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ABONAMENTE: 
Pe UD lUl... ___ _ _ _.. Lei 500.-
Pealru laatttuţfuaJ ,1 fabrid Lei 1000.
Peatru .trelaătate Lei 1000.-
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ORGAN ZiLNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

Sâmbătă, 8 Febr. 1 ••• 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. SI. Oeorghe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDINAND No. 1. 

Telefonul Redacţiei (Arad): lM 

D. Prefect dr. Marşieu li[ 11 dinea ambasade-i so"jeticc 'in 
legătură CII fjorou:;a cri1ll~1 din 'Pa
ris, care prl'ocupă toală lumea po
JlIil'fl. a oferit treispre~ece locuri partidului 

mag!Jiar în consiliul orăşenesc la ./Irad! 
I Dreptul ele vot al 

ceferişfilor . Esle inlK'l'esantă încap.iitinarea 'Par- I 

lidului maghja~, care dup.ă lo~t,e o l' 
fertcle favorabJle ale parlidulU1 gu
ver n.alloc.n 1 al se lasă neînduplecat. 
Aflăm din surse sigune, că d, tir. Iu
stin ".Marşieu, prefectul judetului A ... 
rad, a oferit în ulUmul timp 13 
mandate parlidului maglriar in 
u:msilliul orăşcl1C'sc la caz de cola
borare, cu ocazia alegerilor, comu
n~1e, arălând şi importanta împre-

j urare., că in aoc:,;l caz ajutorul de. 
lH'irnar va f':i un minoritar. Condu- I 
cel'l(:-a partidului '111'3g11:iar nu vrea j 
să cedeze nimic din pretentiunHe-i i 
exa~~'ral{'~ şi prjn orice nlJÎjIOaCe,~ 
stărut>SC asupra faptului, ca c;ă a.ibă:,,: 

16 locuri, plus trei locUli în dekga;i 
tia pennanentă, I 

COlltitetul partidului guwrna:nen 
taI taxând aceaslă prcte'npune ca 
~exageJ'aIă, ~ refuzat accepta~ -,.ci. j 

!;>i, in urmare, par'tidul maghiar", a I 
dc<'is o luplăinooiX'ndentă ~i fără! , 
nid () eoJ:lburart; cnezandu··sc în ~ '])' .(' lă V"} fe~ 

, . , " tl'Ct HlllI(:a gell('ra a {'al. or -
!-;~arc de a realiza :!('esle prete.nţHllu I 1 fV l . . t '~l f' t ' l'a c a acu CUllOSCU "" egTa le, u-
şi fih~l {'olabol'm'ea cu guvernul. I . . . 

. 'turnr ol'ganelor sallC, en wmtlueată 
Ihn pal'lea noastră ("l'edem~ că d.! ă f t;'1 I~l" 1 " 

. I .'.: C ul1c,...onart or, ageu~or Ş1 uera. 
j\rc.'~'l~l <lr, ~Iarşlt'u t a ofenl chIar 1 t'l di ' . 1 t·' t tio>li nn 01' Il servICIu a( llUl1lS ra_

r dC'slul.e ayanlagii IJ.artidului lua; f' "1 f' . xl·t ă}' scă . . '.. ..l C r., sa e [1(' Jng.,( tU s lpsea 
gluar, SI () ct'<hn-c lUat mare an h 1 111 Il - , <lI..,..,.... "1 

' • J" 1 ce u o Z11 Cll OcaZIa ...... '5'-l'11 or 
deja un aet <It' slăbiciune a partidu '! ' d t r 1 o 

: '. , JU e ene Ş conruna e.., pentru a-Şl 
lw dela _put-eN'. - ... \ I cX!I.,,'tila drephtl de vot. 

Uciderea fioroasă a 
copil la Arad 

1 
Pe tjnrpul ~tt'j lij)'Se nu se Ta 

_proceda Ia scăd('rea salariului. 

unu~ ~ -----I Cei ce nu vor B 
I cleclarat veniturile 

Eri după amiati s-a întâmplat o 
groaznică nenorocire în casa din 
strada Baritiu 8. Băiatul câT'ciuma
rului Solomon Schmuck din strada 
M, Con-,in, care a,bia Implinise eta-
tea de 13 ană, jucfmdu-sc cu un re
"olver încăI'(~at) din imp'nld-en\ă a 

Împuşcat pe copilul de 12 fini al r:înrl capul lleJlOrtwilului copil, ca- ~ până la I Februarie 
marelui comerciant Hosenfeld din re a căzut vn~orl ~hiaJ" .su~. poarta l' 
Arad. {asefol' pannl('-5I1, Balaall u- I Iri'Monilorul Ofici.al« No 25 din 
Băiatul punând m.lnape acest· re ! (~gaş a lual-o la fugii, in să organele !l FcbruarÎie 1930~ s-a publicat' o 

voh'er, s-a grăbit la prietenul său' ro1i\ien{'şli au dt'seofwrit numai ele ~ ~redincan: a n'dacţiunej alinialului 
I . I 

cu numel\' Isac, cu intenţia de !câl fapla crjminală, care va awoQ I ti din Jnslruciunile referitoare la 
a-I s~}el'ja d-in glumă. R.evolverul fa- ! .3~~_llrmilri. ,d{'s~~operindu-s? 'pro I apli~al'ca iefl'ej pentru XCDrcsiunca . 
laI 'S-a deseărcat, glontele perfo- • pnclarul al'lllt'l uogaşt'. I ;{'.~·~Zlunei. . fi,.;~ale""", la c~ntribut:.iuni.le-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ·&rec~. Pnntr~ ure~~ă No ~100 
! dală la • FcbruariJe, nunister'tll de 

urma uciaaşilor aeneralului ;~~a~;:~~,::r:"~:~u~' ~,=::r~~ z::, ~ .T ~ esle ul"lnalol"ul: 

Kutiepov 
Cadavru} generalului ucis a fost inpachetat În sac, şi 

de către uei gaşi. 
transportat peste graniţă I 

Paris. '- Eri (jupă a.ll1liazi poli- I 
lia franceză din Paris a }lriUut o 
senzaponală ştire in .chestiunea g& 

ncralullli Kutiepov, care - dUpă

eulUi am arătat în numer.ileTeccnte 
ale ziarului nostru - a fost udş de 
ditre agenţii sovietici din IParis. 

lauJ"anllllui său. Inlro llll<1 din ma-: tiei ClI asasinii generalului Kutie
ş,ine au fQ::;t 3 domni, ieU" in maşina : ro\'. .\.ceasld "ilresupunet"c se bazca
tiin urmă a fost u~ !Amare pachet· ză ~i pe faptul. că după o inform'a· 

Un reslaurantor din comuna 

legat Înlr,un sac. Domnii respec
liYi s-au inlenesat la acest restau-
ranlor, dacă nrumul spre grani

l lă ,esLe departe sau ba. 
: aDm'Ul intrebat n-a suspectat ni 

~ie a poliliei frallo<.'zc, so,ietele ru
seşti au promis o sumă fabuloasă 

aceluia, ("al'(' Yel pune capăI vic'~ti lui 
KUliepov, ' ( 

., Contl'ibuabilij cari im vor deda 
l'a 1':ină la 1 l'ebrlUu'i:e lf)30 venitu 
le sau !1eiIllIHI~' şi vor fi des{'o" 
I'lli după această dală, vor fi obli-
1'1Î/.e lotale sau partiaIc, nedeclmia
gati pe ca!.e de procese verbale de 
conlraven~i.('~ .Să plălească inl'POZ'Î.~ 
le datorile pc trecut 'Precum ,si, a. 
J.!!~sţnm2.ru.ol!r.e, iar tun 
,tiollal'ilor fisc.c'lli cari vor desoo~. , 
alfellll('llt>a cazuri, 1 i. se va aoorda' 
prrimă ,ireductibilă <le ~ la sutli tlj • 

:lmenZ!l.« I 1 

1. Chateau Renard a des tăinuit poli
). tiei, dl în ziua 'de Lunia trecută au 

sosit uoul aulolllbbile inaintea res--

m:ic şi a dat toale indicatiile llCCC

sare. In urma acestui fapt se crede 
ca sigur, că aceşti dontnj sunt iden J 

Ca <'oÎnoidt'n(ă ambasadorul sovi
clic d,in Pari" a plecat în concediu. 
La Paris se aşleaptă noui evellimell 
te in aceastlt chestiune, privind a- t 

C itiji 
Vointa Poporului r 

.~-_.~ -~-_. - se 
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(Dările cătră stat). versitare 
Impunerile anuale.! Desfintarea 

A 

.e Toma Carabasiu şef de ser
viciu in pensiune, Lugoj. I 

111 

• • • autonomIeI unl-
Rusia so,rietica 

liteLlm,ice din Rusia au avut să su-

Voinţa Poporului, 
% 

;HO ullilioane coroane. aur,\1 :rentă 
colwerLiwlă, pentru eate UD8aria' 
ar urma să plătească a'~ 400 mili,' 

'unne col-oall,e aur in contul repara. 
1 t:iunHor. . " I 

Z~arele sârooşU spun, că in modul 
acesta, guvernul ungar va 'despăgu. ~ 

- Continuare. -
Riga. (Ceps;. - La coi1f.erillta rec

torHor care a avut l:x: la ~IoSCOY,~I, 

Comisarul instruetjunii publice Bub-

fel~O <ÎI' llluite or1· persccu·u·· din " ~ bi pe marii lalifundla.ri.: cu banii 
l)urtea ofioiilur, însă iuciodată il-au pe calj îi vorplăli apoi micii conUi· 

2) Ce 1.,1 de declaraţii să dau?! 
, a) Declaraţia :\0' 3 o dau proprie-! 
tarii de case şi păm::lnl, dacă au I no\" a tinul o cuYânlare, din 'care 
CUJltpărat ori. vândut sau s-a schim- fe{",.;{' el UJl.i\'('rslIălill~ (lin Rusia, 

hat t;hiria in auul W9'29. I vor fi supuse unci reacţiuni lleobiş-

fo~t '1Iltr-u as ,'a situa";e ca în prezent. ~ , ~ I buabiU şi că nu se poatic c.a o ase.' 
~)e ~,'<.'"llld Î.llaiIlLe rectorl.'i. erau aleşi A _ menca aC~ilUle să rămană llcrăsbu 
U1 "utor CI vor fi Ilunutl de guv{'ru nală. 

in u~'nUl propunel-ii parlidului co- I Un alt moliv care ar pk>da '!>Cut 

lUUlllSL . răslurnan:u eubilldulu Belhlen, a· 

I 

uuile p:lnă În preZt'nt. 
C l1i"ers-ilftjjk din H usi a; în spEcial 

b) Declaratia Noi, o dau toti mie
seriaşij, cOnlJerdalllii, cd:;;marii, a
voca~i.i, lucdidl, \'clel'inarii, moaşe- ~ cea din ~[osc{)ya, C[\I"'C şi-a sărbătorit 
le cari mediei şi moaşe nu au fost i 
salal-iaţi. proprielaJii de. (,~lzane şi; 

de 1lla~inc de lrier, lJilarii, cărău-! 

z,ilek acestea a 17;)-a~"Uljversarc, 'lU 

functional pe baza qJlllplcctt'i auto
nomii. Fni\'ersilătjle şi şcolile Po-

In acest mod se introduce în rni- i i fi că dad ar ajunge la putere În l'n' 
ni\'crSiilătiJ.e din Husia, dlcla1ura co- .' ! gada UI1 all guvern, statele Mitij 

1 1 Inteteg{'d ar ajunge im'I!Î. uşor la o 

1 
inlcl{'gere cu Gngarhi. 

Il li 111 L;lă. 

_~Qriauori~~Iăocupa~ruril ------------------------------plnla. zilnică, lunară, ori anuală, du ' 
pii care dătătorul de lucru îi ll'agc: 
impozit ui de 4,11 şi 8,8 la sulă, $1-1 : 

I 

varsă lunar la peroc'ptie, ba chiar: 

Desvoltarea traficului ae
rian în Ce.fjoslovacia 

şi aceia emi Il-au uici un' fel de o- 1 . I Praga'( CC>JlS '. -- II1 'jwimăvura a- 1 \I! ,leriall, Bnll islava va d-t"'l'cni un 
cupajie ori '"eI.'nit (e.1ştlg'~ d{'oarecc! . nului acesta se va dcsvolta consid('- important centru aCl;ian 111 Europa 
aceştia' din urmă vin impuşi la mi rabil re!·ealla liniilor aeriene din sud-cstid\. .\cluulnl'Cl1lc se conslnl~ . 
uirnul (;)() lei dm"e anuală). ~ .. --,. .. ' Cehoslovada. Vor fi realizate legă- ese llUlllJ('I'OaS(' faruI"J dealungul ti- i 

Ete s(.'mnificaliv că toale a(x~sle 

comentat',ji au ap.i.l'ut cu aproba-
rea ol'llzurii. 

Refugiaţi ruşi din Paris: 
se pregătesc să atace 

alnbasada sovietică 
l~l'ai·La~~--,p ~Jpenlru ,tud acri,ellc cu (.(.lemaiimpol.l:lI1tc.lliilol"ael"i.l.Ill..(.alivor scl"\i Ix·utm! 

imp07ilul global: loti aceia, cad in 1 Paris. ~ Ambasadorul sovic~lor 

~ 
~ . I statiuni balneare dill Cl'hoslovacia, că:ălor'Hc de noaptea. 

anul It) 29 au avut unve.llÎl peste l! t la Paris Dovgalo"sky s-a pre7,jCnl8i' 
precum şi ('u ecle 'mai im i)Ortante il Il lotal se vor I~eal.iza 1n unul ;t- " 

2O.nOO Ici, ori şi mai PlIlill, dacă l' eri la millist~nll externelor anun" centre .industriale, cesla ('âl,cya 111,1i kilometd linii ac- , 
au mui multe V!eniluri D, ex. cineva I lând, că a primit inforI1la~itUlea ti 

După '.planul desvoltării lraficu- riel1(' în Cehwilovada. ; 
are c.asă şi pământ. 'jl'C lângă acestea celx'urite monarhiste 'compuse din 
are şi o prăvălie (dughean) -ori' crâ- ruşii refugiati pl~'gălcsc un atac 
şmă, sau este proprietar de căzan, C It- t fi l În contra ambasadei &eY,iclicc. 
ori maşină de treer sau meseriaş~ I OU le I·USO· rallCeZ t 1n urma reclamatici ambasadoru 
ori de.5l nu are casă sau pământ, '\ lui Do\'galcysky autoriiălile au luai 
dar are două fl{'luri de oeupatiuni: In urma dispariţiei lui Kutiepov I intense măsuri de pază, S-au organi 
meserie şi câroiuml1, zat echipe de 'Pazniai cari şi-au ()-
, La global trebUIe declarate şi do I lJiarul \' Le ;\latinc a anuntat că 0- 111'1'('3 ra potturilm' diplomatice în-I cupat locUl~ile d{' obscrva!ic, 

bânz;i1e (camde1c) dupl1 banii de _1 flciosuI rus dsvestia~ vorbind de-, tre {'ele două ţări. 
puşi ori împrumutaţi altuia, Lu- spre disparijja generalului Kutie- i 7i 'arul ,Le :\iatitH COIl1i6ntfmd acea: 
crlHoriJi, slujbaşii pensionişti- 'pe:n_ pov ar fi spus, că dacă guvernul I ,stă declara~ din ziarul sovietic, I 
tru plata orj 'pensia lor, dad a 'fost francez înţelege să oolaborezc cu adaugă: dacă )'Ioscova doreşte ru· i 
peste ~,OOO lei. ! -emigran\Ji~ ruŞi, această atitudine a p('~r.a relatiilor diplomatice, pentru I 
ISă ne inţ-<,kg('IIT, toţi aceia, cari. sa nu· poate fi compa~bHă cu menţi- I nOI esle egal. I 

au numai un fel de v('uit, dat\ nu 
maC~.lf~nc:ideclaraua· Ko 5, dacă, Un 
au avut în anul 1929 mai mul{ de 
20.000 lei V1eI1lt, iar cd CaIi au <louă 
sau mai multe fcluddt> vetlituri, 
lrebtre să dea declaratie N:o 1> şi da-, 
că după 'părC1~{,..a lor au avut . mai 

debuşeu de produse l-lg

Franţa ric{)le româneşti în 
putin, decât 20.000 Jeli venit,' de- I D. C. (~al'oflid preşedintele Un!Î.u- praetice pentru realizarea unui 'de-
oarece nu se ştie, nu cumva colills.i i ulii sindicatelor agricole şi al Ligii .huşeu de produse articole roniâ
Unea de impunerc ti 'pretue Ia veni :Algrare a îm-ilat :\[arţi sl~ra în <:a- Ileşli în Franta, Discutia a dusI la 
furi mai mari, care la olaltă vor sa dsale PiC, alaş:~lul comercial I concluzia că o organizare. oomer
face peste 20.000, fUndcă dacă fiu france7.. d. Sarl"c! Ul1prennă eu un I cială,cu un capital de rezislenlă) ! 
au dat declaratia perd favorurile număr de agricultori fruntaşi, C:u I încuflajatll. de ambele state, ar adu- ~ 
(scăderiJe; familiare şi mai vin şi Inoscă,ori ai Frantei Scopul C{Ij}\"'O- I ce foloase reale. O inP!jativăîn a- 1 
;J;mendaf,i. Dad comisia ii află că cărH a fost de a se găsi l111ijIoacel~ ccest ."eIlS S{' ya lua în curând. 

venilurHc toale la olaltă nu trec de 

~'~ lei şi aşa nu \"in la darea ,gl~O' i Zilele cabinetului Bethlen sant 
Cine nu e.'ile ln eUl'at, ce fef de I " 

declaratie trebue să dea, să între- numarate 
be la notariatul comunal. oIi la pe.r
t:eptie, unde IIÎ-l.'C face jfără nici o 
})laIă, i dedara~iilc, numai 'Pretul I 
declara~i (2 Ici una) t~ebue să--I I 
plătească. (Va unna~ 

.Belgrad, (TelegI'. parI.) - P~esa '1 1 nternal:ională a I'cpal'atlunilor o 
um Belgrad aduoe vestea că ZIlele I !COllvenţl'C, după care fondul Ai 
cabinetului Bethl:n s~nt munăratc. ~entru d.e .. SPăg~lhirea oplantilor) să 

D, Bethlen a mchmal cu 13anca ~fte acopent 'jJr!llltr-un imprumut de 

$ 

VINEMA 

OLYJIPIA 
LlJGOJ 

nI I\uns ,o. • 
Febr. 7-8 Vineri-Sâmbătă 1 
IniIlla nlea este un 

Jazzband 
Cu Lya Mara, Alfred A beJ, Carol 

HU8zâr, Raymondu von RîeI 

Vrei să mânânci bine abonează-te ' 

laJlo8Nieu, , 
cu 1400 Lei lunar. 

servesc şi mâncări reci. 
Lugoj str. Buziaş No, 5. 1661 

De J)ânzare~ In loial 
sau in parle 

Biblioteci de aproape 1300 vo
lume toate compacta te, de autori 
clasici şi moderni. literatură 
artă, istorie, etc. A se adresa ~ 
P. DumJlrescu, Lugoj, 
str. RegeleFerdinand,24.(fndos) 

-------------- --------------~------.- ~-----------------------~---- -- ---------

C1NEMA CETATE 
8 Februarie 

MaIec ca fotograr 

Clllemato&,l'afele din Timi,oara 

CLVEMA APOLLO 
8 Februarie 

Primatul til'anilor 

8 Februarie 

a.a 
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DIVE~SE i Soyi~te'e Îşi . I 
- D. r. ~lihalacbe) mlinistrul~.., extermloa adversarii 

!Cullur.i.!i, a convocat pentru ziua de 
Peste 270 de executii în ultimul , timp 

t.i.n:iliV' va fi elaborat de Franta, Au
gli a şi Italia. 

14 C., ora 4 d. m.) pe reprezentan~ 
CamerelQr agricole EA.rad,Billor, 
T:imlş-Torantalt şi Târnava M~ 
-cât 'şi pe reprezclltan~ii Sindicatelor 
tăU de und,1e se făcea pe mmuri un 
vitiwle din aceleaşi judete ,(locali-
11larC lexport de vinur,i ,f fructe in 

Londra ,-- Z,iarelc an Wltă dill I 
Higa <:ă pc lot leritorul Rusk'd so

V'jetic~ au avut loc în 'ultimele două 
săptămâni execuţii în masa:- Cii 
tot secr.clul absolut păstrat de au
torilăti s-a aflat că politia 'Politică 

.a voit să procedeZ<' la o lichidare a 
uepnuţilor implicati ~n cOllspirauU
le allliso\~iletjC{' din ultimiiii ani. 

Intreaga şcdinţă a durat num.ai. 
20 de minute,. Seara; . a avut loc pri
ma şedinţă p]<enară .;:arj.: s-a tinut 
cu uşile închise. La fcl se vor pne 
şi celelalte şedinţe, 

, Exe,cuLiunile S'-au făcut .. prin 'n - I ______________ _ 
puşeare in însăşi localurile închiso- ! 
l'jlor. Numărul celor .ext-'Cutali ar fi ~ 

de :no iar cei mai multi din' ci 
foşti ofliten de marină şi mateloti 
Parte din executanti fuseseră are-Austria, şi Germania), pentru ca I 

unl)reună cu şeful scrviaiului vi ti
rol din minister ş.i un delegat al U 
UiUll:Îi generale a sindicatelor vili-, 
cole să sludi'l'.z~ şi să avlzeze asu~1 

pra unei nuci noui regulamenlăI1i 

a exp-arl ului de viu şi 'fructe din ~ 

România. 

-x-
I 

Pentru a-şi manifl\,>la -saU::;- j 
rac~ia pentru. acordu~~ile d~la H;l~a I 
Carol au SpOl'lt c<Hlslderabll 'i1res1,-

I 
giul polilic al Mieei Antant:e, d. :\Ia--

:-** de cur:'illd, sui} Învinuirea, că 
al' fi organizat, o asociaţie ... reVlOlu
iionară în i floLa din Marea Neagră. 

COI.testatiile contra .. 
ale;;erilop' judeţene 
di •• Timis-ToJl·ontal , 

D. ficultăti în tra
tativele româno

germane 
Se anuută din Berna că tralatioo

le 'pentru inclm:rea unei collven,tij 
comereJaLc româno-ge'rmane s-au iz· 
bit de diferite diJiculLall, 

Guvernul german se opune -Ia cc· 
l'Cliea ddcga~iei române de 'a redu-
ce laxele vamale puse pc cdcaleVe, 

V' 

româneşti. Dclt'galia română cer'e' 
insâ in~istelll ca aLeste laxe să fie 
l'ed us.e , 

• De asemeni COllllSlllllea germană 
nu renunţă la COm"ellţia v<'teri'nară 

saryk, preşedinlt'lc l'ef)ubJicej ceho
slovaee, a pl"imit ~.r't ,-iz.Ha diui M, 
Emandl, mirtislrul cpplenipoLentiar 1 

al HOI1l':.'iuici la Pl'aga. Usa s-a intre
tinut eu illltn:istrul nostru timp de 
o oră şi ş,i-a exprimat via satisfac
tie oc o simle pl'in Închcerca aColO. 

durilor dela Haga, cm'i în m<ld 'Ce

Timişoara, - '111 llUmărlll de 'eri ael de l.eroare, ~ntru a se vedeacu 
am publicat rezultatul ale.gi!.rilor C I cine a volat fiecare Cetătean; iar 
c.onsiliului judekan dill Timiş-To- j ,in al doilea rând s·a profitat de in- în Yigoare, Cal'C. stinghereşte enorm 
rontaI, la cari ;.\u fost patru _ lis le. I eOllşUcnta Iăranilor alegători, cari de mull ,exportul nostru de vile, 
Pl11ga~ii. ca~i au candidaL la ,:lcesle i au votal lista din fală, 1ără a ;mai DeLogat.ia germană spune că da-

Bricit "in să jntărească 
HraHi. 

alege'l"l cu 11:,ta N o 2 se.mllul soare-

j
' despătura 'buletinul de vlH să vadă că ar ceda cererilor Homâniei, ar 

le, au făcut conLcstat,ic contra aces că mai sunt şi alte liste. 1 tl'ebui :~rt facă act'l(>uşi ayantagii Şi 
WI' aleg(,J'j ş.i cer anularea lor din 1 Deci se prcslljmnc20 la suLă din celorlalte ţări exportatoare, Ceea ce 
următoarele motJve: , ' 1, ,'olUl'ile obtlnutc de lista gu,'et'na- I ar produce o eoncut'1entă desavan~ 

pace8. gene . I 1 ' ă l' R" 
Buletinul d{' ,"Dt împăturat ăîn 2 ! mentală se datoreşte celor expuse, agtoas, (; ual' pentru omârua, 

-x- d:ll~ă, .. u an:'! .tipăr.it, pe prima pa- J mai sus, p~ lângă cele arătate mai I Eri a Jntcrw~nit o pauză in trata· 
_, 1). glllll IJsta :So 1, a natiunal-tărănjş~ II :sus, s-a mm reclazmat, că la unele: tive pentru a ,se da lim1p comisiu-

Chal'les Rist. l)rim c-<msilicr l t'l ' ,1 .. I~ t d h' 1 1,'101" v 'la collta t cu <1""11 rn·el' lor I Ol-, In a uou pagină lista No: 2, ~ seC\n (IA: "O arc s-au <'sc lS urne e .\ ~a , < e ' !,\~ve. u; (. • 

technie al :.;labili:r.:uii pe lângă Ban iar 1n pagina treja, listele 3 şi 4, ! încă dela orele 5 d, nll" nu la 'B şl p 
'Ca Natiollală, Îndeplillindu-şj mi lii- OOri acestea trebuiau tipăr:ite nu- 5 minute, cum legal trebuiau deschi
u.~e.a ~~ncYăzUIă prin convenţia sta- mai pe 'pagina doua şi a treia, ca I se, La alte .secţiuni nu s-au pri~ 
~lllăr:u, pă.'ăseşlc tara 'peste câteva votul dat să nu se cunoască dec<U la . IJ.lLit delegat,ij celorlalte liste, iar la 

ZlI~. '. " T • descllidel'('a urnelor, Faptul Că li- r altele au fost scoşi afară când s-au 

Balul Monumentului 
In/anteriei. 

Cu acest prIlej Banca N atlflnaU( sIa guvernamentală a 'fost tipărită! deschis urnele. : .; : I 

d,lt .a. 7..1, V.l'lleri' un dejun in onO:i.rca I pe ,pr'i,n. la. pagină,' aceştia o justifiCă! Afirnmlive la Sec,. tia 29 Siştar~văţ: Comandantul şi. ofiterii Regimen 
.dJLUla Rtst... . , . că nu ,a avut loc în pagi~a\ 2 ş;i 3, I au fost scoşi toti din sală şi ~-au lului H3 Illfanleric va aranja astă-

acest dejun vor parbClpa pn- lucru lllexact, de oarece cumi lis- astupat ferestrele cu mantalele lan. sear'ă (8 Ecbrual1ie; un grandios bal 
mut ministru, o parte din membrii teloe ~'o 3 ş,i 4 ~u avut loc pe 'Pagina darmilor, :i'l'imânâlld înăâuntru nu- JlumH .Balul Monumelltului In. 
g~ver:n~lui şi f\mcţionarii superiori 'treia, tot aşa de uşor putea să aibă I moi dele~atul listei No 1 guVerna. fanledei" tn saloanele hotelului 
~ ~lllll1slerului de finante, ai Băncii! loc şi Hstele unu şi doi, în pagina a m-entală. ,Central din A.rad. Balul promilc a 

Naţionale rele.. . '., I doua.. j Lista ~ 3 a 1!heralilor şi lista NI() fi o adevăI'ată ocaz-iune de dclcc· 
In locul dlU1 Rl.';t rămâne consl-Se zice, că âceste -buletine s.au ti. ! 4 a ş"abilor, iarăş au făcut contes-/ tare şi int'rătil"e a tuturor Rom~lni. 

tier '(!Chnic coI~boratorul său~ dnuI ,părlt în mod tendenţios aşa, pen'tru ~ tantâi cerând ca şi prlmJi. anularea Q_ I lor de bine cari vor lua parte '. Ja 
Roger All.boin,' . , ,1 a se folosi de de în primul rând Ca [ le~rilor. . J acest festival aranjat cu atMa. chib 
. Despă,·t,n·ell dltu RIst nu este Insă ! zuinlă, râvnă şi sacdlkiu. Sperăm! 
definiliyă. nrşi i-a expirat contrac-I că t-aaLă suflarea rom~înească va 

tul penlru runc~in!1ea de consilîm" Deschiderea eonCeriu"'ei tlela r căuta - in llmHelr ]X)s1bilitătii _ 
lechnic al slabilizăr:ii, dsa \'a conti- Par.-~ l' să uu lipseasc:l dela această rară 
nua să păstrezi(' legăturile cu (lon- I ~ oeaziune de împrelinirc sufletea-

ducel'ca Băncii Nationale, urmărind I il lic !"euri dim. s-a deschis la Pa- 1 l" 1 f d 1 \:, d' li 1 f s<:ă. 
şi mal departe .mersul şi rezultatele J . re a IV(' a on li 1 a te a on-! Inceputul va fi la ora 9.30 seara. 

ris1 sub preşidenţja <llui Loucheur, : dul agrar pentru regularea chestJiu-slahi-zării ~eului. I .,inuta cea de rîgoare, Pretul de 
In ~ccst scop va ycni la Bueure- jl c{)nfednta rrpanlt.iilor Ol;elltalc, I nii optantilor unguri. intrare Iei 100 de persoană. 

şti la 3-·1 luni de zile ca să l't'la (~arc' an' de seopsă dea o redactare I 3. Să convină asupra conventiu-
<!Ontaclul cu oficialitatea rinanţei j definitivă acordurilor încheiate la I nii relalh'e la fondul B, adieă la 
noastre şi spre a fixa orice fel de I Il aga, J fondul separat destinat să asigure I 

I D, LOllCheul' a urat bun sos-it de- 1 cchcltueli[c cart nu provin din pro-I lnăsuri vor fi nec~Sare pentru fi -fa- I 
ce r:ât 111;3,1 rodniCă în ''efec"Le bune, I legatilor şi fi arătat car'e va fi sco- cese. agt'are. I 

pul lucrărilor mentionând patru: 4, Să collvină asupra textelor de· I ConfOl'm declaratiei dlui redactor stabilizarea şieâL mai utilă reona- 1 I 

'nl:iei rorn<'inc.5 ti1 
funcţionar~a Băncii puncte,: f .tiilllit~ve privitoare la ti<chidaT"{'~ tre- ! Th. Iorga, apărut în N-nll de ieri 

,Naţionale. 1. Sit C01l\"iuă aSllJll"fi conyenţiu- r culul~, . al ziamlui noslm, facem cunoscut, 
nilor gcneralcdintre Pngaria şi PU-l Dacă într-o chestiune oarecare.nu că ({sa s-a relras din ~dactia »Yoin. 
terilc-inlerrsat('. . : ~ ~e n pulea obtine oonsimţ~mântul tei Poporuluic cu data (k: ieri . .-

2. Sii convină asupra convenţiei ( tuturor dehcgatlilor, atttncilextul de- DW-t'c1iun,ea lWlrului 

Comunicat. 

--------------------------~--.~.-------------------------------------------------------------

Teatrul Oră.sănesc , 
Arad: după masă "Cele optsprezece primăveri'~ comedie. 
Seara "Ignita" Compania teatrală. evreiascA din Bu

cureşti "Nevasta ~i Amantul". (Dramă) 

; - --,' -._-------
• 

" 

.. 

« 



, . 
,-

, 
'l;-

Mica publicitate. 

Căsătorie. 

I Un ziar budapestan recunoaşte 
. succesul României la Haga 

-te,." ee..,., 

Voinţa PoporulUi' -
Februar.iJe 1930 ora" p. 'm. şi se 'Vot 
vinde ş:i sub pretul de estimare. 
AlCeaslă 1idtat.iR sc va tine şi n ... 
Buleni, la 20 lan, 1930 

favoarea lui ~.Stcinitz{'r, 

PortăreI: V. Popescu. 

DOMN In etate de 38 ani, 
din societate, cu poziţiune fru
moasă, prezentabil, doreşte că
sMorie cu domnişoară sau vă
duvă, până Ia 30 de ani. Se 
admite întermediari, 

- Budap('sta, t (Hador). -- Zliarul '1 »~lagral'sag" rel,cyă ca totde~lUna 

U!l~jonalist "jlagyarsag. puhlkă un I opiniajluhlidi rom~lllească '{'stc so- -=rra:: .. Li\i.U/MIII'&l=MlMU ..... -

lung al'licol in carI' constata dl Ro- ! lidară in fata problemelor de poli- Buletin infornlativ 
11?,1ni:l a ()b:i~lut la Haga un ,Slrin~~ I ~.ică eX~{~n~â, ~u .tot ~şa este c~~ul 
Cit 'SllCC<,S. Z.,arul ohservă Ca d-nil iI1 pohhca ca 3ltua{Ja 'PolItică La mareJ.c staI major al armate;. 
Til~llescu ş~ :\IirO!1{,S<:'ll şi-au văzul inlern~ a H~muniei~ste az~ fo~rte I l'ullqioIlează comlisjunea P(,11tl'll re .. 
:ldlYi!a(eu Il1('ulHlI1ală dt' succe~".- compltcată Şl noleaza ca dlvrrgen- . vizuirea anlRprocclului legii l'!..cru. 
De aS>lV!l1l'Il('U jlira Inlcl('g'('re a eşit Ide dintre parlide au ajuns într·o fa- tădi armatd, cam va fi prf'zcntat Indicaţiuni la administraţia 

ziarului sub "Fericire şi discret'. l11t~lrWi din această conferintă, 'ză de {'xtrc'I1l~'l tcn~iun(', parlamentului în sesiunea actuală. 
Ceva dota. nu strică_ 

pRĂ V ĂLIE cu aranjament şi cu 
locuinţa. de predat imediat 
str. Grigorie Alexandrescu 56. I -, 

Lăptăria 

Comunală 
elilJ Timişoara 

LivreaZă la locuinţă lapte pas
terizate In sticlă pro lit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrală Lăp-

282 tariei Telefon: 11-39. 

" ZINNER"·· 
" Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

4. Cea mai eftină sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. 

Credit pentru repararea Nr. 297-1930. 

locomotivelor 1 Concurs. 
In şedinta tinută ('ri, consiliul tit' i 

administratle al n~f.ţki auton~lllc c!. 1 Primăria comunei Şiria publiCă 
r. :~) ~;)rO,~:,lL deseh.ld'l'l'l'a UIll~l .~·f(bt I concurs pentru indeplinirea post
de .L lllilllOan: lel pentru rcp.l,ar<"a 1 ului de agent de urmărire (exe
a. 100 loco 11l01.J\'e (X' urnn}{',~ză a ~e cutor) devenit vacant. Reflectanţii 
cl;C'clua d(' UZlIlelc metaluI'g'lce 11UI Ia acest post Îşi vor putea ina-
Iară. inta cerarile însoţite de actele 
ISum~l a fosl repartizat:l astr,el: 
() I 'J' 1 . T~"\ }>' prevăzute rn art. 7 din Regula-
,1 lUI wane tl1 \.JZ'I11C 01' \{'şlta; tit 1" 1" ( " . '. . . . . . men u pen ru ap lcarea egll 
!H 111'111OanC Lei atdJ(>reloI :\Ialaxa, f t t ti' f ff '1 bl' -, . " . I sau u UI uncv onarl or pu ICI 
11 Il111hoane ]'t"1 u7 .. melor Lemmtre, pA /'\ a' tA . 1 ) 2 M rt' 

() 'j' I~' . 1 ~ arna m I arrzlU a a le 
, mll .toane 1Jt'.I, ~an!JCN' or romane, 1930. 

dela Dunăre; LZdJl('lor Phocbus 4 Se cere cursul primar com-
rn&lioanc. plect. Actribuţiunea este cea 

Reparafl<'a acestor un.'l sută Ioco prevăzută rn buget. 
lnotive, Ul"lne.ază a fi eteetuată în Şiria~ ]a 3 Februarie 1930. 
cursul acestui an. 
Măsura aceasta a fost luată Jl('utru 1936 

anreHoranea erizri de lucru ce bâu 
tuc in industria mlctalurgidi. -

A V I Z. 

Primăria. 

Frizerie 
Se aduce la cunoştinţa mem.. Cu preţuri extrem reduse 

brilor Reuniunei Funebrală C. . 
F. R. dj~ Timişoara. ca toţi I Tuns şi ras ______ Lei 30 
aceea, cari pAnA la dată 7 febr. Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 
a. c. nu-şi achită restanţa de 

• 1 plata., conţorm Statutelor vo~ fi A bon a m e n tu 1 
.. . .. . . suspendaţI. La fel Să comunIca. 

Plstrul mărunt. ŞI PlStrUl de ficat, că in ziua de 9 Februarie 1930 I absolut avantajos şi eftin. 
precum şi toate impuritf\ţile pielei să va ţine Adunarea Generală' Rog sprijinul onor. cliente]or 
curăţă CREMĂ ~PTE DE la ora 2. p. m. in Hote]ul Im-! 

CRIN a lUI I perial Str. Gara colţ cu Str. Pop \ A.. Si ci O van 
I de Băseşti, 1 

KULKA '1 _ Comitetul. _~ ___ ~._ _ B N 9 

1 

_r~~ _~. rAtianu o. , 

S fi 1 · I F . ( , Aount. Xo 3701-- Hl29 
e a ă esc US1V a annaCla 1 S d I • t' ta DI 

O /'\. T" Cea uce a cunoş In or. 
reşeneascar In lmlşoara, e- M d'" t' . d ; 
tate Piaţa Sftu Gheorghe, e ICI ve ~rlnaTl e rezerva. ca i 

sunt rugaţi a-se prezenta oca-\ 

CRE:\m »ZA,IDA« albcst,i catif.ele·· 
agă şi infrumuse~eaza piele 'far
~nacitl ~Salvator« Timişoară, BuL 
Reg. F!fTdinfllld. 

Instrumentele muzi·· 
cale. 

Timişoara, Str. E. de 
Savoya 14. Arad, Str-
302 Cloşca 2. 

Convocare. 
COAVOC, pe această cale, ad1J~ 

narea generaJa, ordinară a co
mitetului şcolar de pe lttngll 
Scoala Normală de b8.eti -dillr-" 
Timişoara, pe ziua de 1 O Feb·' 
ruarie 1930, ora 5. p. m. In ]0-
calul şcoalei. 

In caz că membri prezenţi nu 
vor Intruni numarul prevezut de 
statute, în ziua de mai sus, 
adunarea. se arnAn&. pe ziua de ~ 
15 Februarie (Sâmbătă), ca.nd 
se va ţine]a aceiaşi oră şi in 
acel aş loc, oricât ar fi numărul 
membrilor prezenţi. 

Preşedinte Dr. P. Ţiucra 
Secretar, Dr. A. Popovici 

Vânzare de aparate de Radio. Repara- ~. 
ţie Electrotechnică se execută promt t 

şi eftin la I 

N
R 

A
F 

V }{d NA ID3 1
1602 

l 
Bul. ego erdinan o.. 1· ----IIi:I:III--------l zional la acest Cerc pentru a Houă a Ireia parte din o maşină 

x KES.IAR p!clO~ de ,firm~ . ~.a lu~ .cunoşti,nţă de ~n ordin al 1 de lr,eeral trifoi marca llofherr şi 
anulat atelierul In Piata Caromru 21, . MInisterulUI Armatei, pentru for- Sdwartz pretuit in 50.000 Ici, .. cu- A d · VJ. J. 

-i' Timişoara. N ! marea unor reuniuni ştiinţifice, pI'ins in fuvol'ul lui Ablonczy şi I n reI aSaros 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Repararea de CEA.SURI 
execut iară lânga cea mai mare garanţia 

Jlârkns·~ 
ARAD, Bul, Regele Fer.Hnand No 38., 

...... lângi .oară SzfichenyJ. .... 

pe garnizoana Arad. Buslin pentl'U capital de l3.1)16 Ici I Garage, Timişoara, losefln,. Bulev .• 
Comandantul cercului de rec- şi accesorii.·S'c vo.r vinde la lidtaţie I Carol 50 .. Repararea prec!za auto

rutare. Colonel: A. Laugier. publică în "Sebi~t9 în ziua de 15 mob!lelor şi motoc!~le!elor.. Con' 
•~_~_~_~ ___ ~~~~_~~~~.~~~~_~_ ,ttuRude c~Hm~u&a~a« 

nouL 168 r. De vânzare 
Automobil Turism, 

~lA [{ CA "B U 1 C K.'~ 
Adresa la" Administraţia 

'T • t · Pl·" "vOID el oporu UI 

fipOgrafia .... Voinla Poporului«. 

Execută după. comandă tot felul de lU.-

I ruri de tâmplărie şi anume: Fereştn, 
uşi, rafturi pentru prăvălii, portale su· 

I tragerii, Dormif?are .şi Bucătării . din, cel 
mai bun matena) ŞI pe pretun eftine, 

-, T Mai multe şi diferite mobile gata la 

.':-- ","- I 
disposiţie spre vânzare. " 

. Ioan Cotârlă 
Fabric str. Cap. Dan 7. Timişoar~ 

(Potyka ucca) 

I -~~-

--- ::s --~-= _ .. 
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