~lr' ,';1(' n'wz;1"'1'! ~~\\~-I 
gasiţi la pravalia de lemne) D. Zalesky .a. declal'at erI, cii da~ii fondul (le propagandă ŞI I la 31. lan. !liH sa depună la .\(11111-

! cel, secret ~1 nUnIsterului sAu, ,:o~ fi reduse, el ,:a tJ'age, con- 1 ~n. ~str:'lia Finallţ-Uarii dl.t~ttatfa,I~IllJ1:ct:t 
; secmţeJe. Cu toată acestea Conllsm bugetată a micşorat ŞI fon- ('ar(' S!l' (uprind{' Ul'lnăloardc: 
\ dur~le acestea. D. Zalesky a parasit, din cauza aceasta, bruse I L :\lIll11'I~' proprietarului (exJ)lo-
I şedInţa. . 

'rad Calea \T1'ctofl'el' 1-2 \ Inainte tn.s. a ea d. ZaJe,sky sa-şi Inainteze demis Aia, guvel'- \ alatorului). 

Aufricht 
AII 1 2. Felul JIKalullil !ji dacă e per-i nu po onez ŞI mareşa ul Pllsudsky vor cauta să-l Impace. Se ! 

S promt 
i, spune ca mareQalul ti va arAta, că demisionarea sa In momen- O)allclll sau 1-l'lllJlorar. 

Tăietorie electrică, erviciu Y 'd '1 tele de faţă, ar produce mari greutaH Poloniei. I 3. Strada şi ~o. casei. 
f ~ rn~ . ~ I .1. Felul muzi<.":e'i oJ'chesln·j --! sau f 

De vânzare grabnic, pe orice \ - \ 
preţuri acceptabile, aranjamente! 
de camere şi bucatArie de prima I 
calitate, aflate în depozit la fran- 1 
cis Vigh str Odobescu 7 EIi- , 
8abetin. 

Lăptăria 

Comunală 
din Timişoara 

Livrează Ia locuinţa lapte pas
terizate în sticlă pl'O lit. 10,

dela 10 litru mai mult 
pro, !it. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrală IJap-

282 tariei Telefon: 11-39. 
._------~-

Cititi 
Vointa Poporului ! 

Conferinţa navală 
Programul lucrărilor 

Londra, 2,-. Hador. - - D. nan I unde \'a p't'Lree(' Dllmii[l<'ca, ci.Mac 

<.:key. SC'<'ro!arlll general al eonfe· dnllald a a\'lIt o eonfcnntil cu ro-
rinlei J1<\"aLe, a distlibtut awal'ă de ! )H'cl,Olllantii domit\iol1[luiIOJ'. 

I eg.a lj lor un Ilwl1lorantll.1l1l CII I Presa !X']e"ă eă actiyjblLea ('xI)(!r-
prinztllld o schemă de program a i tîlOl' şi intrevederile particulare 
lu('.r~il·ilor. I 

PPl.e.galii au rost rugaţi să ras - ~I 

plIllrJi'i p~Înă Luni la acest che:stio- . 
n:u' 1~J'e(:i." aSlIpr ... pl'<~gnU11l1lui. I 

111 /l'lul ;}I'r:,la. (le la lDC('PU LuI săp I 

l[unilJlii \"ii·[o;ll'('. prohlema r.avală 

~i scopurile ('onferintei vor fi tJUs{' 

in loalil amploarea lor. 
.Lt,izi au ('onLnllal IU<:J'ăJile ,ex

.t'ontrl"lm:nd la buna pl'egfitire a şc. 

<li ntelor plrena.rc ,~'f< înlCSIJli. mult 

suc-ecsulconf{'rinteÎ. 
D. Stimso!1, şeful dt'legat.it'i 

rinU1e, şI-a angajal () pm-!idă 

golf. 

all1{,' 

de 

D. Tm'dieu şi cativa din Ilwmbri 
dekgati<'i franceze pleacă la BelCa:;t 

să asiste la malehuJ jJ1Lct'national j p,<,r1ilo]' !jÎ inll"('vt'dt'ril!' În(\'c cii.j 
,1 Jcrjlt'lp (\ekga\iutli. i ele rugby. 

1, J Inainle tit, a ,Pleca la <:hl'('lIt']"s. 

t 

sJl'daeolului. i 

:l. JmpoziteLe fiscale cc plătesc. I 
li. C1tiria şi eheltuelil(' zilnlcr-

c{' au. I 
7. SelllJl.:.ilura. f 

:'\olcun {'ă eei ce nu ,~)r face de- t 
, ! 

dara(iunca jn lerm{'D. yor fi COD&l-: 

der3p ~'<l contrav\t'niCJ1\i şi amen- : 

dati conform legei. ! 

I 
Dedaraţiunii de Telul noln! sllnt i 

KtbJigaţi a race şi propriGlarii loca-1 

luiilor din judetul Arad, cal-C se I 
"01' depune la pel'ceptijle rcsp('('ti\"e.l 

i I Il conf (Jltnv~,lte ClI Ol"dinul Mi-
I nislerului d~ Finantc N'o. 1200~H29 
I 

r 
.\ 

se in\'il:i (oti propr~clarii aulomobi-

J('~Ol' ;-;:i df'j1ul1:"i la Arljia Finah{'iară : 

declaratiunj/(> ('arc s~, cupi"in<le: 

L l\ UIlIC!e proprietarul ui. 

2. :\Iarca .\ulomobiluluL 

3. (~rcllia lea. 

-1. i'n. de circulatie automob. 

----_ ....... ----- .----------------.----~------------------------------------------
este preţal ele 6 bac. Lei 160 Stojkovits ŞI Bekes Arac(,P.A l!· ) 

.. ram lanea,! 

\ 

fotografie în ezecaţie artistică la 

Tipografia ,Yoinţa Poporuluit-. 
I 

f' 
I 
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