
ABONAMENŢE : 
Pe UD an... .__ _ ___ _._ Lei 500,-

Pealru iaatituţlunJ ti fabrid Lei 1000.
Patru atreinătate Lei 1000.-

Banchet 
În onoarea d/ai 

'1 - - I gen. lOV2nOVICl I 
A!al!aed :-iooră a !l\'\ll loc în sa- j 

lO.ln~)I(' reshnranLlIlll'Î • Central " un I 
banchd d~jl 'de către oI1lerii g'drni I 
w<lnd, în onoarea dlui general lova
novici, ('are, a ayul menirea a ID
t'{n'ull;l 'Înlr-o almosfl'r;i de s.inc('râ 
camarad<.'l'ic d('\'olanwntul şi dra· 
gostn, ralil (k dislinsul mililar. 

Uanchctul animal fiind de voio· 
!)ia tineretului, Tiec(l.l'l' se simtla i:; 

iaJ'guJ lui, lX'lrN::indu-se p{tnă la 
~Ili{'zul nop~ii, almosrera fiind imbo 
g:'t!ită prin prez,en\a drăgălaşelor 
doamne, t:onduse de comandantii re· 
sJX'diyJ. 

Panait Istrate la Viena 
:\brele scri,iior român Panait Is· 

irati se .af\ă de câte'ia vile la Vie
na alras fiind (le muzica V'icnez~). 

, Intr-un inkrwlev pc care h\ dat 
reprt'zenlanluluj din Viena al zia
rullli ',A,radi KozIOJlY', (lcdclară că 

rlupă o lună va pleql în .\Jfrka .,J 
:\'sia intovăl'ăşit Hind de două mari 
arlisle y\ioloncdjsLe Cista Hausor' a 
şi Baut Bo\'y cu care va întreprinde 
un t llrn('u urmat de conferiate. 

,Se-6iLorul Panait Istrati luuea· 
Z!t la citteva volume În legătură cu 
viata (lin Husia, d('Clarându·sc wn
Ira eomunismului. 

Tol in legă! liră cu declar"d.liile pe 
cal'(' 1(, face l'J.aruhli arată lipsa to
fală tip democralÎsm dela noi mo· 
tivul dl~ altfel care s-a făcut să pIc
c(~ din ţara, 

Sosirea 
dlui ministru Vaida Voivod 

D, m.inislm de interne Yaiua Voo
)'od sos{'şlt' Miercuri în tară -renlud' 
din • Vknu, 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

Dă-le Doamne minte 
cel puţin În ceasul 

a112-1ea 
Un strigăt . ele 

Odal:1 lU apropien'a alcgerilol\ :-,e 

clesnădejde 
C,;u i inil't-' CT1lC{' s·a l,rUlnis ~i 

!':le ~tradllinl(' de ('('i lipsiU de Cl'

k .i\lmin:ill" jnln'bu'n\itnd mij
loat'!' ('a, j ~"~t (,O!l\'ll1g:l in c('aslIl nI 
12-h'a Il{' ('{'I ~al"i Il-ali puiut fj 

alJ'H~l in 1'.lnrlul yo'ni('ii (L' codrn, 

că f('r.icil'{'a I:U poate n:nl deedt de' 
Ja A(lam. 

~,'{ :!:.{' aLi daI. ('Sll' o deosd;ire [lC 

I "!a~-i) chiar un orb ar obsen'a-o. 
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Sii llU uităm, că păcatul fitr.imo
Ş(',s(\ îl ducem ş.i acum greu în 
Gpak, un al doilea n-ar nlai putea 
fi :-IUPOI lal'~1. Inc:ît pn·:.;.iunil\' cari 
se fHe p('nlru a l1l:u gusla ouată 

din lTI=lI'ul poliUc al lllÎ A'dam k i 
găsesc JuuUle .. , uine s-a ars odată! 

tu sura, suflă şi în iaurt i 
Faptul (':1 mărul /(Hllerii a fost I 

rural din vopor odată cu înc::ede· I 
J'{':l, nu conslHuc un moth~ 

pentru a Il' putea haza P{~ cI; cee.a 
ce se ('onslal:L este Jurtul acestui, 

I 

luă!'. a ('in'ei coajă a-Ii rtal-o IlO' i 
porului in,~p()j, miezul fiind împă· ! 
ţii lnll'c urmaşii A;damilor poli- 1 
tiei 

cu !oi ul :dta, 
(·n amalgam d\' 

Înur;]j( aLile \'o(a({' 

{'li 

It'gi eon[uzc şi 

('ti ghi{)lora de 
() Blâl1~l U(' oameni fară rilspundt're 
n:pn'ZI'IlI:lnd .lara(, f\lIllle fuare. 

dar manFt şi It'dt'lit din cauza ce· 
101' il't'sJlonsahili eari Illcrează În 

IlUllll'k el. f{lra sa-j fi l:{'1'u1 con!>im· 
liîmânlul. 

In :L ot Ce (kdara!i slll1t('~i \'agi, 
nu pn:eizali ninu{', de }11'{lll1ii> nu
mai "romiLe1i şi sll'ig~l!i SlIS şi 

Iare, tara lrlk)te momente grele, ' 
(ara arc ne\'oe de îndreptare, Iara 
e apl'oapc la J'~lpă: 1111 aeest lucru 
inhTcsl'azii, ei îmhun:1lă\trc.u lui 

lkci nil vorhe largi spuse Cli e
re{ l. ci muncă Sel'i()~ls:t făcută ('li 

scop, 1. 

• -
"" Marea opera a lui 

Stan Vidrighin 
2500 de suflete pe drumuri 

In an'si timp la Cfr, se lucl'eazii 
la un ta hlou eal'C \"U eUjH'inde pe 

tt)ţi acei {'uri WH' fi ind('pilrtat~ din 
s('n~diJc eL 

l\umărul lor se ridică la 2..!JOO, 
Din'dorul general Vidrighin a de 

daral că va fi foarte drastic în 
ce('ace rrivt'şte »curh(:irea, fără s~H 
jnflll<'n!eZl' \TC-un ecou dinafară. 

p'illa tk :,Iăn:nă, platita scump' de 
t:triL a acrsll'i odjoase făpim;. 

, Nuli este fr'idi dcblt'slt'IllClc mii· 
lor <11' m:ll11l' cu {~nFilaşii 101' la 
S:'II1. ilig:'Opl\i in mj7,{'rÎc de tine 

ecre u !il' FCJ'fidă a bcstialitătii u· 
malle, 

Dsa im~'dial Va lua contact cu d, 
prjm ministru Iuliu ~Ianiu in legă
,turii cu legea admină!itrati~,!<1. 

Dar îl întrebăm noi pe acest asa
Sll1 ordinar, ecoul mizeriei acelor 

I 2;"){j{) de suflde, nu va mişca inima 

Poate ni s·(} gasi cineva (Un cei 
năpăslllit,j să-~i frângă osul ee 1<1-
răşk~ după el produsul djfOr'lll al 
alcov'ului matcffie], 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. Sf. Gtlorghe 2 
ARAD: STR. M01SE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, ST~~ADA fERDINAND No. ., 

Telefonul Redacţiei (Arad): .64, 

Marele scr1,ltor maghiar 
Sza ba Dezso devine eetă

tan român , 
C III)O~( li t Il! !'OI11an{'je!' IlWglli<W 

Sza Ilo I kzso. ah' cărui romane sunt 
iradus(' şi cilitl' in toată lumea s·a 
!,ol;u',H a ek\Tni lelritean romtm cu 
nş('dint:t la BllClll'PŞt:i, 

,\.;'<".;[ ItWl'l1 il cO!1sidenllll dtlrcpt 
II Il iapl imporlant, care dOYi'dc' 
~t{' odai.. penlru toltleaul!a eli ro
m~Înl1i :lI'\' fl'\"a atl'flg~Hor în fIrea 
lui nol,'lft !'!'imind in sunu} lui pe 
or:i{ (' om ('\1 llH'J'ilc indiferent na
(.ia (('n ean' rare parle, 

(:,-'1 pl'j\t'şk cauzele cari .tu de
krminnl pC' .1 ('{' st S<Tiilor aC('6t lu
cru. nu·[ u!noa.<;;lt'ln, dar l-am pu
!(>a <kdl1t'(' ('ilind romanele nu, 
~:in'a "('l'as~a a produs o mare sa 

l'islac\i(' Frin[re scrHtorii români, 
Ul1<k Sz:tbo ('Sl(' cunoscui şi apTe
daI. 

Masacru din jud, Cine 
Tl'ibul1a: III lot'al a condamnat la 

ll111IlC;[ :,ijll;~ ii pe ,;iată patru crjmi
na'i ('ari <llI omonH prin tăierea ca 
rufui !,i: dislruţ!;t'l'eil lui a umllÎ. 
l;inăl' ,an' llllre!jn,'a Jegături elI o 
knl\'(' ele- ,70 de ani. 

t'nlll d,intl'(' {'l'Îminali <'l'a servitor 
~a aceasl;1 I'elll('l' ~ pe cal-e o ~lIhia .. , 
numai, 

.'\t'PIlI;lnd-o iuhi dec:î1 surId{'ş

Il'. <l hoUlr;ll răzbunarea, prin ud
rkrea ltul;lrului. ajutat fiind de c.ei
lalti !n>u, 

Diverse 
~ .\.dministrulia Financiarli lo~ 

Lal:l anlllJtă pe propnielarii de au· 
IOlllOLjlc că ,Wt,i cari se vor ~lre2.en 
la Ij,lnă la 31 Ianllatie, pentru a·şi 
pHili al1lL'ndde (Un cauza dac
UJI1H'a ma~ilJ" pc piaţă, nedeclara· 
le, \'0" li ,~(,lIliti de treisfertmi ":din 
aml'Il(1;'1. 

•• 
In lrg:llu .... eu furtul comis la 

lonlju!a ing. Trian Trimhitioni hop; 
au rQst condamnati ]a 8 luni în
dusoare de ctHre trib. Alradd, 
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2 Voinţa Poporului 

V · tIc. F. R. abonamente şi alte F · lZarea J)a~aI10a,!· Je or C0ll!isi~ane la ~uc~reşti şi raDCIS~ 
Y' CluJ primesc pe lang;:garanţă S a' n dor Birou de voiage Arad, Bul. Regia. 

Maria No. 10. Vis-a-vis de Prefec. 
. tura Judeţului. Telefon: 5 - 11. 

'" .. -~--, .. _-- - ~-_._-_._ .. ',- - .. __ . .--- ____ .-_._ .. .._ ____ ... __ - ___ ~ ___ ~T.__ _ 

Arestarea unui cunoscut 
comerciant din .. '\l"ad 

Ei-i dimint'alii ;1 r()~t an'stat un 

ellllO:;cul ('UllH'I'eianl d;n loeulil:lk 

ea tăinuitor. 

Organizaţia partidului ţărănesc ele sab l' 

"elia cllai cir. Lupu din Arad colaborează 
la alegeri cu og. partidalui social-democrat} ! 

Cu cai albi îmbrăcaN in frumosul 
'('.Qstulll na~ional şi înbubllilul l1{X'.QP 

Il'ni t al trcascunilor. 
:Seniciul divin a 'fost oridal de 

p, S. Sa a.;islal de pall'll pr.otollopi 
:;.i 12 rn'o~i. RăsptUlSul'J!e liturgi
c(' an fO,;;t dale de corul plugarilor 
djn l()calilat(', condus de d. Vas,i

lir"Voşlinal' a,"oeal. La prit.-eas
I1ă il. S. Sa printr-o cuv.l:ulare 
care ne-a ddicat sufleteşte, al'atll 
cari ~lll1t insuşirile unui hUli preoL 
('hvma~ t>:'l :u!,le pt'llll'U hiseriea 
ortodoxa. In ('011 vJ'ng"l'e a că m)u! 
înt rod llS riu-inlelt, :\Iihai Cosma po
sed;'1 aceste insll~iri ş.i pentru dta· • 
goslta ('{'·i) ptistl'cuză pentrn r.. Sa., 

El işi alimenla pr[lY'~llia cu mar
fit furală dl'1a o întreprindere ma
n' il1lhL'ilr;a!tl. dv o hand<i de t.ll, 
huri , . 

In acdaş timp comcr(';nnlu! plasa 

marfa îurali'i şi p:-in alte oraş(-, d 
d;'md j)"i1ejul bandei d(' holi a-şi [l

Poli!ia (:l'J'rc!e:lZil ace;,t caZ care 
~l r;l.\'\;~ mare sl'nza\i(' În ora,;at! no
stru. 

:Sc crl'de că aresl:ll'eil ·bandei. e
ste .;mincni:l, politia fiind pe o pd
slă ~jgur;i a ct't'ldill'ilor. 

Cel mai eficace leac În contra 
tUliiel şi. a bron"itelor este 
• iropui Pen tasiaa al d-rului 

FOLllES 
preparate la Farm, Dr. Ftsldes Arad 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

Iosif GLESINGER si fiul 
1876 Arad, str. Meţianu. 

Din (('I'<'lIJ'; Liut' inrm'male al'laill afinna dl ac('sle lraLal.in' VOI' fi du- 1',' 

ei'1 ul'g:lJliza(ja tllu' dr, Lupu ~lin st' ia hun sfârşit. 

,Îudetul .\r:ld e~l(' lu tratali\c cu lJe altle! chiar la Bucureşti cde 
organizatia pat'lidului sodal-(kmo
cl'al în Yl'def1.'ll alcf,'1.'I'ilol' ju!lek1l{' 

comullale. Din sursa siguril pulelll 

rlomi ptrlilk 'Ult ajuns În c('ea ce 

i,ri"q.:lc t'olaboJ'an'a, la un rezultaL 
j;II11. 

• • Sălbăticia unUl ComlSar 
Pentru a face pe inculpat să vorhească îL •. ol11oară 

('n caz ea:T a jnll'lTlll cu lolul ce

k Illili!\:. ,IL' barku'lsm fc-ru('.(' s-a 
Jldrel'lll intr-o comuna din judetul 
Bac:J II în unn,lIoHl'cle' impl'ej Ur,H'!: 

Comj"Rnii h,'sl;(' !sac ('{'!'Cctancl 

un furt !wlrccul in loeuinla Ullul 
tllan~ b{Jg.i1a~sl' vede că eşi:! ceya) 
de călre un 1l('('lIno~cut :;;.i bănuind pc 
llli olln.'ca!'l.' din comuni~, l-a ('he
mal în camn<! ;~chingiuirilor ~i du
r;ă ce a rupt de pc (~I 'tot cceacn 

a gu.'>it umn,indu-l lol, nelllultllmit 
eă nil poate salisfa(:{' dOf'inţa ma

r('lui miluHur, cu a~-este.. mijloa-

(~,,'. Ill:Î o fa (;"1 de pernfi o umpl Il • 

cu CCllll~{' fer]ljllll', bilg<Înd ~:aJllll 

1l1'l:OI'ocilului h:lIlliil În pernă, ca- I 

!'{' după' c~ile\'a nWlllellle a mu
~i1 

.\slld a luai sl',îr:,-;il anehpta 
,Uui nTl'\'Zl'niall! al l'1'iminaliUiiii pu 
blic!' .. 

In lli'ma anchl'l{·i autoriUi!ilor 
t!lil'~)1 \11 1 sac a fosL an's·taL 

('n{!Pm că juslil:in îşi va face 

<:I'i 

da-
Imi a pîil<l la sfiir:;;;t arullei'tnd în 
ocni'l !wlltru lotdeauna acest bandll 
odios 

• 

Din lneu 
StoCe I Introducerea în scaunulpro- i 

~lIrba;~iiu;~ topopesc. al .Ineului a C. P. I 

Ar:d, str. Eminescu (Deak Fe-

I 
Mihail Comsa I 

rene) 2, fosta pravălie M. I 
__ Neum~ _ I In 7;ua de 12 Ianuarie s-a oficial făcut {',a să jl'ilSară Îll sufk\tele par1Ji- I 
_ .~ _ cu un fast n('ohişnuiL ÎnLl'OdHC<'rt:a j dpantilor dragosh>a şi ct'a mai l'a-

Voiaj În grupari la 1 ~~H'~~~~l~~1 l~r~~(;~~S~~:s~utl~::~H~~ 1 r~:~~~;'cu~:~){~~ ::u;e's~e:~u:o~~~~~: 

'Il .. vI-era II ;'oh in Haps.ig. ' Cido Pup, insotiti de P. C. S. :\Iihail 
~ O zi de ;_ilrhaloare sinceni.. Iarna P.ticiîtl'anu 'Consilier epul'hial. Ioan 

\ işi rid.icase pentru un mOl1lent pâu Gl'orgia revizor eparhial, prof. C. 
Voiaj efiin la nivelul unui voiaj 

individual de lux. 

Carnaval la 

Nice! 
Plecarea la 15 Febr, Prospect; 
detailat ,la: Birou Oficitt.l de Voiaj . 

7.·l.'!e :-,ale aspl·t' şi In locul criY'ăla- Teodorescu s('nalor, Con~tuntiIlD:a-
1111. :>oan'lc ,-- ca părtaş al prăzmti.- nu C'OlOllC'l. şi P. C. S. ~Iih;lil COOl

r.i.j _. îşi trimilt'u razele sale l'eci smu., cart' :i-a înbîmplnat in gara 
dar cura1e: Siri':l, uu sosit în 'Inl'll la orele ~ 

Pl'l'z('nta P. S. S. O]' (rl'igoric dimineata. P(' p'ei'Ol1ul gării aşlepLau 
• Comşa, Îndemnul la unire $ii ara <::lll'VH sute d(' OHllH'lli. Au fost pri 

gOiile fră(eascii a spulheral scepli- rni.l·i de c,Hn' dnii A. Oal1ea pre---
dSlllUl din sufll'lele noaslre, lor. 

In pubJie l"'l1lul'căm pe linii: dr. 

a vl'nit in pl'l'sm'uă să-I înlroducă 

ca prolopop al Ineultli, unde a 
fosl n-eheu re,'jC'<linl,\ q;isu)pea 
S( ;-1 .\ vorhjl apoi 'noul Întrod'tlS, 

('xJlrilllân<l sincere multumiri P. 
S. Sale pentru elnstea ce i-a ('.on- ' 
ferit-o . 

Dupii !l'lînin:ll'eu scn1ciului <li
\'in 5-.1 dat un hallehd in onoan'a 
oa .. iJw(ilor ~l a noului introdllS. Al! 
lu~!I PIJ'[l' 110 persoallţ: 

P s. Sa, tir. Stefan Ciceo POl), dr 
C. Sorban, prim protopop rom. cat. 
coJond DengL tir, (~h. CI-işan depu
tat) prot'. Tl'odorl's~u sC'nator, Co
!ond C. Diallu, M. Păcăt{'anu, Ioan 
Gcoal'gca, dr. Grozda, Pavel Dârlea 
dr. T. BUI'{!an, consilid('r C Popa, 
Y. r krbcl ş.i altii. 

.\:u !oas[al P. S. Sa FJl'Î:<;,("~IGria._; 
gDrie p('ntru :\Iajeiilatea. Sa Hegele 
~Iiha!, d. Slt'fan Cicio Pop plCşe

di.lltde CamcliiÎ deI)utatilor pentru 
P. S. Sa, păl'illtcle 1. Georg{'a re· 
y!izor <,par-hial pentru O'. Stefan C. 

POl', părilltde li rsutiu urează mulp 
ani noului Înlrodus în numd(' prc
oLimd, tractuale, Dnii Dârlea, Dr, 

T .. DIn-dan, dI'. Grozda nn)cat În SU 1 ........ . 
lenl, (;h. Cr~şan deputal prin cu-
\':inlc bine simtite aduc elogii !IlOU-

lui numil. I 

p, c. S. ~lihaH Cosma noul proto 
prcsbifC'!" multumeş,te tllturor a
(:<'Iora cari l-au onoral pdn pl't'zenta 
lm' şi au luat parte la Să1"hător1irea 
în Lrod ueai:i dsd ale. 

Intr-un {',nlusiasm sincer parti~ 

r;llîant ii an acJamal cu urale ncsUil' 
şilc P~ înallii oaspeit. şi pe mult 
iubilul lor şi 'al poporului păl'inlc
let-Iihail Cusma . 

Dodm P. S. Sal(~ mlll\:i ani pen
truca jJl~ill pr{'z('llla şi Îuc]('lnnuri· 

le p. S. Salei, 5:1 all-ofit'zc pomi
riie duşmănoase şi sl1 crei'ZC a!mo
sfera de pace .}Î buna 1l1ţdegere 

t 

.D.IlCIA.· 

t.inska pe -care a f;lcUl-o P. S. S. 
al:)llll'Î d\' un înalt <!l'muitar al sla
llliui J'umân, d. SI. C. Pop, preşe

dinlde Camel'ii dt'pulnţilor, unui 
'..'111 i l sluj:lor :11 altarului şi wehi 
iUFUiior })('nlnl idc"a l1a\iunahl. a 

T Hurdan nolar public, P. Dârlt'a f. 
deputat :;;i loti pt't'otii traclulu.i. , cltiar ~i in .<;uf[ete!c credil1cioş.i

fh-:a g-arit oaspt'\ii au fost conduşi J lor diIl cdemail<Hlll.al!lÎce comu' 

Oradea. 
în Irăslll'i lrase de e;.île patru c:a!i. 11{, ale epathicl. 
a::lllll'i de un hallderiu de călăreţi 

~ (Jtn.,m1lto~rafete din Thn!'I'o&"u iii: --
CIXEMA~ CETA'fE CIXE)IA APOLLO CINEMA MEHALA. 

19 Ji:muarie 19 Ianuarie 19 Ianuarie 
Ffmeia răpită Siberia Când re'nvie pădurita şi Zigotto pe front. 
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Voinţa Poporului 
J;zaa • .....- TT • 

Furt in autobus 
J)lla LlIJol (;()tlIkh a n'eJamflt po.- , 

llitiei ('[l i SOft h1l'al III aulobusul 'co· 
munal SUllla de JODO dl' lei. 

Cazul se {'~rcctează_ 

Poliţia elin Arad 
D. :\Ii";('al Ilie functionar' efr. a 

reclamal PoliWei locale pc 10.<01 
Ncjulesl'U mceanlc,Cl\ i-ar fj SI

luit fetita în clalc de 12 ani, ! • 

ULTIMA ORA 
(PriI?- telefon, dela corespondentul nostru din Bucureştl) 

Sesiunea Ligii 
Naţiunilor 

Intreveclerea Briancl-Grancli 
Ct.:Ncliirile au inceput. I 
.. ' !llagazinul de {'onl'ecLuni a - Ei se Întâlnesc pentru prima oară - I 

(".ot.'rut tribunalului local. conCOI"dal \ 

3 

',suLseml1:.Jlu! porWrd aduc 1<1 cu
J'o::;\in\:1 publ.ică cit in unna deci;..;u 
lui :\'0 (~. 1:i;)fil--l!)~f) a judecălo

r.ic~ urhan 1 din 'nmi~oara in fa
"(latea limH'i Yidoria Bancă şi soc. 
com., djll Tjmişoar~, reI}!", prin dr 
Bela KO'yacs şj 'Ur Slefan ::\IichaJo 
viilz ,wocali din Timişoara. jx'ntnl 

suma de 1001 lei şi sp{'selc deja sIa 
'\\'1 iil' şi cele l11ni ol>\'1("nindc. s~ 

fix('az(t lennl'n spre efecluire,a li
<'italiei P' ziua dL' :l3 Ianuarie I!1JO 
ora 11 ,1. Jll, in Timişoara 1 Bdul PARIS. 16 (telegr, part.) - "Matiu" da o deosebita. impor-' 

of('rinrl eredjlori!m' 50 la sultl. 
D. ),lulonk

r 
PaSCll Conslnnlin a tantă convorbirii avută Intre d-nii Briaud şi Grandi, relevând 1 Htgi-ua jlal'ja ii, pc (:,"ind şi undde 

'f('clamal Folitiei cii ft,ltll'l'a lIia .\_ faptul, ca cei doi bllrbaţi de stat viu r,entm prima oarlt In con- Sl' "OI' vinde prill li('it:qie obiec

nuia l.a fural suma d" :AUi) de ll'i tact personal. Se crede cil. ei n'au discutat numai diferite clle-· le sl'n'\'sLrate ::;i anumc: difeniW 

I 
I stiuni privitoare la conferiuţa navala, ci şi altele, cum ar fi 1, lllol-:ile de casă pre\uite ln(};iOO Ici, 

şi multe {,hiecle de yaloUI'(', 
Politia c{'n:elC'azii cazul. încherea unui tratat franco-italian in legiHură cu colouiHe din l Timişoara, la 31 llec. Hl29. 

:.

' _ ... _ .. __ . ____ ~__ . nordul AfrÎCei In ce priveşte conferinţa navalI)., s'a ramas deo-! PorUtrd: illeseifrahil. 

lT • • î O' " 1 R' . _ I camdata la cele discutate în prealabil p luI). acum. Nu se spune 1 :'\0 2.s&1-92X 
,OlaJ n orupUII a . IVI f nimic despre discutarea chestiunii unui Locarno nI Mărri Medi-! ----.. --------

t. era. Carnaval de N1CC 1 I terane, da "Petit Journal"' crede Că s'a discutat şi aceast~! Vrei si mânânci bine abonează.te 

I 
~ 
! 

Plecarea la 15 Februarie Pros-I chestiune. I 

pect detaiIat '~TaOl.BaJ!rOUl Oficial de II Ila. J108. Nicu 
v Sesiunea Ligii N?ţiunilor s'a închis 

"Itaei,-a" I După aceastl\ tntâlnire 
Naţiunilor a luat sfârşit. 

sesiunea 68-a~ a consiliului Ligei 
cu 1400 1 el lunar. 

servesc şi mâncări reci. 

Oradea, 

. O sectie minoritară la preşidenţia 
consiliului de miniştrii 

13\.\(..'\u"CşLi. j) tq;;'icum se 

ştie' tI, \'(ft'pltat (~h;U'l Pup in Um
flul \<{'rii. ş,i-.i conlinua,L sludierile 
in ,;tninli'l ale aSllJYra Pl'ohlcmci mJ 
nodtan'. I\:Clllll d, l;hil;l Pop a fă· 

cut ~uv{'l'nului român o dare ded 
sc:amă despn' rezultatul .studdi i lor 
sale, 111 spe('.Î.al a stăruit mult a· 
supra bll-oullii minoril;\lilor tiin 
Polonia' 

r. 

Sub impresia al:eslui rapol-t d. 
IUliu ~laniu !wim ministnl a de
(\i~ :;;1 înfHn!e7JC o sectie minol-i

iar:\ permmH'nHi în cadrde pN.'Sti
dl'fl tiC! con:,ili ului ţle minişl!'1 ('\1 

a căn'j con(f1lc{'r'l' nr fi îns:trdnal d .. 
PAcli)e~Ulu diredul'ul sec!id lH1no-
ritm'!' eOllfl'"ionale de pc 
minisl.lTul cultelor, 

-~ 

*. 
l;lIlgă 

• 

Socialiştii nu ',colaborează cu guvernul 
BueUlTşlL _o· Tratativdc În-

Ct'!.'u!e lntn~ partidul nJ.I.:on~ll- !(I

rănesc )i partldul social·dcmocrm 
pentru o nour. :lpropicl"l' Şl (''11a

borUl"C s-au terminat fad. rpltJltat. ! 
. La TimÎşoara dt ~i la -Oradea J 

~,o{'.w.l·(l\. moC".-aI:ii hUl l)arle la all'-.. . 
gel ile ('ul1lunale cu listă separată, 

~h a~te oraşe r:rwrg în {'{)labonire cu 
partidul maghiar· sau alt partid de 

, l; ~ " • 

ojllzÎlil' . 

LugoL str. Buziaş No. 5. 1661 

Cronica dramatică 
Cântă-mi ţigane! operată ele Emerik Farka, 

La t('atrul OI';lŞl'Ill'SCC se reprczin
, b o cJl)\'J'('Ui de mare succes a cu 
'·!10SC:U1U!lli aulor Emeric Fal'kas. 
'. Opl'l'cla (':yle superioară prin con-

s!; III ! ia ~ j ll'l hllică din punct de 
H'uere muzi( al. (:.\1 ş.i ca Jlunen' în 
sn'nă. 1't'prezeJlI;1nd scene din viala 
ullui j'o.pur. lnli1sFlIse pc O lll11zk.'Î. 

(')a:·ă. 

Holul princlpal il detine marea ar
I'isth Yiola Jlargarda al cărei joc 
daI' ~i -prin \'0 (.t'a-i impC'cabilă a 
reuşit cU mult sUt.e('s a da nuanta I 
adn'i'ir:ll(1 (](' ~lq('rior;tatC' lucrăJ'ii 
([lui Farkas. ~allrindll-i lin mare . I 

. I 

succ.C's. 

I'i'1 d;sl, il.:qj,., au mal facui parle: 

i\.l'll{,;z, F('I\l'I~' Irma, Balazs Sju-

rinr' Sz .~dn.v. ~J' 1Ji.'~· (')OZO, do- l' 

\:11) Cii llliilo:H'" \deslul de variate 
,< I 

I 
I 
I 

I 

p<'ntru a complf'da succesul fru-
lllOS al Opl'l'ctci. 1. 
---~---'---'-----

Firma Czd ler ş.i Romiss a fă

eul un denunt la cheslură că i !Se 

fudi kmlH' din' dedpo7il în mod 
rq~ulat Hiră să ştie cine anume. 

Loc deschis 
Domnule Direetor, 
In legătură cu arlicolul apărut 

in ziarul, ce ('u onoare condu{'.cl.i, 
1'\ () U eI.in 1$ Ianuarie anul. crL in
I,Uulal '. R{.'stanranlul găI-ii C vinde 
Can1tl stricată ţin să vă anunt că 
n-am ni{'~ lm fel de cunoşlintă iaz' 
cum părarl'u uni un'! II fosl file,utii 
de lIll om în &l'!'\iciul 1U(,1l~ pentru 
ncvoile IlLi periiOllale. 

ln s'>~'iant<l ('it Yl'ti da publidirii 
aCeSl('l'[lIlduri. primiti asigur:u'ea re 
sp"duluÎ ({' vă dalorez, 

llii' ~Iohor 
proprietarul re,stauranlultui. 

barbat eşti ieftine şi bone la. 

1. Sell~!tz 
Arad,Stl'. Eminescu (Deak Fe~ 
renc) 2, fosta pravalie Neumann. 

--------------------
Cititi 
Vointa Poporlllui ! 

, ' 
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V01:Dţa PoporuItt -
2224Iţ 

S' d h · tn Timi,oara, 1088-M · h t· unde se exeoută eftin şi dup9. cea mai eJegantă modă lucr~ a e S C I S fin B-dul Carol 4 lUI de blAnarie, refor~lă~i şi re~arari. - + La expozitia ţin~tă ln 1911, 
B I ă n ă r i a lui la Budapesta a caşbg~t primul pr~mlu. Mare a80rtll1~ent nOMt 

, langă podul lUI Traian. 

Vânzare de aparate de Radio. Repara- Dormitoare de lelnn tare de1a Lei 10.000 I 1liea publicitate. 
tie Electrotechniaă se executi promt In aprop'lerea cununel' Zimand "e 

Mobilă de bucătărie aranjament pentru an tre uri, camere de fete camere. . U ' 

şi eftin la domneşti, birouri ŞI prăvălii. Uşi de portal uri, ferestre, şi orice alte' lucrări şi J vmde 20 fAnala 40 Jugh.ere de 
N A V f{ ADI reparaţii din această bransA, executA În condiţii de plată avantagioase: pământ. Amănunte detalIate la " 

Bul. Reg. Ferdinand No. ]3. 1602 , Hebuerger Balint Sft. Ana. 

Ghete şi pantofi eleganţi· dU: 
rabili şi eftin numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

j 
I 
! 

--------'----------~I 
~ ............ I_--...... ~ j 

CINEMA. 

OLYl'lPIA 
I",UGOJ 

• .... _ $41\" • " .. 

lan ] 9 Duminecă 

în PUllgaşii din Bagdad 

comedie senzaţională 

"Weisz" fotograf,! 
1 ; 

'Sul. Reg. Maria viz-a viz cu Dacia în 
712R Curtea Bănci judeţului Arad =~~= ; , , 

_ .. ,~_.-------------
Cele mai ieftine şi uscată lemne i ' 
de foc de prima calitate, de fag, : . 
.,i cer cu stitnjenul sau butuci, le ! 

gA8iţi la prăvălia de lemne I 

Aufricht I 
Arad Calea ·Victoriei 1-2 I 
Taietorie electrică. Serviciu promt ! 

şi rapid. 

Uarol Kneffel 
şi Fiul 

Arad, Bul. Reg. Ferdinand 1. 27. 
Casă proprie 

Lemne de foc măruntate. Carbun 
de piatră. Cocs silizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la domiciliu. - Preturi 

reduse. - Prima calitate. 
1869 

4:. Cea mai eftină sursă 
de ceasuri şi giuvaericaIe. 

'"ZINNER" 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

Inliu K,l,l'o]yi tânlp]ar, str. Bucur 16. 
(reme "Zaida" albeşti catifeleagă ' Tot acolo se primeşte ucenic. 

şi Înfrumuseţeaza pielea far· " 

-~ 

i macia "Salvator" Timi~oarlt' 
\ Bul. Reg. ferdinand. , 
! __ ~_e , ____ ~_~ ~_~ _____ -~~---
1 Pn bJicatiune. , 
, Se aduce la cunoştinţă celor f 
interesaţi că pe ziua de 20' 
Februarie 1930, la ora 10 a. c. 
tn localul lnstitului Obstetric; 
Arad se va ţine conform Art. '. 
8~-1l0 din Jegea contabilitaţii 
publice, liciiaţie cu oferte Inchi- ~' 
se sigilate, pentru provizionare. 
cu: Pâne, carne, lapte şi colo
niale, ale Iustituţiunilor "Centru 
pentru Ocrotirea copiilor, Insti
tutul Obstetric, şi aşez am a.ntul 
de Crbe At'ad. 

Caetul de sarcini se poate 
vedea precum' şi tnformaţiuni 
se pot primi tn fiecare zi tn 
orele de birQu la Instituţiile de 
mai sus. 

Direcţiunea .. 
indescifrabil 

Becuri stricate! I 
se scimbă cu supra solvire 
Vindem cu rate pe un an fără 
plală anticipată. Gramafoane, 

biciclete şi motorciclete 

,ItMOTORICA" 
1891. Arad, Calea Banatnlui 12. 

Lăptăria 

d '! • 'Comunale a ~ 1J'n ~Livre.ZIf la locuinle lapte pa8-
_ . _ .ti ~ _ -. e terizate In sticlă pro !it. 10, 

- • I dela 10 litru mai tn cAnti 
~~~_.~""~~~"~~~_.""~~""""~"~I pro, tit, 9, Ici, Comend 

Haine de seară, se vopsesc si K primeşte Centrala. LAp-
se curăţă cel nlai frumos l'a nap p, 282 tAriei Telefon; 11-39. 

fosta stradă Weitzer ] 1. fosta str. Magyar 
De vânzare grabnic, pe orice! 

S t c:orapi englezeşti de iarnă, ciorapi patent, frica- preturi acceptabile, .aranjam~nte ve ere uri de iarnă, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe de camere ŞI bucătărIe de prIma 
preţuri ieftine, cu redu ere de IOla sută, la I calitate, aflate In depozit la Fran

A.. BOG YO. Arad, Strada Eminescu No 13 cisr Vigh str Odobescu 7 Eli-
.- _._._._, ___ -·- .. _~ ____ ~e_-.e__ _______ .__ J sabetin. 

Inainte de a-ti cumpăra haineJe de care ai nevoie, vizitează maga- ra· • II: E~ UMANe IV SAOnC.' 
zinul nostru de blanuri de ora~, trench-coats special, paltoane de 
eame, paltoane pentru băeţi şi fetiţe, uniforme şcolare etc. etc. -

Cel mai vechi şi mai bun magazin de haine. BUCURESTI, sucursala TIMiSOARA 1., str. Merczy 6. 
Dopoul Fabricei de haine de gume "IJNIO!f" S. A. Paltoane de gumă pe preţ de fabricA dela .Lei •• 5.- in 8U8 

Tipografia • Vointa Poporului" 
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