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• 
Dela comisia ele elisciplină a 

Direcţiei a 4-a c. f. r. Timişoara 
Defrauclatorii dela Aracl et comp~ TÎmişoara, n'au 
palat fi judecaţi, elilJ cauză că s'a furat closarul 

fi'lcul În an'sl scnz o convenţie în-
lre primăria ()ra~ll!ui Timiş.oam şi 

Hircl'lia g('llCrală cfr., însA cu in:-
,., ll~l!! ~: c')I1Yen\ia am răm~<;, rc
st ul lllc.r~iri(or au rhmas în baltă 

r şi noi cu linia .prin centrul Draşului 
I :Sllrpninder:ile nu sunt excluse şi 

I nu !n'hlll' S:\ 11(' mirăm dacă Hc1iu
! 1lf>3 crfui VidrÎghin va avoo. succes, 
i căci dacii dsa nu a f!tent nimic }IIi 

. l' d 1 d' '1' 't ,... 1 1 . . 1 1 IV I ca le a fern! ',Î, l'n·'I!" că va tr""e ~I~n-T~m~şoaICll. --- 'rau cec Zeci i dJinlre defratH alon, cal'(' ~lY\:'a In e ,{'I,~t' t' JII'Olll <I.l' n:>prc\ie'i . 'L-«' ne 

de m.ilioanc .lcscoj)crHe în vara '1- j resul să (k,parii ~i se nl'dc, cit .1- ;.1;::;'.<11'" Tillli~(wra, . tru oraşul TilD~şoara, al cărui fiu 
nului. t.recut la efr. in Arad, al că- ; c.t"~lja, fiimkil, CUlll a111 spus, au De prewllt se fac întinse cerce- ! {'sIc, ,-
rol' autor principal a fost suub~e- i fosl l:hal: in Iiberlalc; iar in m·esl lări - aşa cum se fac cercetările Vom ldli şi-om auri. 
fui scn-ic~ului tit' lomplabililaLc, I timp, in tit-care zi se g,isiau ·l)rin <li- la noi. Volhură ~~III111-_____ -

Edc Muller, sunl cunoscule cetito-: Dela organizaţia 
d~:S:,~,::rti;OU "H.h<lele· f'cu~c de ,1 Teatrll.l NatIonal elIn Bucareşti, ,Blocului Cetăţenesc 
organele cfr.-ului, polilicncşli ~i A J el "" l D t~ d; A ci 
parchcl,. a rost inainLat Tribunalu-l In turneu ue pronaaan a a emocra IlJ ra 
lui A.rad pentru judecan~a dcfruuda I II , ,1:' . a' Al'ad.- OJ"(,pll,jzalia Blocului Ce-

tOl1Uor, însă, nu s-a Lerminatcu f T,mIşOara ŞI Arad lă\ellesc djn .\:rad .t<.lucc la cunoşUn 
aceasta, d)u oauză că a.intervenÎl ta lulUl'Ol' l1lt'mb~ilor săi, cari fac 

Dllti multe amân~i.r:i. In acesl timp I T,imÎş.uara.-' In fatoa puhlicului S:lribll, unele c\, (;usly, ToLo Ionescu I parte. <tin biroul c~ectOl'al; că. azi 
dcfra uda lorii au fosl puşi în liber: tlimişorean iubitor de artă, se 'va t C{'n'a, ~\' .• \I11!g'dalis etc" esLe o ga- I V~l1(,l"'l A seara la ol1a 7, ,va tIne o şe-

!' f" A d· I dmţă In localul siiu dm stI<lda Ha-latt' pân,l la daroo.senlinle1, iar pn'zcnta în seara zilei de 23 Febr. 1 ran:t' carf' ne at;C Sa nU ne "lD 0- , 
d{)S'al'lll ." f'osl cerul de (:Ollll'",,'a de' tI' } u' T" " " bI' I (' . t' . ă 1, ritiu 3, la care {:u tOl.1i sunt, I"t1 UaU • . ..,.. In sala eatrll Ulll comune. In }- I Jll1 ('~l pu KlI ImlşOl"l'an va Ş 1 S I 'ţ o 

-;ă parUd P<'· discipliuă a Directiei a 4-a efr, Ti- mişoara, trupa Tooll'ului:\' atit.0:al "1 rrÎmeascâ cu dragoste cuy{'nită al, v 

, fI' . 'l' A 3 ' )( " 1> 1otodata St' aduct' la cunoştinţl:l 
illtşOara, care con onn c.gel Şi re- din I3u·cure$tI, cu come{ la lI"1 ac- cpas!;l UUtUl reprl'zcntaIH'". In seu-., .'< .'. ' •• 

I t l ' I ' '-, '1 n \1 t' ~ l' 'j . l' ')- I~ b l'ubltcă. c.1 O[ K·llln.l!la »Blocului gu an1t'1l li UI (C org<llllZarC a CăI- te ~Ie' Victor ' lopa '. 1I~(":l a (111 l'a Z·' ('1 ({' _;] 'C r, '. ~ 
. ,. I Cl'ltl\C!leSC J)emo,:ral" în vedere·:t' a. 

lor feral.c, urma să judece aparte fC'rcasfră», Publicul arădan va .av('a PT1ICJUl.j , ' , , . ' • 
t ' d f d . 1 ţ" ă dă 1 1 . 1 T' '.. h'gerulo1" mllmcll~[ale, va ţlne mal pe aoeş te rau ator1. ' Ansamblu compus d'in cunoscu 11 . s, va aC(' aş ucru 111 SIa a ('.a-' . . . , . .'. 

1 /
' , '., , . ..' ., llllille 1l1IrUI1'I".1 publice, dIntre can 

Cu câteva zile inajnte de jud~- arli~li; (~rigore :.\1 ărc111cscu, ' Il ulUI comun,ll fim ,\l,ld, )O Sf'am.. 1 •. I "Iă -. 1 7 A 

. Il ' 1 ,. I ')' r.' ' rnme P, Sam)a seara a o~ m 
re, dQsarul cu toate p!<.'sele cari do I v. :\liLicpscn ŞI dni.i t.. Ba (ovm, . nll'l {{' ~h '('1)1'. p,1nwav<l In rcsl(lurantul Pcltz, a 

vedeau culpabilitatea defraud':atori- I (iona DUIll illl'dL 23 1. <' la Dra '.o 'Q. 

lor, a diispărut dintr-un dulap din i U de 1 l1l, in Sega resl. Mautner, a lreia. 
birou) dlUJi. TislJlonariu, şeful -de ca- I n pr()t"ct eg-e pentru Duminecă după masă la Ol"a în 
binet al dlui director cir., Cristea, I ( '" . tot 

1- · · f ;ai sala Xo'1!lOnaht .,,-I a 'patrn 
\:arc fiicei ş.i functia de secretor mutarea Inlel erate DumiJlC'"că la ont 7 după masli'in 
al comis.iei de disdiplim"î.. J .. Micălae:l V'eelll', CUSlo.'l Nationalt1. 

Biinul'lHe c.l.zând dela început a- TI-Illl-80ar(0 -Eu r7.1- '(..1s Cdelnllp tlllrtlniI'j vor fi anunlate 
SUI~ra fostului şef al serviciului de (( ,~, la !;l11r. 
cOlnplabilitult' ;\la1'lon COpăCt'03.11Ul 

, , 

(Kopacs;, eare era ~lmesleeat în Ia- T;m,ţşoar;lI. ?\('oam Ilni (KuFal 

{;{'asl{l araccI'c, oacesta ra fost predat În ~wcsLc coloane de linia !'fl',\l,,( , 
pan;lwlulu_Î pcntru C<'r'celm'e, îm- I Timişo:l\'a -- iluzia,;, ('(' Ir<'c(' prin 
preUll ti cu trei servitori. şi f!"alele plin C{'ntrll al oraşului roo:-;jrll. ln
său tot ceferist, Îllsă, eli I~)ţii au ne-I eonw'ni('l1tel(' ce le aduce ,1ccasLă 
gat lot timpul. . I lin·ie ferată puhlicului limÎşo!"C';Jn, 

bin cau:r.<\ drisJlari!ieli dos.arului, 1 sunt llt'numărah'; ]()"(" pr'('lnic "jwn-
ckfraudatoliii n-au putut fi judecati. [ni S.illUci.r~2~i, 1111!'ird':d C'ireu1a!in 
şi se crede, că lot din aceas.tă can- 1 făcând ea publicul ş.i whieuIelc să 
ză o să se extragă şi del~ Judecl1- I aştepte ceasuri întregi la badere, 
toria civilă, f de. I 

Dosaml nu I-a furat dcdt unul 1 D. Stan V,idrighin, dircclol'ul ge-

Jle!'a! ;tI c;tilot" rerate, ('clăt~lI1 al 
1 OI :1Şil!t,j Timişoara. ,a Întocmit un 
1 

1 
f 

I 

1 rnc ,[ (1\' k'~~,,' pentru lllularea li 
nki din c('l1trlll ora;;;ului pc calea 1 

:\1 ()( iO~;\lllli, ca ,'t' i-a inain klL mini-
i slf'rului rIe <'OImmicatii. pentru a-l 
! d"/,l11H' Si)T(' :lproharl'f! p:ulamentu I 
, lui. 1·· I 
I Acesta este un în{'epuL ŞI I!W(, im-
I j Ilr; d,' )1;";[('1 s-nn llY1Î văzul: chiar 
i pe timpul când d, Vidrighin f'ra Plî-
i mar al ~Jun.icipilllui Timişoara, s-a I 

Ri;J"oul eled"ral 

C!Hlml {~t' })alin:!Ij 
(;,;n .Vad. ,'a tine cel mai ('lit hal 

Sl'zoJlull!i (,:liO[]('Yalului în s~lile 

.,lfl'tplu'u; ("!llral·' lX' ziun de 1 
Martie :l, c. 

f)ulllillu'a la m'ple 3--5 'va avea. 

Jo(" şf'd:int:! comitetului de petr'ecere 
tn localul chioşculuio 

Rugăm pe loii membrii aranja
toIi a se }Jrezinta în număr complect 
~ jţ! ("! rr i '~r ComItetul 

zrir 



) 

Profanare de cadavru 

<:luj In. . La clJnkă a ÎJlcetat din 
\')latil fellwea .\Iar'ia Surori, oare sUt
iea sub ocroi~r{,;1 socÎeb:tlii llllgureşli 
,:\UsiUJll'<l socialil. Soeiet:lka Qj.-

f1;llJd d'·'''l'n' THoai"le:l femd;i, a 
<Ill: (I!'j za[ 1',' lrm:l T1101 să se in
gr'jjt'usc:t dt' illllJOrm,'ul tare:1 de
;'li lld \ ·i. 

A.::'nsta a În!t:rYt'l1il la soc.ietoatea 
de inmOl'mânlarc Stefan Pop, dând 
aulodzalie, el Înainte rit- lnlllorm.ln

tare sti se seoat a (but ura ddlll1 lei. 
In urma aeeslel autoriza! i i, s·,a 
scos nantllra in lllmi brulal. cu bu
eăli cir gingie. scandaliz~tnd Illmea 
i ;"\' a parlicip.al la immorm:1!llanţ 

AnI (IIi Ul\; k· cenel,'az[r ~.;pre a sta- : 
' I 

hili cînt' po:u'Ui "i!la pcntru (ondmn- . 
uabila prufanare. 

Un dormitor din cireş şi altul din~fag 
artistic executate urgent de vânzare 

Ioan Lunea, 
j 

! 

Ce a obţiDut România la Haga 
I 

Un Bilanţ general! 
Iata "'lanlul g"lleral al m'an[~I~t'

t"i' 1'1 :t,:Z;lll' iic' HOJll.lnÎ:I, ill urma 
:t ',1' d;;:ll! (k b II:::~a: 

1. T}~lk {l:!lol'iil,' (Il' r:li:hoi fală 

ti: ,:iiali sunt <iCo[lt',"ite Îllll.'f{eai din 
ITjarat.: i IL' germalJe, aproxinh:ttj\, l'lO i 
m::iardc:; 

~. Din J"{'paraliilt' gennanc 1ji ori
l'lllall'. Hom:ll1ia V~I a\'oa lIn ext\('" 

d"nl anual (il' 171 milio:lne, pc au, 
1~;lnă la 1\113 si (Il' t:ll milioane 'jX' 

:cu, du!,:1 1913 pfUl1t la 1(161);; adică 

in tolal. HFrOx i ll1;tliv '3.2(11 miliarde .. 
I 

3. TO~lll' pretcnliunilc llllgal-c sunt 1 

::t'hi(j<lk, l'ant. \T~'O plala tiill par

le a llfJaslră ~i fară I'\'t'nlu:ililalc se-
; unsii tlL' sau"ifidi \'lilo:m'; c:lş!ig: 

:1' ;nx'mativ ih.'nlru noj ;) miliard<: .. : 
. L lJaiot::ill' Ft'lllru Illlllurilc cedate I 

~; ; ,'ntnl clibl't'arc sunl anulate ap-I 
li'x:maUv .tlj milia;"d,'. ' 

a Ft'~ttt!'l lH' a bonifioal din <lalo- . 
;'l:l !1oaslr::l li,,' r:'lsboi, apl"oximaliv' 
ti 111:l ia nil'. 

Il II'd:a,:1 anuklt allllit:itile (~ah)

!'j i 1l0H.'i[re Fl' anii 19!)7 - Hl7:J7, a

lf,a În iolal ,')72 milioane, 

Şi Banca Timişoreana 
clatină! 

se 

Voinţa Poporului 

sllunl ft·l11cllistc. 

Săptămâna trecută 

lălHiabilâ. a dnci col. 

-
prin initiativa 
,Mamlfu, 's-a 

inceput o scrie de ('Ul'SlU'i pl.'nll'u 

dallsurile noastre l'!'ulUoa>it' l'ell,â. 
Ill'~' i. ce alt fu:;[ <:1I toIul uit:lte şi' d~ 

spl'{'lu.ile în Urma ~Ilvaz.iei dansuri. 
lor mod·er'll(' l'i"')\'cnHc dela Ilegri, 

.\,:r:-.la l' 101 fl'lnH'!lj:~m ~i ln pro, ,,. 
~:l'<illllll 1l0Slnl aVl'm desYo!U'tl\,a şi 1 
ras pi\ndj l"l'U gust ului pl'!l lru frumoaa. J 
scle şi var'i;'rtde I10asl n' dansuri şi 

~ rl'ntl'U admirahiÎl'le şi piton'şlile n . (' 

noaslre costume naHonale, oare au 

lJ!mit J'TPIll fn:l1lus('\l'a şi :lrla lor: ~ 
slrdn:lIale<l şi {'hiar pr('!entlO.asa A, 

merica la l'xpCJZl!ia din Filadd'b. 
il 

] 11 il hll i \':1 (In ti co J. :\1 a 11o~1 ru c CU 

:ILlt mai laml-ahi'Iă cu cât aici ~. se ~ 
roarlit fO:trtl' putin costumul natţ 

'(j 
onal iar frumoasele noasLre d.'l.nsuri 

il stlnl llila(l', Eeh]~)ele cinci :\Innafu 
se consid~ră de drept afiliate gru· 

v. 
păre-j noastre. 

ri 
Astăzi avem femd dodore, fu 

lI: lional't', Jlrofcso:trc, avo(':t!e. Să Il( ci 

Timişoara III. str. Tribunul Laurianu 
I 
I Timişoara. H). -- (~rahul"ilc din m:şO!t'ani'i a Înc.etat plăţile. 

8 . ultimul timp. ce am inregistr<ltpe I :\.imic kl11einic, de oanlcce Ban-. 

lI'jilm <'it aCPHsta c 0PC1~1 femcnk 
lllului 

] ·iata Timişorc<lnii, n-.:J. îngrijorat nu· ' {'il Timişoreall[t pllăeşlcşi mai mult 

mai IX' Ill:Il-ii financ:,ari, ci şi 'Pc ! al'(, la spate Iklllca X,]~ionla!it (.fa-: 

a Toli căutăm să dăm f('lele noastre 
al 1 a ŞeD li. - LiceeI e şi u 11 i versit li tile Cel mai eficace. leac În contra 

tllllleJ şi a bron,itelor este 
8Jropnl PentU!UaD al d·rului , simpli Ikponcl1ţi de\n difer'itelc TOl' a crl'rlltal-o în timpul mai gre- i 

nu mai au atâtea locut1 disponibile pE 
SI' dlt' sunt cCI"edle dt' loeurî pentru 

FOLOEN 
preparate la Farm. Dr. FOldes Arad 

Vrei să mânâncÎ bine abonează.te I 

laJloşNicUI 
cu 1400 Lei lunar. 

servesc şi mâncări reci. 
Lugoj str. Buziaş No. 5. 166J 

.1lliiib*~D 
Numai Numai 

10 • 10 
zile zile 

Vă puteţi procura necesită
ţile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lângă condiţiunea 

de plata. in rate 

1. Selll~tz 
A rad Str. Eminescu 2. 

i 
1 
ţ 
I 

b~lltd lucak. It'" (:a {'ele de 'lZÎ. deci publicul 'ti- : 
E dl',-;lul {'a un SVOll <,<li de" mic l11 i şOrCll1 ce figul"ează pl'intre clc- ; 

sii fi{' lan.-;,11 ŞÎ b.illdle sunt luale ',Ol1{'ntii accslt>i bănci, pcnlc li-: 
ClI :ha t. 1 niş~ it. O bancă cu un trecul aşa d(' : 

Xu mai d{'pat"[(-, chiar .azi a cir- n dl i , nu va fi 1:\sală să se nă- I 

fiicele noastre. 
Vr'e111 ca f('tde noastre să se c'tllti· 

w. să aihi1 ort'pt nI la lumlna în· 
!(J:'mni ca şi băpţii noştri. De ce 
nu 1 e ţinem închise in oas~ cum 

• 

cubt un SYOIl rwin orHş că Ban('>..'1 Ti rut' r .. I t('au l)UlricilC' noastre? De ce tie dăm \d 

la şcoli şi univers.it:'iţi? De ce:o:. {:lJ 

f:I'Il1 IX' calca c{i5ligală cu ~tâta 'Ca 

, dă de femenistc dacă nu sunlem pr 
I menaste. I . '$O 

1, EU~t'nia J nJ!. Rădll1('şlianu 'il 

(f:ont!nuare-a în nr. viitor.) 

Problema femenistă 
Partea a doua 

{'l)llsl,;IHi~f' a .1)';0 cia(;lri ~ UJt;tonale la - J)oanmelllr 

din Arad şi jud!t>ţ. I P~!ţia a are.,stat ~s- ;~ 
(Continuare). ( fi"'.iul propriei 101' persoane. Aces.ta 1 tazI O hancla de IU-

XI.' <:am sperie <:hestiunea {le c ~emenism., . . i cătorÎ ca cărţi fals • 
f!'mt'l1'ism ş.i foarle multe DOJmne! Ne ocupăm ŞI dăm tot concursulj Arad. -~ Zilar Il I uosll'u '!s-a o 
ne spun categDric: "Xu sunt fcmeni- ! la op·('r(> de hinefa{'~re -:- spi.tale, di I de mai mult limp cu chestiunea 
stă. X u fac politică:" ca şi c{lnd Sp'llzare 'pe 11 1 rn sugacr, anle, ol'- I saj III ni la jocurile (lc cărţi din trell 

f('nwnism c sinonim cu politică şi klinale. le:rgănc. rE fcmenism. I Ct'lt' ma: frecvente excroehcrii' fi 
a f~l(:e politică Înseamnă nUIn!li Sor:idalen Rcuniunea Doamnelor s-au făcul pe linia .Arad~Timjşoora Ilu. 

ce[H-tă şi ură. ceeace de aJtfd se I Române şi Societatea Ortodoxă se Oi i in efI!'. lumile mai miei (lin dr 
calll adcyel'eştc cu moravudle po- \ ocupă cu chestiuni culturale, cu ,Vad, uml(' (Ii ll1şelau ţărănimea â pe 
l'ilice ot' azi. ' "(' 'rldir.an·:J şi cultura fl.'mC'iL Acesta Y{'lIia de rwin sale. slr: 

Voi ri1spunuc la iH'ima chl'stlunc~ eloI femenislll. Avem filial\(" fi tutll- :\Il~l'~!; jucâlori au fosl prinşi în ral 
toale femeile sunt femeniste: fa- rOl" ac{'slOl' soe!f'Iăti şi în Aran, şi flagrant dl'licl de d. comism" D 
Cf'm femel1ism f:lră să ne dăm sen· III toate sc depună o munc1i l"odnid, Il, Snl. C'al't'l-a suq)l'ins la 

\Cor 
s 

ma, şi. In a dou,j c!ws(iunc ,-oi I f:(' f:1(,(' cinste ('ondl1cătonrelnr şi r('- ma Roata de aur de lângă gară, 
I răspunde: Xc vom feri de a fa~ 'P0 ~ prpzentn.nt('lnr a('estnr socif:tlHi. D- (';hrJ (x('rn('HlI pe Ull litran. 

lilică. :'\c vom f(·Ji de atmosfera de i lle1e EtJ[fPl1ia Ck('o Pop, "Sl('l1a V. Exct'(H'iÎ se llltmese Veisz A.rnoJd '. Serviciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine în , 

Salonul "Pjrosky" ! 
Coafor de domni şi doamne I 

Ondolatie ) L · l/"'I 
SpăJ~tul pârului) e J a 
Mamcur) • 1 

ură şi înV'răjhire d~ll arenele - poli-. "oln;,:>. ~fnrin ilr. P,olis. Livia .4.. Szaho 'Ellf~m. Iosif Kiss, cari 
lÎ('.{' . Criş:lIl. 

Că toale fl'meilf' sunt fe!11eni"te, 
voi cita câteva exemple: 

Tn războiul d1n 1911 şi în răzhoiul ! 
~ • I mondial rloanuH'k dela Crucea ,oşle I 

nu dat rlovadă ck uun clll'lai şi o ni ! 
tarne ne s.ine desăv~îrşit!'l cu sflai-: 

Toată lunwn f' llf'mul(llll1;tă 'de 
l11oraYlll'il(' ftc!llftlr şi oamrnii eu 
b,tn simt discută şi (,ftută să înrlr"p 
tr soeip!ateft S!"1"e o pantă llh11 mo
rală. Airi c marel{' lor al l11of1m('lor 
şi edlleafoareTot'. A~('ste ~l1nt fot ('he 

,il'fuinll vÎelimf'le în susllmnjta 
(';î 1'('; !l t1l 1'1 

. Ei prarliC'n 11 jocul 
rtif'l {'sIc ne~nd" şi 
IWl'pf:hi dt, d~JiL aşa 
lot la ei. 

t 

.aici (' 

Ei au fosl ÎI1:lint:lti J'oli\:id. 

] 

eu 
ehi 
am 
prii 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C~I~n~~~mn~a!t~o~2~r~a~~~e~,~fe~,~d~~~D~1r~'IU~_i!i~~o~~~~r~~~-=-=~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;'II j 

CINE~IA ELISABETIN I C:U~EMA APOLLO CINEMA CETATE CINEMA 
21 Februarie 

Masea de fier 

• 

21 Februarie 

Trenul spiritelol' 
21 Februarie 

Paiva 

MEH ... t\.LA 

II R.pito~nl 21 Februa,de 

de femel din Maroc 
F 
tl 
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li Voinţa Poporului 
II 

iZSIm 5"ft'mr.-. 

llţ 

3 

Va Gh. UlllSTA la 3 Martie 1930 va deschide o croitorie modernă in ~rimişoara Str. Lonovici 
lângă Bancă Agrară vis-a-vi.s de Directorat. Cere sprijillul lntui'()r Românilor. 

llt 

ri· 
DIVERSE I Hare incendiu la; 

I palatul postei I 

de pDrtofolii minislel'jale elc., însă 

aici t' '"orlM de vâllalodi de aUlllW, 

k .. ;~d lmlj ce. 
ri, x Luni în 24 Februarie se va des 
'0" 

L'a (}ermi" tie arma, ullul de "fină
toare, obtJ.nut dela o societate' de 
\'îlJl~"(Jart'~- chirî<l~e a m,ai nlul

to~ terenuri. - in urma unei coli
zal·ii anuale, le l;acc din om~ v .. lnă-

thid(' slâdărla lui A,. SdtlJlingt>1' 1n 
ŞI piuţa Scuilier 9 (Casele Bruck). - din laşi ' 

rr. •• t · LZ ...... • t ·t"'t~' I 
aa 

Mare asorLimClll În slidăde, por
Şl ~'laJ1ărie şi 'h1m pi. Ieflin se exe
n eu::1 orice 1 ucrart de branşă; Încad vlJ etaglu In reg IlJ LJ acarlf au orI a l.le 1 lor ~i atuuci poli Îmbr:ie:l ~oslu

mul fantastic de vănător, POti In-~u !ăr' de tabloUli ţ;Î gl'umllli ele. bănuesc că focul ar fi fost pus '1' 

ar r:t)<t:~ă sprUinul On. public:. {:ill~l' nll'tll~ipr~l. iti poli aga!a (le 
tV 1 ' 1 ')'3 l' b . 1 3 . . I f..',iil l:n ntllll~lr {le traiste şi J)0\1 'l')le~ 
t. 

-- Il 7Aua {e - 'e ruane a,. C') Ia!;>], ~- S:i.mbăt1 pl' la ore C f S(' alU !(F:uinta dil,{,{'torultu l'{'gio-,' -
, Il 1 ! 1 (' It I I 1 ' ca la vânat când îti place şi unde JIl a <I.lI .lI lira, vom ,:n'(\3, oca- • no:q·tea '1 izhucnit un inccndiu,care ! Hal '. T. 1 .. d. Ton1l'seu. 

cu tilll.H .a să .lH', deledăm cu exp~zitia I a lu~ll proportii destul degr;\vc la j Cum a ilLbu<rnJt focul? ! it·i placl'. 

~~ dlu' D, i\. Cab Hks('o, Uliul dllllre I palatul poşteic('ntrale. Alarml 3, I P~~lh aC~llll n~ s-a putul ,afla 'Pro~ 1 Am constatat că această patimă 
Lri 'Cei mai buni pictorii 'pe cari îi avem Il fost daU) de un om de seryjciu. care 1 Vt'llH'llla foculUl .. \.u fost InterogaU' nwdil"'aEt, ('"il' Lu'asterică dc'gc-

in 1.:ră. I (;le"a .;nspec!la ohhnuit:Î ;\ !aluror 1 mai multi functionali cum şi pnzni- , neratilor din timpurile noastre, pe 
uSusnumitu! pictor j)C lângă moU·1 iTlcăp~'rilor. : ('lIl de senticiu. Acesta a fost are-: cari îi numim ():ll1lL'nL 
U' 

wle l'Omâneşli !lC' aduce ş.i o se- i l'ol1l!,ierii ali sosi! dup{i ('Mt'\'~1 ! slat Deasemenea a fost retinut kl S:i ÎIll!,llşle Într-un anim:ll ~n-
rJe de luerări IX' eari le-a cxecutat I J1:inutl', daI' p;lnă alunci Într('g eln- politie sergentul palatului poştei.: C()lJşflelll. n(',"inovat şi sălbatic, şi 

le, 

ta Italia, lucrări foarte mult apre~ , J'1I1 ('.1':1 În flacă.-i. Au sosit tp;.le ::\11 s-a pulut stabili d('e~1t că -St~n- : ~~~l \',Hlii s,i.i1f.{(']c cllr~,înd din arest a-
n 

ciatc în strein~tate. : s{'ctiilt, <It> pompieri. suh conduce- ra se făcuse foc la el:ljul ineclHUal.. nimal. c C('a mal nro.re plăceMâ de-
IS -Suntem siguri, că puhlkul arădan I -"3 dlui ('âp. :\.ngdesell. Deşi a ars 1n hirOlI'-ile unde se a- : gl'!1{'rat!lol'. re' care ÎIl llZ .() numim 
re caTl' toldcnuna .a fost şi este iubitor i . La ('fainl al treilea. unde ,arde.a se flau instalate importante serVICJl .bestialitale. 
re al frumosului. nu tn'ce din \'f·dere ! află sen';diJe d(' ('arl:1l'<'>' pentru re' 1 alt· poş(ei, totuş HC('ste:l nu au SIF'-; lJoak dt" o să aibă curajul sit ne 
le pe acest eTudH artist. fădi să-i dea I ('o!lWIHlatp si pentru scrisorile o fi- ferit GC loc. Pompierii au fortat u- 1,ISPllld~1 vrc-unul .~. fiindcă o
'U sprijinul mOI'al şi m:-tlt'r:ial. I da1l'. Tol aici esle şi şcoala de tele- ş.ilc şi au seos loalt.' serisodle 5i toate brilzll,ida {'"le soră hună cu })('~Ua-

grafie. I valol'ile ee se aflau acolo. lilatca ~ şi o să zică ~â; sunt ur-

li, 
C.U loată munca pom f}Î{'rilor, fo-· Pol itia face 1t'g'ătură întJ'e a('e~l \ l1Ia~ii ollllicilo[' l1oşll'1, a căror 0-

t eu] a ars pi'mă dimillcata l,a 'i, când incendiu şi sustntgf'J'ile de ' valori t CUlj:,q.ie dc frunle era viinăloarea 
cu mare greulalC' a fost locali 7.tal , ; eari se produ{'C'all în mod sistematic tI Ei bine, bw1.icii noştri se ocupau 
dupăce a distrus mansardele ÎI1tre- În ultima vreme la poştA. Pare cu- cu \,âwi[oarea, însă ace>asl~~ Yclnă
gului etaj Slllwrior al clădirii. cum rios f:lptu~, eă incendiul a izbucnit IlualT nu o faceau din plăcere, oi. 
şi o parte din etajul al doilea unde !ocmm aeI. : erau s.ili\i. V,lllând ci, fliceau cxcr-

Concurs. 
'j 

te J)irniilllll'a liceului de fele ·,EE. 
m \dliha Birta" din A.wd, publică con-

r' Cllr,,; pt'lllru o ~)l',-,'{>tară ajutoare, 
u' -eal'l' să fie bună dactilografă şi cu 
c, r;rad.i("ă de hiroll. Sepl'cferi1 O ah

soJvl'ntă a ŞGOa lc.i comerciale sau 

u <l lice ui ui. I 
Recurentele să se prezinte la Di

rt'{'!hll1e Între (wele 10 ~ 12 a. 111 .• I 
• până la tennenul del MartOO a. o. 

• 
i 
i 

I 
I 
I 

II i 
I 

l' . 1l\.î~h'1l1 dt> automobil. - I 
AlltomoLllul cu N'o 62 Ar" con· ~ 

,lu;.; ~le şoferul Bugal~iu Petru, tre-I 
. tand {"u '-ileză, a dobon'd la p,1.m.înt i 

~ pe Foga ... v'ls Toma. măturător de" 
>;lradă., domieiliat in strad.a Gf.'ne-

. raI Co.mdă, provocându1Î l('ziuni I 
mrrorak gl'ozavf.'. 

Slan'~l lui fiind gravă, crimillolul I 
)okl' a fost arestat. 
,-';4_ b J$ 4iLV~\13a - ' 

Intors din străinătate 

cu experientă bogat~" am des
chis tn Timişoara, Str. Mureşi
anuun atelier de tâmplărie, unde 1 
primesc cu preţuri eftine orice 

coinandif pt. mobile etc. 

Heilnann 

1 oip,i penLru lupta ce Ul'ma să. O ai~ 

Introducerea noului calen- i 
dar in Rusia provoacă I 

dificultăli 

cu duşmanii I i'II'd , unue se rcm:lr
call lol ,Işa de bine oa şi la 'Y~1nat; 
l'~' { .. Ind v,lllălorii de azi. h,~bar n~ll 
dl' aşI ('{'\'U, nici Zt'C'c l,a sulă ain 
e.Î ll-au .auzit şucrându-Ie pe lângă. 

urechi gloantele În timpul răzhoiu Riga. rCeps;. ~ Inlroduccl't'a siip unn:1,'{'şte alteev<l numai desfiin- 1 
ti1lnln!ii de 5 zile în Rusia sovietică, tarea Duminl'di şi a celorlalte săr. I lu'. Itid n-au :;ăpal lranşee 8ub 
a PI'O\'oc:al nUllleToase dificultăti a-! bi1I01,j er{'şline, d:lr şi de7.0rgani-za- I ploaia de obuze. I 

tM în ,,~ia{a puolieă cM şi în cea 'Par: r{'a ~i('~ii fanriliarc. f Dar bine, propaganda dacă R 
I Îcul:lră. Această rcfonnă a fost ne- i In '1iata publică noul sistem al'C J I1ukm z:!ce aşa ~ lX'utru stârpirea 
plăcul simţită în primul rând în via, dpasemr'nea repercursillni nefm'o- de re l'alt phm;lnllllui a (lllimalcIor 
ta de fnmilie. Inintrepdnderi şi o-! rahile. In oficii ş.i birouri lipseste i sălhal:il'<\ estf.' ir1(~llra.iată de sus. 
ridi. In riecal'c zi o allă cincime de' în ri{'cun' zi o dncimc. din funcţio- ~Iai ;t;ileho IrpCll!C minislel'ul agr4i-

I 

flllH.:t'Îonan şi lllunMtod au liberta-! nani. aşa că Iwrsoana, eare necesită culturii şi domeniilor, a pl"ehmgit 
lea că În familiik mai l1l1lm' 1"0 ase, : 
diferiti membl-ii nj familiei nu e:1-! 
te o altă 7)i de r('paus. ~ 

'Sp pal-c eă 'Prin întJ'odue('r('~ notl(>,Î ! 
silplăm:îni "'guvernul sovkti-c nu 

lTzol\'an'a unei chestiuni recla, 
mâl1d ]'r!'zC'Il t.'l mai multOl' fllnctiio 
nal'i (' n('voHă să aştepte mni multe . 
z;j k rl e :n'n mi li .1. I 

I 
I , , 

permisd(' rit' v:Înăloal' l'l'liberate În 
anul 1929, pânlt J,a 1 Martie 1930. 

Pentru ce s·au 
prelungit? 

I Il fi 111'. {'{~-o să mai vâneze, căci 

cfnnryiik, (kallll'ilc. muntii şi 'pă

dtn-ilr- sunt I!oale cip srtlhătăciuni. 

lci-colo în câte o pădure a statului~ 
nhiacă ~w mai Înl~îlncşt{' \'nn.at şl 

Alid, dacă sun! crescătoriI, - cum 
se \'ăci în c{>]{' mal multc locuri -
Însă pC' ac.('sle teren uri nu vânează 

toată lumca, ai numai acei c.e nu 
~f flll lH'voe de permis. 

N~ci În cele lUai vechi limpuri 
eHnd val1ulul ş.i pt'scuitul fOMuaG 

ocupalia <it' seamă ta omului, nu 
cred, că au ex:islal atali \,[II1:ilori, 

citi avem noi azi .. 
A;pl"Oape c.-1 11 U există cOll1ună~ 

[il' l'llt'ală, urb:mă sau municipiu 

('art' ";~l nu. aiha inscI'~s ,în agen'- Si c:lnd aşa stau lucrurile punem 
ride ei o soetclalt' dp \':lnaloan'. I di Il nou întJ'cbarea; p<'ntnl ce s-au 

E dn'l't (',1, aâ pulcm înregistra! mai P,'('llll1git '})(,l'miscle de Yână
mai 111 ultr feluri de Y:lnătorii; ~ullt j toare? 
v;Îniltori de z('slre, \'ânălori de fete I 
de stradă ş.i babe ClI parole multe, 
vânători de mandate în Parll3.ment 

L. Bulo.iu Volbul"ă. 

-1-

FaÎtnosul balet l·usesc"UI~I·ainow", ,radehuta în restauran
. tul "Crucei Albe" din A rad, V ineri şi Duminică seara cu tncepere 

, dela ora 10. 

7 

f ,. , 
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Mica publicitate. 
x mf("I'ile dormitoare mai alese se 

vând şi În rate cu preturi iC'ftine la 
Ahmmk. Timişoara strada Frobl 33 
Jozefin. 

1 
I 
I 

Dormitor 
din trandafir urgent şi eftin 

ele vânzare 
Un Taur de vâ~zare. calitatea l-a. I FilJ n S 1 E BOL D 

in etate de 19 IUfll cu preţul maximal I . ~ 
la FJorÎca Strajici, comuna ~âmbă- . TImIşoara Str. Telegrafului 19. 
feni. I 304 Tel. 699. 

i 
------------- In atelierul , 

Voinţa Poporului 

Rom;'lnJÎa :-: Portărelul de-)lC lângă =--------1----__ 
Judt'dtOl"ia Rura\;\ Radna-Siria. Vl.N EMA. 

No (~. !05!l lH2S O I~ l' Iti P IA 
PubH('.tc.t~· (~ Iklla(ie. 

:'\ Il 92 pvrL • 
Sl' publică SPI'{' cuno~lilltă g('I1(" 

n1la. că in Zil1:1 de 28 Fl'I)ruar;ic 
1!)3Q inccp:lnd dela orele 1.:m p. m. 

Se' vinde prin licitatie iHlhlică la 
fala loclIlui din comuna ':\hlsoa a-

L(JGOJ 
h;" $ ca , ... 

Febr. 21-22 Vineri-Sâmbătă 

Inilna mea este un 
jazzband 

Cu Lya Mara, Alfred Abel 
Ter('a urmărHlllui. c.ompusă din .. _______ I ____ .. -.~ 

Lăptăria i L USKAN 

C l 
Id' T' . I " I In lmlşoara n. str. Tribunul om una a ; Laur~an ~e fabrică cea mai buna 

, ImobIla dm tot felul de material 

urmălo:lrf'le : 
una I1nşin:l d" mădnnl mac, lina r Rest.uri de lemnărie ~ezultate din 

ladă tI{, făină. uu cânta!" una c1'Iruţă : fabrIcarea .parchetunlor se pot 
cu osii de fel". 1111 armăsar. toale 1 procura. dm n~u cu preţunle J 
eYalll:lll' ln jJn'( de lei 13.800 ' i cele mal avantajoase. La cerere f 

A(:easUi aveI"(' se vinde 'pentru de- I transport~m şi la domiciliu de.· 1 
elin Timişoara ! Vânzare şi contra plată în rate. srăgllhirea cl'edilomlui Mandl Anton. pozltul de cherestea Il 

II:!iIL\\Sl8I"i l't']'r. pdn avocat fir. rosif Laszlo i 

I-t.ornis Livrează la locuinţa lapte pas-: Pistrui marunti şi pistrui de ficat, din Si!"Î:l DClltm suma de 832·1 1ej : 
terizat in sticlă pro lit. 10,- I precum şi toate !mpurititţîle pielei Glrilalcli 10 la sută Întf'Il'SC pe an. i 

dela 10 litru mai mult '. curătă CREMA LAPTE DE plus spcseIe ocazionale cu execu- Calea 6 Vltnatori No. 6 Arad.' 
pro, lit. 9, lei. Comenzi 1 CRIN a lui tia ce m'e a primi 'pe h:u:a; decinl- , Telefon 187 şi 540 
primeşte Centrala Lăp- ! nd ~o 1367-192R a judecătoriei i -'--------------

282 tăriei Telefon: 11-39. KULKA' rurale S.iria. I ~ ; SleIan Eberling Timişoara III Sp~ 

'

1, Se afla. esclusiv la Farlllacia I Licitatia se ya 011e $i în favoar<1't L n. Sirianu 2'24, electriejan şi iÎnsla-:-___ ------.-----_ I Bise,;cei român.:> din Cetate }wrtru. la'or de apadude. l\IontP37.ă şi re-
Cea mai eftinA SUl'sA de capitalul de l<'i 12700. ,- 1 p1l'ă radiofo.1ne, 'încarcă şi repara ti 

ceasuri şi giuvaericale. Oreşenească in Timişoara, Ce- R!ldna, la 30 I.anuarie' lm!O 3cull1ulatoare, 
Reparaţie de ceasuri şi tate Piaţa Sftu Gheorghe. Porllirel: n". :'\,'11 1; )C1l. 

Cel mai veebl sculptor de giuvaericali lângă 
garanţia de 2 ani. 
VILHEM 

ZINNER 
Arad, str. Meiianu Nr. 2-4 

Frizerie 
Cu preţuri extrem reduse 
Tuns şi ras ____ Lei 30 
T uns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 

Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor.,clientelor 

A. Sielowan 
Arad, Str. Bratianu No. 9, 

Mobile fetin depozl orb'ind 
81laţleşr eşiti uşul 

R. WINKLER 

, 

Timi';loara. Calea Buziaşului J 2. Ultima: 
oprire a Electrului Nr. 2. I 

306 Vinde şi în rate. i 

Andrei Vasâros 
Garage, Timişoara, Iosefin Bulev. 
Carol 50. Repararea preclză auto
mobilelor ~i motocicletelor. Con
,ttuitea de carus(tii fi radiatoare 
noui. 168 

AI BRA UN 
Instrmpentele muzi

cale. 
Cisme moderne, elegante 

~ 1 artă din Banat 
1 ~ a ;:~T , ă că tuş oferă toate lucrările de sculp-

tura de aceiaşi branşe. Luc-
de arte şi instalator de apaducte rari curate dupii. stil, şi spe-
Timişoara,Str Eugen deSavoya 1. cialist în lucrari bisericeşti. 
Confecţioneaza. grilajuri de fier I oferă cu stimă H. SCfIWARTZ 
şi maşini de gatit. Primeşte tot I sculptor, rfJ~Or;~sebes 36.-
felul de lucrAri în branşă şi re- ! I.o... ____ ...;;...;;~~ ___ -'. 

parari pe preţuri reduse. I 

Uhete şi pSl1 t ofi eleganţi du~ ş; solide 
Timişoara, Str. E. de I rabili ~i ettini ullmai la penlru ofiţeri, toate formele şi calitA· 
Savoya 14. Arad, Str' ,... ţue, şi pentru cMAraşi cu schimbul 
302 Cloşca 2, i' ... osti că Vasiliu I execută prompt 

-- I Lugoj, Regina Maria 4. r lEII} 
Bepararea de CEASURI : I...... _____ • ___ --J 1 manue· srae 

execut iară lânga cea mai mare garantia i 
Lugoj, Bul. Regele Ferdinand 1. Ifla.·kIIS ! STEFAN LAsZLO 

! . . 1 h . România :-: Portărelul de pe 
ARAD, Bâul, ,.Regele w Fe~dinand . No 38.; . . mecamc ŞI e ectrotec mc. Judecătoria HUl'ală H.adna-s.iria. 
...- I nga moara Szechenyl .. Tlmlj03ră ·fabriC, Str. 3 August Nr. 1. 1 1\0 G. 5~12-1929 . 

1 :-__________________ i ________ I PuMi('a(lie de I1cllOl(ie. 

Cafea crudă, prăjită şi turcească să cumpără mai eftin şi No 90 port. 

ir 

• 

in calitltii mai alese la firma Se publică spn' cunoştinţă ge de 

AT.LANTICA 
Ceaiur). cacao, bomboane. Timişoara. Strada Avram Iancu 4. 

Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu Stampa Arad,srt.Brătianu 
tiparul convex execută prompt şi ehin. (viz.avi! cu poşta) 

De vânzare 

Automobil Turism, 

"B lT 1 C K." 
Adresa la Administratia 

"Vointei Poporului" 
Tlp-ografia l Vointa Poporuluic• 

raUL că Înziua de 25 Februarie a 
Hno in>l'l'p;înd la orele 2 p. 
Sti vinde prin lidlaţie publică 

I fala locului din ('om. Comlăuş 
1 "erea llrl1l~iI"lilului. compusă 
j următoarele: : 

.{ gr:lsllni. una batoză. ll~ Gln! 
: lnale evaluate În pret d~ 7)).800 
!' AiC.eastă avere se vinde pentru I spăf:(uhirea drc<litor'u]ui Casa de 
, strarc civilă din :\'["ad, Suc. Sr.-A 
; rppr. 'Pl"in avocal dr. Iosif J~aszl() 
. din SiI'ia de suma de 48.000' 
1 ~apihl ("li 121a sun!ă În!f'r'ese 'jX' 

I ~lllS spesel(' n~a~on:lle ('U t'x 
tIa Cl' urc a pilml pc haza, 

r Ul1(~i Xo 3!);)n~·-Hl2g a .Tudedt 
1'l1ral(' Siria. 

Radna, ]a 30 lan. 1930 
'Portărel: OI". 
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