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ABONAMENTE: 
Pe mi ____ __ _ _ ___ Lei 500.-

Peatra IutiluţluaJ ti fabrici Lel1OOO.
Patra lJtrelnătate Lei 1000.-

Legea cetăţeniei; 
! 

.AJm citit că guvernul a.re ne .gând • 
si{ modifice lew'a ccUlteniei şi in I 

1'. (.'Urând va aduce in ParrallllCnt ua ! 
nou prok>et în această 'privinlă. Nu ; 

• 
ştim in ce va COllsta modiricăril.e pe I 

II' 'cari le va conpne notla k>.ge a cetă- : 
tcniJe.:L Slim însă ('li legea avea ne- 1 

I ,'oe d\! oan.'cari schimbări şi res· 
r " t meu uni. 
i :Schimbări, pentrucă le-gea cetl1te 

nici au făeut nellumărate mizeri:i ce 
lor cari enm d(' drcpt cetăţeni ro
mâni, ~i s·a i ntâmplat să yedeJ11 ro
l11âni get he.get, născut,i şi cresculi 

I ' aici, cari din pricina unor mici de

fecLe de formalităti, au trebuit să 

facă cCl".erÎ de naturalizare. 
Reslrictiu!l!i, fiindcă o sumedenie 

de strejni ~ndizt:'rabjli au ştiut să i 
profite de porlitele legii ~ să devină ,; 
ca prin minune ce~ţCI1i româllJi, in 
pofida tuturor sentimentelor noastre , 
A(~eşti oetăteni profiştă cât m.aigtas I 
şi Iără scrupule sau se 'dedau ]a ac
~ani dăunătoare staLuhtl. 

.Am putea să lJ-cceID cu vederea, 
dacă ar fi vorba numai de nu~ă· 
rul de până acum al 'Proaspeţilor' ce 
tăţeni cu sentil11t'nte şi .inlerese stre· 
~fle dr ale' staI ului. Dar ne anăm pe 1 
punclul de a U(\ t l'czi cu o nouă şi I 
Însem)lală serie de altfel de celă - : 
tem înVlesliti cu drepturi, 'pc cali e- ' 
rau ameninţati să nu le obţină n~<.1i j 

1 

10c~l,ilorii cm'.i îşi ~u origina de ye~- li 
cur! pe ac..est 'p1iInant. -

Noi nu mai aminUm prin ce mij
!<lace s-au Intâmplat astfel de In
ttllr,Î. Lumea le 'ştie sau le băl1ueşte 
Oricari ar fL elp au fost H('gale, 
Prindpalul e ea pe viilor să se pu
nă capăt unei stări primejdioase ! 

pentru tară, 

Guvernul cunoaşte nemullllmiri
slârnite În s~lnul p()puiatiei de ile
gaIH{t!ile să,'ârşit{' mai de mult sau! 

• .1 , • I llHu ue vreme tn ceeace prşlvcşte a- I 

cordarca cetMcniei române şi cari I 
de mult00lvi s-au prefăcut în eveni- i 
lnenfc grave, , , 

De aceea la redactarea nonei legi 
trebue să sC:- aibă în vedere ae.es1c 
nemultumiri şi să se pună capăt 
răului. 

lIercuri, "Febr. 1930 

"--:::~~,'--

ORGAN ZILNIC DE 'ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
REDACTIA ŞI ADM1NfSTRATJA 

TIMIŞOARA Cetate: p, Sf, Qeorghe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ J. et 1, 
LUGOJ. STRADA FERDINAND No. J. 

Telefonul Redactiei (Arad): lM 

-

Trenul Bucureşti~ Timişoara 
atacat de banditi 

Lupta crâncenă dintre personalul ceferist şi banditi 
Numeroşi pasageri rămaşi în nesimtiri 

o haită de 50 de bandjtJ cu lt>.ga
turi în loată tara au alaoat accele--l 
raiul Bucure~,;li--TiInişoara în înr- j 
măloareJ(' împrej urări: , 
La ora 1 noapte trenul a i'nst p- 1 
pIit brusc de unul din handiţii c.ari 

se un'ară la BUt.~ur·eşti, : 

Trenul fiind oprit in 'j)Un câmpla 1 
lIll 10l' anullle. unde bnndit.ii aş', 

lcplau, alX'ştia ali sălit asupra pasa-I 
ţ,et'j, t m'j lHlllnăei(i de somn, au să
ril unii pe f'tTt'slrt', unii s-au luat de 

păr cu bandi tii cari 
nUlseali. 
După o luptă şi o jefuire rom}

r1edă, banditii au fugit, tnmul ur
m.1IldlH:,j lIr umlll spre Piteşti. 

Senzaţiona/eelescoperiricu ocazia 
sinucieleri elr/ui Lorenţ 

elin Cluj 
Cetitorii lloşLJ'i îşi amin\t'se de rol'izc:lză an li milt' 1}(,I'l'O<lIW stor - r Hind lIll Illoli v desI LII ~ eficace pen 

I 
lra!!ica simwider.e a cunosculnlui 1'{lIldu·le SHlW' mari de bani. In }c- 1 ,Iru a-ş pulea agolljsj SUTI1A' de bani 
'lncdic Lor't'n~ care a I'ăcut mare sell g;!lllrti eu silllWidcl'en 'drulllli Loreut 1 uestul de mnl'i. 
zal.ie ~în tol ora~ul unde d, Lorellţ fclji~L cart' sc dus('se la el pcn1rl! 1 l>ca('t'~'a chim' se constilu:ise par 

, I 

era foarte cunoscut. 
Astăzi toale lucrurile au ieşit la 

1 tllll inii. uÎI ~j loIala ne,'; llovaţi,e a 

y,icl i mci J 
Pi'inlre allele, s-a constatat că în 

ol'a~lll Cluj există o handă care te· 

a~'hi!ar('a Uill'i facturi, :t fost tJ'imi- ~ It' ~ :yibi cu 100,000 leii. 
sil f'xpl"e dc mam,l-sa, l1wmhdi în! Jusiitia H il1{~eput oercctărl1e fiind 
l:n/lda d(' l~îIll'lI·i. I){'nin( a COl117>To· ; P<" o pistă deslul de bună pentru 
mile yidim<l. 1>l'('lexl;Înd un ,;i{) 1 a- ' a pulea siî dl1di la lumină Si a1t<!J 
stlFl'a ullei feti\l' dc o;>l ani. aeesta cr-illH' s<'y:îr~ite d/.o această bandă. 

Rezolvarea chestiunii optanţi- j 

lor? un mare succ~s al Mieei 
Antante 

: 1 ~tlisll'ld elr. Beucş a spus textual: 
,,:\linÎslrul de exierne al Ungariei a 
rCCUl1o':,CU[ in mod expres în faţa m 
mea ::;i a C[oelorul ui _ Osuski, că 
ret'ol'JÎHl a;;Tar;\ a fosl lCfecluată în 
sj'iril ulj ll\l; [iei şi {'('hitătci, Alm! 
consia[al in hla conle1ui Bethlen 
ert l!':~ilr noaslrl' an fost nu numai 
o FllrCI'l' împotri"a holşevismulu;i~ 

dar in ar>t'la~ timp şi exprrsic a li
deoJogi'l'i IlO:hl ['''' şi a convingerii ' 
dt'1110lTalin' a înlregei noastre 0-

l~i[1ii puh!ice, 

Inlr-1I11 loc primordial fi slat chc 
sliunca )'('to!'llwi noastre ,H{rarC, ca· 

, I 

re li i'm.l apiîl'ală lil11'p de 10 . ani 
inaintea stre,inălăt,ii, in care tim'j): 
am s!;iruif in suveranilala:l lloas· i 
lni în legislatia 3gt'ani ÎI1 sp.e·cial 1 

inaintea Tlibunalului Ill;ixl român-! 
li Il g aI", .kL'asl:l lupUi, care a fost du I 

să i a II aga ue Ioa te sI a l!'l p mcieii I 
Anlante, s·a Închl'!ial lH'nlru aC(l- I 
ste state cu o mare yidorie poli- , 
lidi şi moralii. Opinia puhlică din I 
Europa occidentală şi cercurile con 

, 
du{ ~ll(Jal'l' pol'iILt' au anlt o aliludi ! 

ne !H."i~ali\;~ fala (IL- l'l'fol'l11a agra· ! 
1';1 din r'.UI'OJHl r e!~lr<lli'i ~i Ol'il'IllaHt I 
l'ruhll'Ul<l s-a {'-lOu',it CII chc'iliu- I 
1lca optanliiol', Cu toalil m;ll'\,a Im·: 
Folri\'irc a dl'legalil'i unga!"'.', :\la.! 
riie l'u[{·rj nlI II'Cl'llt <lf' partea noa· ( _______________ • 

s(ril. impn'lllla cu Italia, Hewl· : 
varca problelllei după lilanul lui I 
Broehi esle un l1HlI"C succes al poli· I 

tic'ci :\Iiol'i I Il kh'g'cri. de oarece au i , , , 
fost compleC't inlalurnlc conflicte I 
cari au otrăvi! r~înă acum atmosfera I 

Sc:sÎna IHuj Vaida \:oevool 

Eri a sosi! dela Vi{;ua dom'nul mi~ 

lristru de inkl'ne Vaida Vocvod. 

l' 



\ 

- .~-<.'~_.t' 
_.4 ....... -

Voinţa Poporului 

Sărbători legale Listele la alege-
rile judetene la căile ferate şi celelalte instituţii de sfat 

din judetul Ti:tniş-Torontali 
Tillli~oar'l. -·La:î F ehru:H'i-e in

c.ep all\.'gerile jll'lltru cUllsiliil .. jll

det{'nc. 
Penlru ak.gerlle dia jndt'ill1 nus

tru :i-an pus patru liste: Prima lis
tă e a gU\~.rnullli. 1u l'a fig'm.':lz~i 
lolfelul de oameni. un f!,\ de <urei
tură cum Illl s-a mai Y;ÎZllt niui- I 

ouată. Din 21 in:;;!. abia 11'\ :-;unl 

rOlllâol :;ii :lec:;;tia la CO:HL.i, resl ni mi 
norilad, ala Ladislau Pogallyi uda 
.Telllicsvari I j idap.. eare nu a pe!'
dut nici o OCa7Jc cun: 'i-a dat pr;k· 

jnl sa ne Înjnrc. 
C It lin {'uyanl, această listă În-

curajcaz•i 
judel. 

aecI\:,;.;ul 

il. Uonu lisl.i, ("cu I11aihuna, C'I'<l 

cu mai multa popuiadiale, c:>lc li
sta p1ugal'Îlor români, curat romil
uească, compusă din elemente de 
valoare şi a din.'i reuşită S(' lift el 

:;iglll·. SClllllu1 .. stl<lI·{'k~ care va 

,'cui ;~a l.ndl.lz.ţ.'<lSl';l ijÎ st\ 1 UlllJ111eZe 

J:H'a'l'iill'a, LiglllYU/.a pe ILla jllllga

I'ii{);" C~h'C va fi volala d(~ IlJal:l-1u

tl\{',l L'o:lşlknb. 

L isla :t 1 reia e~.,ll· a Ii bel'al il uL şi 

ai li l'xisl .. .t ° 11li('~leca.t LI ni cu lli illO~ 

I 
t 

: dari. P;'Ulă in pre7X'llt ael,.lsl:! lis
Ul nu arc nici IIll .ecou l"a\·or;Jhil. l 

il)cspn' a palra li:;ltt nid nu mai; 
\'01 bim. nu se bucur ăde niCI UJl 1 
fel de popular·llnte. c. compus;'l nu, 
\l1:1i tiin ş\"abi. insa (~in ceCa in 
('ari nu te poti illt'redl'. CeU!eu:li 
:;.ya),: tiin Banal, ş: il! ~wesl IIHTll, 

~i ei YI''' \"0;;1 J11;'; curiind ~('mlllll 

soan'l{', dl' pe li"la jllr:gari !oJ", decât 
r~it!'alll! negru dt: /)(' lisla ;wdnra 
t'al: :;t: <!;1l1 th·ep.i lTjJf('zenlan ţi ai 
lor. ,-o 

SuriTizr!e llll sunt excluse d~'ln a
cpsle aleg{'ri ee se apropiG. 

Aun in fala calendarul cfqw anui 
lbH. in carc- pc lâng::l. shrhiltonile 
)cga\ tinllte dt' serviciile cfr., -~ 

sun', Ire,'lIlt~ ş.i sill'kilorik Ullutl.~ i 
di~ [,'ll'!ali{'institulii de slal. h~ll1dj, 

'~:ld.a:orlle legal\' tinule de institu
tiile de "La! ~i bănci, sunt în nnmi1r' 
de :.lI;, plus J)uminidle; sunt cel<, 

mf)~"'!lil'e di.n moş.i stnll11oşi. a- i 
1 

\":111(~ l"ice.are dalillck ei aparte, 'i>C' 
" 1" I Cad Homâilul lc pasll"(!uZ,t cu S in- i 

I 

H.c~;a :luluno;nâ a crtilor fertt!e, a- : 
- I 

"0' l1lil1l:1i 11 sărUHori !.C'ga1r, plus ' 
Dlll1\:inct ik; restul nu fost tăiate de 1 
miin:l de ateu, cit' directorul genera] I 
In t!lllp ce <Insle sn.rbălori au fost 
l;liu:c. lot aGC'\a~ diredol' general. I 
ti apI'olJat !Jrin ordin(> sp,ec.iall'. s.t1' ~ 
IJi'tl o r;i legale allol' ccnfesiuni, cari ! 
inlrec cu mult llumflrul celor cre- I 
~/incşli. EXecll1plu: Evreii au 16 
s,lrb~Uori, plus Duminccilc şi cele 
cI·l'slll1('ş!i. 

Ce I-a facul p-c d. Vidriuhin sti 

Industriaşi pie1rari se fa,'â acest" nedreptăţi creşlinilor, 
.. _ baljoeol'ind religia şi sarbâtoril() cre 

or{1an~=ea=a şlill(·Ş; . .i, i: usor d(' Întelcs, deci, nu 
Ihllllineea itl 1 Ft'lwuaric H. c. în ; iIlari ::;idl>o calilak supf>rÎoar{J. ce- JH:a,i c ncvoe s:1 arălăm in aceste ca-

ltlcalurlle uunin111ui indllslrin~ilor : 10;' elin :,lrciniiial':. loa,w. 1 

din .\.md s-au intrunit cei mai de \ lJl11 rJll!lcl de Yl'dL'r,' a silllo(I\.'i lal~t ee-mi spullf'a un ceferist: 
seamă industlia~i plctrm·j din în-: gcugrai (t"l' ~ i (,;('010[;1("t' favorabile 0- ,,(:rr~i i ni mal sunt e!l1 noi oare? ,? 

'mulali Iii idei şi cuget, plecăm la 
:;cJ"viej. u~, 

Cu dl;î UUl'Cl't' In IIi SJlllllca acest 
lucru şi dU de lllul1ii drcplnle <\ 

n'a. 
llesl11o~t('ni!i ue drepturi, -- căci 

li s-au luat aprmlj1e toatc drepturile 
niidijiii :lşa cum simt ('~dr'i~iH nu-şi 

\"01' părăsi datinele şi credinţa; si 
cred :west lucru. 101 aşa cum: cred, 
cii d. ViddglJin Iluva mai fl (brce
[OI' gelh~j"al al cailor ftTille dcd.t a· 
I{tt cât va guverna actllalul gllvern. 

;Sill'hătorilc cr~t'ştiIl{'Ş[j, tatate cu, 
t 

o trăstitură de condei d{' mână de r 
:ltcu, nu sunt dăunaloar'e nUJnai f 
['ropagundci pentru eteşlinăsm, ci şi l 
Imnului mers al s.crviuiului. 

V ii puieti lnehipui neînlC'1egcrile 
Între caka fL'rată şi celelalte insli
lu!;i de stat. eand ac.'Cslorn 1(' Sosesc 
lllăI furi in zilele pc cani ele le ţin 

l'H s:"trlnl! ori legal,('. i:'lT caka Tcrotii 

ca zile diC lucm. 
D. Vfkigb.i.n PI'ÎU wpel'n sa de re' 

ra{"ere~: a dl'seh4s drum secLelot 
l'~ig<lnc, :t proyocat ~rluri între con 

fcsiunilc ('l'rştinc, cu un cuY<lnt, a " 
tb;trtl" unitatea suf!.etească a s]uj· 
başUOI' de sllb onli nele d~al(>. t 

Hiserica 'Cr;{'ştlnă plin repr-c.zeu· 
tanlii săi, e datotiIJ,e a lintc.rveni pcn t ~ 
tru îndrpplUi'ta aN'slni rău, d,lll- i. 

nătore.i~. tre!4 .\.rd'CaJul. Cdş<lna şi Banal, un-: i·.~'·~t cuudi\iuJll U\',ltlla",ioas{' (k t..'x- rn ,'e ll1!('tiin vom creşte noi copii 
de după îndelungate deshalcri au Fl[)a:~lre dvluntitdl' tUn (1l'alill'i]{! noşld ('~lI1d s:ll"h{llot'ile POllJi<'tli[t' : • ___________ - __ I11III 

ho!ăr~H inf;iill!area Sindicaiulni pic eOl1wnci \';al:;;a. lllannon:!p diu eo- din moşi slr;"iJlloş;Îij trrbllC să lemun i 
lraJ'i" Cl! sediul în Arad. Pn:şpwn- ~ l11ullek .\grlş ~i .\r.Illcug, preculll I cim: şi alun<'i întreb: De ce al.Ha 1'1-1 
le n fost ak's d. Kendelhoft'er pie: f.'J. munnorde coloc'ale din ~Ioneasa i sipă de hani şi v{Jrb{> în propaganda j 

ira1' in Timhoara, iar ca viceprcşc-: EI.roi granHelrc' ~ri.i . <il' WIl!i:ă Sel.}jş I creştinească? D{' c\' atâta ură contra: 
din le i.'xl'"Cul i v d. ~1{'l1l'alh pidrar în 1 ŞI <'-cle Ilt'!~rt' dlI1 j uruI Il alnl1gtu- I s('c! elOI' pă~ane'? Oan' noi ce suntC'll1 

Astăzi Încep alegerile 

Anld ; 1111.11. I când lumea Îmbr{lcată În haine de; 

:.\Iare mişcare în loal(' sll'alurlle 
social e. P'estc lol energiile eledora, 
Ie :'>llnl În fund ic dl' :i(>cularii 'lor 
şefi, eu I radilionalt>lc pn'gătil1i cari 
se fac Fl'nlrll reuşita totală a şefu

l [li. 

, 
In cadrul aceslui sindicat a Juat S, .. pn'wde si inusldalizaI'ea z,\-' ~i"irbă!oare ~c duc cânluri cârduri la 

1 1 
> • ă . t' L·· I .' l' I 'v 1)' I . , I'iinlă .Centru (l' apron7.-lOnar('( a C' m~n (',01' ('l' 1*'·1"(' SeHUpl'i:' ;r:J;ISt\' hisenC(1 sa asculLc ruga omnu Ul, 

pietrarilol' cu tol soiul de matcI"i- de an.l:40niLc!e din judetul Arad ~i I iar noi de odinioară CN:'.şf[ni nestră
ale J"W'A.t'S!U'{' acestei Îndustl"ii. dcC'Î BBihol", dea·';'l:nll'lle<l ~i &erpl'nline~! _ W Ee L cA 

şi cu ma!erialul ·brut d{' piatră, ce (1 le din jud:eţdc Caraş şi Sever"in, cari Suspendarea unui 
cae{) va fi punctul de plecare in des mlneI~('uri of('i'ă. mari posilJiliUiti de not'~r Z-Dcorect 
\'<.>llurea milWl'euri!or din tar{l, ca!'i eXl··o1'1. 1. .Maior r A 

stau la dispozHie in eantiUiţi foarbe I Prinlr-un ordin al Pref:ecturei' de 
_ .... I judet c1h-e prelura Scbiş, be dis-

1 d 1 
I pLIne sllspeudat<ea notarului comu-

Colaborarea agricu turii şi in ustriei a) ilaI Ludo\'Îc Plugal' din Dezna~ şi 
.., St tI· I dcfcrireil lui inaintea comijslunii 

apararea a U Ul I diseiplinari:': nki nu Se 'putea al1fel 

Doi factori cari trebuesc incurlljati pentru că În timpul ceH a fost nof. 
ccom. in Chisindia, a tăcut ce a fă- ~ 

...\pitral'e~! sta! ului nu csll' azi nu-, mice. Si aci an'lU o întreagă scrie 1 eut, destul c ă din arhlya primărieJi 
mai o chestiune a unei armate bine i de probleme cari sunt nccesar'c' a Chisintiia, a disp~lrut contul de ges
~nslrllit.e , ei {) problemă ·('31'e uece-: fi l't'zolvile in timp de pace. In prl- liuJle al com. Păuşelli, pe a. 1923 şi 
sită eolailorUl'ea înll'cgil nal.Îuni, şi ; mul rând trebue să dlim induslri- al com. Ch..isin<lia pc anul 1924. j 

in primul rAnd ;t agricultudi şi in- j ei posihilitatea de a sc organiza pell I Se mai vorheşle despre urrnătoa- ; 
dustriei. T,\.'ndinla noastră trebue să 1 lru ,industria neo{"sară. Din aoeleaş 1 rea ll1Jetamorfoză similară cu a mor 
fie c.a in cazul unui p-ericol de rrtZ-l 1110live dăm toată atentia şi agricul- ! molocului: după 'proclamarea' uni- \ 
boi să fim independenţi ecollomi- I turji, fiind în 'legătură cu coopeNl.- ! !iii. d. L. Plugar devenise din Pol- I 
ceşlI('. plll:"tndu-Jlc bizui 'pc mijloa- I tiw]{> de produse agricole. ,..; gm: Lajos ... Ludoyic Plugar. 
cele' proprii lnduslr1iale şi {'cono·- -:1- Rt'p. 

Aslăzi fericil-ell Iăd.i \'a sos.i, sau 
J11izeria \'<1 spori. astiizi sângt.~le va 
Clu'ge du, {'.!oJllagul se ya frângc, 
a~:,t:lzi viata Se "a !Leflerti sau crJ.za 
va mai sporii. 

Toale aees[pa sunl În funcţii la 
lăran, care ,esle chemat să a}eagfl 

grâul de neghina, sădind pe 'pă' 
m<'tIllul fc['lil al t~ldi. o plantă nouă 
şi rari\. planta einstei şi O1ueniei 

Si-aclIm la lucru imbăUtndn-vă in· 
timidat.i tie rigLU'ik {'UI C'are şi câi-
nii s-au ornştlLlil, dar.... numai; 
tara nu. 1. 1'}t 

Un comerciant excroc 
Fostul consilier Z,ubor Andrei, a 

111<\i11lal o plilngel"(' d1Cslurci ]0-

:calc in contra comercianluilli 10a11 
ljimmermann earc I-a (>scrocat cu 
~mma de RO.OOO de Ioi. 

A:vând in ved("'e trecutul dubios 
al a~estui indi"dd. cl"edpm că se va 
ordona areslan'a lui. 

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

Ctnpmatoi('r.fele din Tiwhoara 
.- . - dE li 

-CL.~EMA OETATE CINEMA APOLLO CThIEMA J\IEHALA 
5 Februarie 5 Februarie 5 Februarie . 

Primaşul ţiganl10r Primatul tiganilor c+C 
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Voinţa Poporului 
= 

Primim U1'mălom'eli': 

Prlrnăria :0.1 U111 cip..iullli. A.tad. 
ISc/,y,ieiul adll1'lnlslratiy 

No 12n-Hl3U 

Noi, pre~edinleîc comiisiulH'Î ill({'-

ULTIMA oa Il 
(Prin lele/on, dela corespondentul nostru din Bucureştz) 

. Situaţia inte.rnaţională 

71 

3 
Se reiau tratativele ca partidul 

maghiar . 
Z.ilc!.(' aceslea se reiau lraLaUvclc 
~LU pal'liuul .maghiar, cad ~e 

jCl'ede că ele data aceasta se VDr du
:/CC la bun 'Sfârşit. 
Inll"C'htl.lld l"l' d. d"jllliat BOI'Jteas a 

ril1lare a municipiului .Van. supra noilor c(llldWi ce se vor -pune 

adnd în ye{kre (',{')'cn'a <llui :\Ii- : B lf LETIN UL DE AZI de Ol'g lw!ional-\arallÎ;,tă, dsa ne-a 
hail Hussu, direelorul-propri ... 'lar al ! :.A' _.J deelal'al. că a('.ell'a~i vor fi conditiu 
ziarului • Voinţa Poporului" jlenlru! nile intruciH de llU sunl exagerate. 
autorizarea colporlajuiui pe stl'ilzi- j Un consil:u de miniştri din Spania a decis restabilirea legei administra- CAL priveşte numărul locurilor 0-

le nuulidpiulni ca aoe...,t iliar, i tive şi-a legei de contabilitate In finanţele publice. Se vor convoca colegiile 
adlld în vedere, că (lin ~inuta de electorale Pro:esorii ulljver~itarj revocafi de fostul regim, au fost reinfegraţi 

plină a,culll a acestui ziar se 'poate Măsurile luate de noul guvern au fost primite cu satisfacţie de opinia 
constat'J, cii acea:-.la dspfmclcşk i publică,~~ 
ştiri lipsite de am'icit', cari .pot i D. Primo de Rivera a declarat că nu se retrage din armată, totuşi, 
()Onlurha ~i periclita unLIW~t ::;1: printr'un recent decret regal este pus tn dispon;bilitate. 
Uiliştca publică, I In Serbia au .fost serbăii de comemorare pentru cel morti sub regimul 

t In baza ţi-ului 11 al arl. de lege I austro-ungar ca luptători naţionalişti, şi persecutaţi de acest regim. 
! XIV dilf imi şi ni Regulamentului! Ziarele din Roma publică date din care resultă că miliţja fascistă ar 
~. deexeeutarpu legii de ]H'C'să, ~o. ! dispune azi de 400,000 de baionete şi mai mul:e sute de mitrailere. 
f 2500 lUR i Ziarul "Pesti Napl6" arată că după acordul de la Haga se va incepe 

Deoid'l'"m : I o eră nouă pentru Ungaria de bună vecinătate cu statele vecine. 
Hcsr;ngel1l cererea slIsamintiUî. i D. Tardieu, a declarat la sosirea in franţa că conferinţa de la londra, 
Contra prezt'ni{'i 'se poate r('ela- r a luat drept bază de discuţii proectul franc.,z din 1927. Se cre1e Însă în 

'l.na în 1;) zile dr]n il1lll~îllum·('. ; unele cercuri politice că există Între membrii cabinetului francez unele ne-; 
Arad. la 31 Ianuarie W:',(J. i înţelegeri cari vor putea duce la remanierea cabinetului.. 1 

Pl'eş'('d. Com I ntcr'imai'C: 1. In Berlin comuniştii au cercat sli facli o manifestare care a fost oprită : 
J)l'. Lutai. ! de poliţişti şi armată, .făcând uz de arme. j 

ferite partidllilli magh.iar, d. depu 
lai a spus. f'ă nu poale fi schimbat. 
I-:/e!lll'l1t tii romtuH'SC tn'lme să '(wi
lll'CZ"c {'kl1wntului minoritar. 

Cam au.',;Lea au [ost d{' altfel pune 
luI principal În eate s-au limitat di
s>ClUtiunile şi la j)l"i tl1Jele tratative. 

Sil fi Inteles oare conducătJdi pal" 

tidului maghiar această condi!iune. 
e:-;('Il!iaIă dela Cal"e nu putem' ah-' 
dica'? 

()JNEMA. 

I .. UGOJ 
b IlIIF4' 

Febr. 5-6 Mercuri-Joi 
Seere.lar general: i Ambasadorul Germaniei la Pariş se află la Berlin per.tru a discuta I 

Ilhleseifrahil ,'unele chestiuni. În legătură cu negoc!erile franco-germane in special în ches-! ~ Sora ~laria 
• tiunea Salarulut. , după nuvela lui luI. Pekar 

N. n. Ftldi cOl11lentarii.. 1 1 Cu Werner Pitschau, Iris Arian, I - I Oiza Băthory. 
-------------- I Nu comandaţi tapiţerie la târr:plar. Intrucât nici tâmplărie n'o educaţi la tapiţer. ! 

r Vrei să mânânci bine abonează-te; Cine se ocupă cu meserie altuia, este neigasul acelei meserii. Incât lucrul solid? f Execută după comandă fot felul de ]u4 

1. . I ?\e înăCre?erJe ,\la.:fDR· EI "TOL.F mare 1 ru~i defttâ~P1ăriet şi ăanăul.~e: Fter1eştri, 

I JI N• 1 1 g siţl a l 1'\1 ... t • p 1 ţer ' UŞt, ra un pen ru pr v II, por a e su-... . O A.. . ICII . - fragerii, Dormitoare şi Bucătării din cei 
. &al... ~ I Arad, Palatul 8zăntay. r mai bun material şi pe preţuri eftine. 

cu 1400 Lei lunar. Mai multe şi diferite mobile gata la 
servesc şi mâncări reci. r disposiţie spre vânzare. 

Lugoj str. ~:ziaş No. 5. 1661 JlldeU[;oria l'urali"l Vinga 'set'lia eL strigare !)UUO Lci. I Ioan CotârIă 
l\ o BOd ~ 1fl2li9 penlm incasarea creauţci de!){)()() Fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, IScful COlllharialului cil·C. 1. de. p 

.' , 1 J~xlil'acl din publicaUa de licilaf.i.e. Ici elpilal ::;i acoe~,>orii ( otyka ucca) 
politic, aduc~ la cunoştinla Cl' 01' I 

In c.ererea de executare făcută de LicHaţia se va tine în liiua de 28 inlcriCsa\i. cii tinerii născuU in anul i 
, , UI'I1lăl~ilorul Laiu 'Ioan domidliat în ;\farlie 1930 ora 15 la casa COllliUllli-

l~lO:), cari în primăvara acestui an I 
'in recnHati ~i au dreŢ)1. la dis- I FIUş conll'a urmărilullli ApmlesC'U W. a comunei Fib!!;;. 

Pavel şi wtia IUHlbilul ce va fi licitat nu va :fi 
lle!1sa, să se pl"{'/'intc 

<...1.1 hârtiilE' .T udecătoria. I \\'iindllt pe un prd mai mic decât 2 
ne(".e-sar{~ la aees1. COl1liisariat, str. 

, A ordonat licitaţiunea execuţ.io- Ll'f'imi din preţul de strigare. 
~Iărăşeşti Chestura poli\id came- 1 

" naUl în c.e privcşte imobilele situa- I \ Cei cari doresc s i1licit<,ze fţunt 
raU, pe coridor la stanga. I . 
Totodată se va da desluşiii ne-! le în comuna Fibiş circumscnppa! datori să dl'po7JiLeze la delegatul 

Vânzare de aparate de Radio. Repara
tie Electrotechnică se execută promt 

şi eftin Ia 

NAVHADI 
Bul. Reg" Ferdinand No. 13. 1602 

1----------------------cesal'e în ',această privintă. 
Judecăloriei rurale Vinga cuprinse' judecMorc.sc 10 la sută elin pi'cţul i :------------__ . 

! 
,de strigare drept garan~i(', în nu- 1 Comisar: ss De1Jeşan I. in ef. a comun("Î Fibiş Xo prol. cI. Mată.uri pentru petreceri mare 

asortiment curori modernn mal 
1 

- La 12 FebruaT1Î)t'! 1. c. Se tine pxa . 
lnenul de şoferi la chestura de i 
politie, după 'masă la ora 3. 

321 sub ~o de ord. A 1 1 ND) top. 
6R7-G8S casa ::\fo 312 în intindcl'~ 

de 800 slp. in "p~{'.tul de strigare 
20000 lei, , 

Inwhilul cuprins in cf. :\'0 321 a 

,Căsătorie. 
, 
I 

OCOI1l II nei Fihiş sub :\'0 dt, ordine' 
, i\t [ () şi Xo top. ~:..! I!l n!'iît lll'ă in I 

Înlindere de 800 slp. în pretul tic I 
stl'jgare. ,iOOO Id, , 

DOMN In etate de 38 ani, I 
din societate, cu pozitiune fru., 
moasa., prezentabil, doreşte că
aătorie cu domnişoara. sau vă- 1 
duvă, pa..nă la 30 de ani. Se I 
admite întermediari. 

Indicaţiuni la administraţia 
ziarului sub ;"Fericire şi discret'. 

Ceva dotă nu strică_ 

lm.obillii cuprins ln eL :\'0 lms a : 
comunei Fibiş sub ::\0 de ard. AI 1 . 
4 şi No top. Zl77-a-3 adllură în 
intinderr de ()Of) sI. pătrati în 'pretul 
de strigare 801.l0 lei. 

fmohilul cuprins in ef. ~o 1·I!l!H4 i 
n cOlll'unei Fibiş sub ~o de ord. A : 
TI ·1 şi :\0 top. 2577-3-2 arăt urit 
În intindere de 300 stp. {\Il 'pretul de 

merar sau în efecte de cauUe 00-
oo!l.ile după cursul fixat în art. 42 
din lege, sau să predea aceleaşi de
legat ehilanta constatând. dep.merea 
juuecătoreşle, prealabilă a garanti
ei şi. să S-Cl11npZL' <.'.Ouditiullile de li
citaţie ,arL 147, 1,')(). 176 din lege, şi 
art. 21 din legea' din lHOB. 
Dacă nimeni nu of.eră mai multi 1 

cel care a oferit p<>ntru .imobil un 1 

pret mai urcat decât cel, de strigare 
c1>ie dator să înlrcgeasdi imediat ga 
ranţia - fixaW conform procentului 
pretului dc~strjgare - la aceeaş par 
te procentuală a pretului ce a pfetiţ 

Vinga, la 1H Oel. 1 D2il. 

Dr. :indescifrahil lUp. juo;c.c. 
Penlru rouC: indescifrabil. 

ieftin P.leSlenger Ara~, Str. 
~ ~ Me~ana 

Repararea de C~ASURl 
execut iară lânga:cea mai mare garanţia 

ARAD. Bul. Regele Ferdinand Ho 38., 
..... lângă moară SzechenyL ..... 

De vânzare un camion 

"Chevrolet" 
de 1 fi jum. tOMe 

in stare perfectă. 
Adresa la ziar 

------------------ -··-··-'--··------'---.. '~i---------------· .. _-

Teatrul Oră·sănesc , 
asfăseară»Văduva Veselă«în 
rol. priti'c.Viola Margareta (ab.B) 
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Voinţa poporUllil .. 

Cassa de Păstrare a Judeţului Arad. 
a 

Convocare. 
Cassa de Păstrare a judetului Arad pnn prezenta are onoare a Învita pe toţi acţionari ei la al 

fIX-lea Adunare Generală 
ee se va tine în localul instituţiei pe ziua de 8. Februariei a. c. 

La ordinea zilei: 
bilan\ului, decicJe.1 1. Raportul anual, prezentarea raportului COnsiliului de censori şi a bilantului pe anul 1929. constatarea 

rea asupra divizării venitului curat, precum şi dispenzarea cuvenita.. 
2. Alegerea celor 6~membri pe doi ani in comitet 
3. Modificarea §-lor 22., 40., 79., 85., 86., 88,. 90., 98., 99. I 
4. Eventualele propuneri ale actionarilor. 
Rugăm pe toti Onor. Acţionari, cari ar dori sa participe la această adunare, sa. binevoiasca. aşi prezenta acţiunile la casie· 

ria băncii până In ziua de 6 Februarie a. c. orele 12. 
Arad, 25. Ianuarie 1930. 

Dire eli un ea • - . _------------ --------_.--
Spălătorie de Ira: Lăptăria I 

Comunală IA L BA 
elin Timişoara 

Livrează la locuinţă lapte pas
terizate in sticlă pro lit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala. L9.p-

!182 tăriei Telefon: 11-39. 
--~----~---- -

Frizerie 
! 

Cu preţuri extrem reduse I 

P. Unirei 8. Tel 4-44. 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

"ZINNER" 

PRĂVĂLIE cu aranjament şi cu J bruarie 1930 ora laf. 9 la Palatul di~ 
locuinţă de predat imediat sterial paroc-r uşa 11-1Z, 
str. Grigorie Alexandrescu 56 Imobilul ce va fi lidtat nu 'Va d 

_ __ vândut pe un pret mai mic decât 2 

.Judecătoria urbană Timişoara treimi din preţul ele Id:riga're •. 
sectia ef. Cei cari doresc s lUdreze sUJlt 

Xo 9107-929 ef. datori sll depoz,i1leze la delegatul . 
i judecăto~ 10 la sută din pretul 

Extr!llc1 ditJ publicatie de UcllaţM>. f de strigare drept garantie, la nu
merar sau în efecte de cautie l!1D- I 

In cauza de executare pornită de "cotite după cursul fixat în art. 42 
unnahtoarea Casa G'('.nerală de ceo- ,din lege, sau să pr-cdea aoelea.;.* 
llomii ln Sibiu suc. Tiinuşoara con - ! legat chitanţa oollstatând depuneM 
tra tu1nărfifiior Enric POllatschek! judcchtOr.f\5te, 2re~Iabilă a garanţi· 
~ sotia născ. :\lza Jonap, la C'A.'rerca ; .ei Ş-Î să semneze oondi1iunile de li- ' 
Ul'lnâ ritoa rei jlldoecltoli.a ordoriăli- :citaţ;ie (art. 147, 150, 176 din 1~ , " 
dlalÎunea executio:naIă în baza par. art. 21 din legea din 1908. 
1 f 1, tt-7 ş.i 1-18 din legea din 1881 ia (Dacă llimen i nu oferă mai mult 
supra imobilului înscris ca proprie- cel care a oferit pentru Imobil un 
1al('a Ul''Inăritilor in ef. a comunci pret mai urcat decât cel de strigare 
Timişoara Elisabetin d~n cincums- este dator sl tntregeasdl imediat ga : 

Tuns şi ras ___ - __ lei 30 I Arad, Str. Meţianu fost Forrai criptia jud, Timişoara No 1691 prut. ! ~:antia - fixa tăoonform procentulul 
Tuns şi ras pt. ştudenţi -- Lei 20 I 4. Cea mai eftină sursă eL suh AII şi No top. 873-475-3-6 I pretului de strigare - I~ aceeaş ~ 

~ , de ceasuri şi giuvaericale. In preţul de csdamare 1200000 lei I te procentuală a preţuIm ce a pfeni 

A bon a n1 e n t 111 : -- -- ~----- pentru incasal1('8 crcanţ<'l de Iei Timişoara, la 2-1 Oct, 192<J.9 
Mica publicitate. 1AOO.000 eapjtal. inter'€se de 12 la 

b 1 . f . '. _ sută dela 1.'i MarF" 192'26 S)lCSe de a Dr. Fiala 'mp, , judec. a 80 ut avantajos ŞI e tm. - ""'. te' b'l 
I v AND o Motocicleta marca :,; !>I"oces şi de executal'e de 47.900 1"': 1,' Penlru conf.: 1ll( sclfr:l 1 - . Rog sprijinul onor. c1ientelor ... ~ ! "Douglas" cu două cilindre, i fixate acum, spc$e dt' 10.000 J('j i ::=--___________ -; 

AS· I I In c~a mai bu~a stare .d~ I fixale acum pentru cererea de li- : Becuri stricate!! 

I la Garajul dm Curtea Restau- c!"ean\p.J dl' ·100.000 lei c a}1lil al ş.i: 
t 

• I e O w anI funcţlon~re. ~elaţllse pot pnm) I (jla!iu.ne PI"C'l'lllU şi 'iX'ntru incasarea. 

Arad, Str. BrMianu Ho. 9, 1 rantului "Boul Roşu" Arad. . accesorii a Til11'işiana S. 3. Tinrişoa· ! 
._-~ .-.. --~--.--.~-.-.-.. ,_ .. _- l'a lOO.Om Ici şi a<X'csorii alui Sc- I 

Vi li tii SE CAUTĂ pentru administraţia bnstian Veiszer ş.i 12.:)()I) lei a lui AI-

Coz.nla DOlnoruluz·.t I ziarului nostru o fata. de birou I lois Veisz fiul În T.i1111şOal'a. Li ci ta
r~ ,., tn etate de 12-14 ani. Ijlll1e:.t se va ţine Îll ziua de :e2'} Fe-

se schimbă cu supra solvire 
Vindem in rate pe un an fără 
plată anticipată. Gramafoane. 

biciclete şi motociclete 

,~M OTORICA'" 
~ .1 

! ;: 
1891. Arad, Calea Banatnlui 12. 

~ __________ .. ~ T __ ~_"" __________ "j' ______________ ~_ .... __ ~_ 

Târg eftill' (le· portocale, la Salvatore Patane Timisoara,. 
..... 

Piata Scudier No. 1 .. '\. sosit un nou transport {le portocale coapte. Lada 
de portocale 800 lei, lada de Iămăi 700 lei, iar kg. de portocale lei 30. 
----~---

Cea filai elegantă tutungerie asortată 
cu tot felul de tig)'ări cât si accesorii , . 

de librărie ~i papetărie. :-: "VădJui Hugo Biheller" 
Tipografia >:V.oinla Poporului.:. 

s'a mutat in Bul. 
Regina Maria 16. 
din Str. Eminescl1 
15. A RAD. 
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