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ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

8âm bătă, 18. Ian.IOS. 

REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
T1MIŞOARA Cetate: P. Sf. Oeorghe 2 
ARAD: STR. MOJSE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDINAND No. 1. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

Conferintele "Astrei" , . 
la LugoJ 

i 

Lugoj, ~- Dcspartămtmtul local 
!Il . A~tr('i '( ,'3 începe eu con(~ursul 

exk'.mJunpi univt>!'sitar(' din Cluj O 

I s(,l':k dt' conferjnte. dltlprl elim ur
I lDează: 
f La 18 Ianuarie I)CuHw'a su~r.i· 
t oară a anlekni!orin eei din ur 

il.' mă Zt'CC ani, .. - ci, prof. O, Ghiibu. 

Din Cetate 
Sărbătorirea domnului general 

Anton lovanovici 
La 2;) Ianuarie dmportanta ho.gă 

ţiilor nrinien' penlru desyoltarea 
f culturala a omenirei, de d, prof. 
f ~ V. Stand LI, 

Eri, 17 l~llLlarit', J'jjnd hl'amul hi
.~'rj(ii sf. Antoniu din C{·ta(c till !:ii 
OllOI1Hls!Î<"a Comandaniulll: Diyi
zkj 1 C;lY:l.krie, d. Gen. IOY<lIlO\jd, 

s·a s;trbt;!orjl {'u un fa ... l deo'H·j;.it 
aCl'sl ('\"('nimenl de mare ins,"nnă~ 

t 
I 
t 
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La 1 F('bmur1e: "Emanojl (;ojd 
lale Ft'nlnl orn~ul A.rad. 

, du" d-e proL 1. Lupaş, D > 'k. ' ~ ... l" 
l1pa slUllAl bi~l'ne('a'>('a OIH'W ,1 

. La 9 Fd>ruadc: "Două llOrv.arC, 
1" ) de elerul Ca!C'dl'alei fu fl'unte cu 

două poJitici, RQmAn.ji şi ungurii I dr, Sudu. eOllft'sorul mil.ilar al g.ar 
intr(~ anii 1&;9-,·1&37', d. prof, .\1, _.-~. __ ~_ ,. 

lUZ03nd a' Il nul' o euy.lntarc rele-
Liip<,1dalu \'.lnd im portanl" ('w ni 111 C' rrl ului şi 

Conferintele se ţin în sala teatru· 
fă{'!l.n o mjef\ excurs.Îun(' prin istoria 

lui comunal In orele ti d. m, 
mănăslirilor~ importanta lor din 

FIlIH t de Yl>ih'I"e('u!lllra lo-lI:1lional. 
: 111 :l'~:llHra (u bist'l"if<'t greco-orien 

! ta:a {lin Cd~lIl', al ('tirei hram s.e 
I "ild"tÎol'('Ş[(> 3. im~islat ~ eu d;repl 
l cu\"âlll :hul'ra I"aplului l"l'fiQV{U-U d I drl"o ,l:i dlui gl'lleral lo\"aIlD\"iei aju

II lat jj;nd de l'ir\J:!a-j sotk dna EUza 
;'l"l;~ 10\"aoo\".i6. 

In C;l!ll<'t'elto de o .... all!l/e ale cUl'lllul 
mi!ilar atribuij{' şefului sărbătorit, 

a~isll'llta s·a n'tras in aparlamenlele 
ComHmJanlul ui. ulldţ' a Il\" nt loc 9 
g-rallltioasa recppt!e la carf'aa 11.a1 
1'3r1(' lmll{' :lul(witatjl(', afară de 

l'rjmarit' in rrunte cu auloriLat.ea 
hhl'ri{'t·as{~.i. P. S. S. Episcopul Gri· 
gO!-j,' :.lI .\radului. 

l'r"7Â'llt:1rj!e au rost flicule cu nml 
l[t (Ip).;allta ~.i cur1.uuj'je de ('..aLre 

d. Lolo:H'1 \Iallaru' cu dna, colabora 
lni'ul d('H)lal al săI"hătoritului. 

Intr .. o :ll mo·.;t'eră de slnc,cră prie
Il'llk In care s·a dovedit de c4lă 
ara(':'oste S(' Lucură d, g\.·U('rallm'a. 
1l0\'Îl"L lTn'pi:a a lual shirş.iL 

r->"3rH a 1<\\'111 Jnc lm banchet dat 
de l"alr(' IJI.i(prii gantiwanei în 0-

llo:ln a ti! LI; gen, lovano\'ici. '1 

. A.legerile parţiale 
la Severin --------------------------------1 .. ------------------------------.... 

, 
" 

Lugoj. -- Eri, 13 Ianuarie s·a de' 
pus la hibW1alul Lugoj candid'atu' 
tll la St'nat a dlui l;llC'orghc 10-
,in, proprictar agricultor din Ti· 
lnişoara. 

D. Gh<,orghe Ioyin va merge in 
campania ('Iedol'ala cu un program 
mdq}(>ndcnt, n't'rtind inSClis îl1l lud 
un partid politic. D1u.i crede a fi 
sp:rij~nit de ''tIluntaI":ii din răz))oiu 
din care face parte. 

De la P. T. T. 

DeJa poşla c..('ntrală din Bucureşti 
s-a trimis ordin la toale poştele din 
tară,. ea agent-ii poş1ali 'să se de
plaseze ei in,')o.i~ penlru a \"('rifiea 
aparatele de Badio cât şi ph'iple 
"!imase . în restanţă. 

FăC'And cunoscut că acel ce 8.11 re 
stauţe prea mari însă să li se retra· 
gă autorizatia. 

Bătae cu efect 
u. Schilkr a rt'CJamat pe Iosif 

Desefi că în noaptea de ~cri i-ar fi 

tras o mamă de bătae, scot~lndu-l 
diJl circulatie 

Nu vom face 
politică I 

La 3J1dul făcui in unul <Hn nume- t ~!.,ii JH' fen~l1ul educaliv, moral. so-j 
riie lr{'culC' ale acestui ziar, pentru ci:11. ('diUlal' 

(ca dOllml1('le adidanp sit Se' g"l'tlpeze i Vom fi pr('oeupate de problt'll1l' 

intr-un bloc remenin, să ne solida- I (h~ hj~.i('nă soda/ă de asanare a I 
1'1.' in jUl'lll nirui program de or1('n- Jllol"Jl\lIIilo!' de idleuire a traiului 
lan' in noile noastre îndalorjM dec- !'\u IW ,"om coh-ori in art'lUl de unI 
lomlt\ au I'ăspuns mai J1llllte anl" I;)i innhjhjrt'. rrob:î că toate doam 
bineîntell's conştientă de insemnăta· llC!C, a l;lror soli sunl din toate par· 
tea ullţ'i ('olabori1ri a fOl'll'lor ff~me· ti(kle ,"om eolabo!"a fl'iîleşte,. 

u.i.ne pentnt hinele [('mct.Q. a copiilor Tl'lldir1\a noastră {' de a aduce 
Qostri şi a tărei. Plct' ~i armonie iar nu discorttic şi 

Ne-am ş.i constituil inll'-un ('(1mi

let pro\'~zoriu - sub prt'!:,idenl.ia ini 
\lloaSe\ rOll1ânce dlla ;\far~a d~'. Boliş 

- şi în cunind vom C<Hwoca o Rdu· 
nal"e a lulul'Or doamnetor alegăloa 

1"('. pcntl'U o consrăluirf' ~.'neraHi. 

Fundul nostru de plecare, pl'1n
r:iplut t'ăIiHlzitol' al grup,Lrei noas
Ir~ este: ,,:'\u Y0111 face politică«. 

Nu (' in interesul şi. chiar pentru 
d('mn1talea femel"i, să fim ag(.~nte e 
ledorale: ,"om da lupt<!. {it' prin· 

vl'ajhă. Vom lua în seamă persoa. 
nel~ tar nu p}wLirle!e. 

Lu pt a noastră '-a fi in indt'pilrla 
rNl politieei dela adminhtrat.ie. ~e 
Irebu('se buni gospodari. iar nU a
hij.j politiehlJli. Bunii adlll~njstl·a. 
lod. Il-ar ll'C'-lHli să aihii nki o eo' 
Ioan' j:o;ilidi .. să fie ai tulllrOl' 

pal"lidelDl', penll'u fl'esă\-tu'şirea u. 
ne.i opere de conlinuitale. 

FClllPile sunt mai idNl.liste ca 
har!J<llii. Dali-ne \"()(> să aducem 

pu~in idealism in arena politicei
plin degajarea noastră de orice in
lpres IX'I~onaL ee pd,mează de obi .. 
('~':j În It'.j·lde politice. 

Si nki nu esle ..!lrudent să stăm 
indif''I'l'nfe rată de 'noile noastre în
daloriri dah' prjn Jl'ge. Să luăm 

sNlma. EIt'l11cntele minoritare se 
"01" impulIP in dauna românismu· 
lui. Si IW \"a p~j.rt'a rău. 

RlI~"Îm (kci doamnele să se gru 
p<'z(' in Jurul "Grupăre.i na1lionale a 
I'('mcilor arădane<. 

EUf.!('11 ia jnR- Bădult'şfs:arllt 

Inspectorii generali admi .. 
nistrati vi al Directoratelor 

Regionale 

HUllll'qdi. Hi :Rador). -Guver. 
nul a numi! ea inspeetori ad.minis. 

lrativi .'iau directori sau directori. 
li dJll i ni s II' ati \ i ai dircdor alelor re. 
giolla!p pe unnitlorii domni: La 
Cluj ci. SlarraCK,ins})('(..-{or general 
La TlIllişoal'<l pc d. lnlian peter 

Uosl preft'C'l. La Chi~işn{lu pe· d. 
Cruda. La CraiO,"'a pe d. Florescu. 
La C{>rnălI~i pe d. Ceioovsky. La 
I a~ pe d. Slocnescu. 
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2 Voinţa Poporului 

Trupa teatrală Că · I I d t· -10 
de amatori dela mlnu n US rlaSJ r 

vor aduce pe scenă, c.,?media tntr'un act, " După prog. dans: 
"Uârnatul sll'lotorlll Intrarea liberă 

.. o ._----------_._------...... , ~ --------,----------
Organizarea armatei I 
Pro('Clul ti" kg<, pdltru organiza Inlcil. arar.! d!' inslruc!.ia Huij- I 

rNI annaki a fost inain[;lt consiliu lar:i. trupa In"hu(' sii capd i ' Cll110Ş- I 
lui SUp<TloJ" legislativ. 1 i 11 ~i spl'eiale. 1 

ACt'.jt proecl. imprl'Ull,1 ('li :1< el E!{'Il1l'ntdl' armatei ram.tn 5i in ! 
al cudrdor ~i al recru!:'Il-i,j sta- noul prul d an"kaşi: anuala ac!,tva 
hiksl' .statutul miIitar;. dl' r('zen:i :;.i militie, cu deosehire 

l)rol'dll~ de rt:org;mizarca arma- că în armala acti\'ă vor Înlra şi 
tii paslreaza principiul de baz:'\ al oamenii din completare 
legii din Hl21, inglob~lnd însă tr,a- Prin at:t'st p'ocol. se Întroduec IlO-

rina şi acronaulica, ce li p:wau din Li unea de eomplelaş . 
\'1Cchca lege. Sc,h)ml:arN' dah'j iJ1eOI porăr,ji 

S(~ ucupi apt); dt' felul ('tllll \3 Găsindu-s{" dl ('poca încorporăril 1 

fllIlc!iona eomiletul de dircelie şi Îll Fd)l"u:tl'ic esLc fll'Pl'lelllic:L prin 
dl' rolul ~Iardui Slat :\Iajol', noul prol'ct dl' lege se .stabil\·~L(> 

Dn!'ala s!'îvieiului militar {'~te Încorporart'H in [lina ~t)l'I1l'Tie 

tol de doi ani, Cll exeq>!ia jandai'" Comandault'n!elf' terlh'riah· 
merki, marinei ~1 ~rănicerilor. un- Prin vechea !l'~e din In:?!, eo-
de Lcnnenul serdciului c de trei manrlaJlH'ntclc leritoriale erau <l-t'" 

ani. pendenlc tii' Marele Sint :\Iajor. 
In {'xpun('1"{'<i de motive se ;t- Pl'in lIouI procc! ('omandame'lle-

raLă, că micşorarca lermenulu'l de le teritoriale VOI' fi În slr.ll1să le-
slagiu militar nu poate intra in gătUI'll t('hnic{i şi de sllhol'(!nnare 
discu~i{'t d"ctlt mai târziu, cliud in- cu corpul'Ue de arilltlhl !'{',",j}l't'tÎ\,t>. 
struclia pn'îcgimcntară va fi hi- Indrull1âri[)fol('sion81t>, 
llc organizat,! ~i~i ,'<.1 fi dat. roa·ielp ProecLul sc ocupă 'Ia srul';;it şi 
aşl{'platc. de importanta chestiune a indrumi'i-

La grăl1icl'r.i, jandarnwrit· şi Ula- rit profesionale a cadrelor militare 
lină, termcnul esl<' ma.i mare pOI- ~tcliv{'. 

• 

Regionalismul 
în Banat 

Unii dascăli prigonesc copii regăţeni/or 
- Intr-un uliieoI din ziarul nostru' 
arătam pericolul r l'g';onalismului l'a' 
l'C Fare a se afirma în ultimul timp 
Lol mai IllUIl. .:'\ll lUai YOl"bcsc de 
capt lele s{~ei, de crccrele holnuvlC, 
cari lll{'urajeaz;l această situatie. 
dar acest rci,igionalism il fac chiar l' 

unii daseăl'j imbecilizati şi ,"U-'l 

trc!.)U('sc neapărat indeprtl'taţi (:'Î1l 

şooală~ lrdmind a-şi complccta în 
tâi educatia şi pc urmă să caute a 
comp!eda pc-altora. 

In j)l'i"inta acestei m;lsuri nll trc 
bu(' să existe nici un fel de şoy;j

laJă, {'xe(;uhÎndu -se 01 uit illla {'-

nergie 
Au.i fiind jlt'ntI'll un astfel de regio

nalism, m:"\n(' cc J-ar împcdC'ca s,1 
pradame o alt I'onnii a rcgiollali..,mu 
lui care ar pe]~iclila însuşi statul. 

Si pentru a '1111ăI"i aC('sle afirma
ţiun.i ,'oi \'t'ni cu exemple: 

{Tn caz llprk: 
Un <insc;)l ch('m~il1d fq1('1(' utllU re 

gătean la tahlă îrrtrebuintând ace
ste cln~iIltc: 

. Nu wzi că eşti t.im pilă '! Se {'u

nonşle că eşti l'egateană'-

1\1:1 1IlLJ'l' h eu acum ce s-a pdrc
eut in sunetlll acpsla htn:ir la au
zul aCl'stol' expl'esiuni debitate de 
un descn'oraL. 

AJceste expresii contra celor din 
regat 'ln:lmc să înceteze nt..'Uilându 1 
se că peste un milion de reg:"itC'lli t 
ali s:tngprat pentru desroQirea ... 
('('sLOI' linul Uloj. 

Cel mai eficace leac în contra 

1 

tURei şi a bron,itelor este 
81ropal Pentusian al d·rului 

I FOLDES 
II preparate la Farm. Or. FOldes Arad 

Vrei să mânânci bine abonează.te 

1" JlosNicl1 
cu 1400 Lei lunar. 

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

I 
1661 J 

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

In sfârşit s' a hotărât! 
Aşteptăln aplicarea. Un succes al ziarului nostru 

1 Il urma nrlicoldOl' lIoastre în i 
kg;Hurit {'u go,-;p()(J{u-ia ol'a~itllli. ! 

Ull grup <It' eela!eni au lual initia- I 
li"a infiinlădi .\luutPllli de pietale I 
-au ('asa de imprumut pc gaj. 

Prl'zt'nl;lllc!lI-:.;e la primăI-ie nu 
I 

~ â dat CIU"S ('('n'i-UOI' promittmdu- I 
J>V d. il1si'l~i iJrimar'ia va faC{' o I 
;L;lfel de casa peulnl a "t'ni in a- J 
iuiund celor lll"\·ol:t>i. 

Da,';l I'c'l'uzul a fosl hkul cu acest 
~C;()P nil an'IlI nimic de zis, dar' 
ti'H·it ci a fost lacui ]lenl rll. a se da ' 

insi:ln inan"a Ili; ,\bloll('ZY ,·Ha' ' 
l>jJlI'lllul j)i"il1l:'irid ) ,om l'l'\'l'tli.. 

Fslt- (uzul di ac~('asIă idee j>!t'{:atU 

din nduqia ll{)a,~trrl. sa se traducă 
in fapl În cel Ulai scul'! timp, seu' 
iindLl-I1C ~I(' a 1ll;lÎ rc\·pui. 

Cronica Lugojului I 
Plugarii afl depus o listă pentru f 
alegerea consiliului judeţean 

LlIt;oj, 1~). Din inilialiya guze-
Il i jarailllOi' Cun"inLUI Satelor" ~-a 

('o!1\'oea! o micii adunare JlDjJP]'abl 

in Yl,tkrl'a a~c:'ll\lit"ii unei lisll' a 

p' ug:1rimii. în care sit fie rcprczt'll
tali w;Til'uILori de hrcslă. 

'. Adunarea ('sIt' d'l'sdrisă de prcşe

dinte'e 10<.1 .. Popo"ic,i agricullOl' din 
Salu!, CllT in (',Î!n li Cllvinl!' mul
ltLll]l'~'l' et':nr rTt'zen!i eud aU răs-

1\f111S !a apelul U\cut de această ga
z: 1:1 a plug,iritnii. 

Illtre Cl'l pt'Sl-C 100 llt- liiI'Ulti \'edem 
~L d l,inl inll'Jectuali, cari au ade
rat la iueea bună de .1 forma o li:~

Hi S('parala c;trc se IluJlleşl(' lisln 
plcgal-jlol". 

"'Il fost a!eşi pt' lisUl: 
J 011 POlf)\'iei, (:01. Holdea, Ipn Vi 

du, Ion Ilr;tgan. CoIlSt. (Tza, dor. N 
Br;lnz~ li, Cornel Hin) preot, Ghcor
~~h(' A1bulesl:ll, Yornic Simeon înv., 
Gheorghe LUjJuleseu. Petru Lazăr, 

:\jeolal' Tl'mpe:l. Ililllilrie Căr'pan, C 
Hidu (th. :\jl-on~ <il'. :\. i\jarciwscu, 
A.kx. Bula no(al'. dl'. C. .Morariu, I 

l"'slul de 10CUl'i au fosl uller:ior com 
plectată cu muncitori. meseriaşi şi 

mUllci!o!'i agricullorL 
După eompuntTPa ~i aprobat'ca Ii

sld d. 1011 Ciucul"{·j redactorul şi 

in;! ialorul aC('skÎ mişcări multu' 
m{'şle celor prezenţi pentru contri
butia lor la alcătuirea listei şi spc' 
1':1 dei cci prezenti vor ştii "ă facă 
prl)pUflandii la sate ca această mun~ 
('i\ inu'pulii )ii'!. ducă la iZ.'Jn1ndă. 

Facc apel la plugad. să voteze nu 
mai lista cu s{'mnul »SOaI'{'" care e
ste semnul Iislei plugarilor. 

La adunare au !11aj '''orbit dr Brân 
zeu, tăranul Lăzărescu şi aai tă- l 

nu:j fruntaşi. 

:\JUI1:ll"{,<! a iual St'tli'şit la orele 
1 ~i .i tim eL 111 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

Iosif GLESINGER si fiul 
1876 AradJ str. Meţianu. 

Jandarm condamnat 
pentru bătaie 

Tribunalul CaI'anscucş a c~ndam 

uat p~' jaIJ(bnnul plulonier, şeful 

i 
I 

i 
i , 

jlost.u:u; Tt'l't'."'40
\'U îr haU.l arI. 73 C'l 

p. la 2;){)() lei amendă pentru bă-

a h.lllli p~' eopilul 1. :\ficulcscu din' 

acra corn'untl renlru a recun.oaşte I 
lIll furt de comiterea căruia a fosl 1, 

hiillllit. 

1930 
Feb.'uarie 

1 
Ballll 

Industriaşilor 

~f 
" , 

I 

l 
l 
\' 

CJnemat"~I:'Afele din Timişoara 1 

OINEMA OE'fATE 
18 Ianuarie 

Se trăiaseA tineril~ea 

CINEMA APOLLO 
18 Ianuarie 

Siberia 

CINEMA. MEHALA 
18 Ianuarie 
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Voinţa Poporului 

Constituirea tribunalului 
Lugoj pe anul de faţă 

Lu:.;oj. Tribunalul local, 
prin tragere la :~{1l1l este compus 1n 
an III Hl30 du p:1 Clim urmează: 

Secţia 1: pl'im-pr('!)t'dmtc: N. Ioa-
110\~ici,('onsilier ci<' Casa~ic; jlUJlCc 
('ălori de şcdinţ:\: Titus (;logO\'canu, 

jude. de şedinţă, Il:ie Slodănescu ju- I 
de de şedintă; judcciHor titular: E~ 
WCl"ic Hajos. I 

,tiI~~:r~,; :::'::::jn~~~'llP7;::i_ i 
Ch,ln:~ prc~cdinll': j Ut!{'Cillolci de Ş(.'# ~ 

dintii: Y . .:-\Jt'x:lnd'resclit eonsllwr; 
ioan LUl1g11~ <.·o.l1sUiel'; judecălol' tu· 
l.c!ar: ;,\, Proşlcanuj judecator; pro' 
-curor: M. A:n:~slasescu, 

Judc inslrllctor: 1'. ~tJlaslasill în 
gr.<lu (Il' {~on.'>il icI'. J mit'caLol" al mi· 
nor:i:or~ d. jude 1. Lungu. 

C()lI1 pll'tul minorilor: Preşedinte ._ 
Ilagi-Chin'a; judect\.tol'i: V. VXlc
x.andrescu şi ;'\. Pl'Oşleanu; jud, sin-
dic: Emerit: Il ayos. HeferenL la fir
lOC: E. II ayos. Bdere-nt la persoane 

ULTIMA oaA 
(Prin telefon. dela corespondentul nostru din Bucureştl) 

Conferinta navală 
Un comunicat 

Londra lliHador'. {'n eo III uni.-
cat ofidal anuntil cil gllyernnl bri
i ani(' \'a nl'!.{o('in la conferinta naya
lă pt' haza realiZ:ll-ilor pacifice ce 
l'l'ZU !t ,1 din padul Ugei l\atiunHor 

oficial englez 
mai llllllt pacea decât Înll"C'cerea în 
înannăt'l. 

(rU\,(TIlull:r-i' ,pic va sustine redu
cerea şi mIeşorurea dimensiunci cu· 
irasatelor supl'imar('a submarine' 
lor sau rt'dUCel'l'3 lor pană la minj· lratatul ilt, !lpzarmarc nayalii. din 

Vashinglon Închdat la lH:!2, tra- i 

latul (I\ola L(J('amo ŞI pactul Kel- i' 
log. 

mum şi suspt'ndar('a temporară a ! 
r 

lnlol"uin'i euirasaklor cari an a- l 
:in~, limila dl' vechime. 

Fortell' n:.l\·alc. lerestre şi aeriene 
ar urma sa fie' reduse in consecm-
1ă, in mi'î.sllra jn care au fost l'<:>dll

se I'iscuril{' d(' r:izhoi. Comuni<:.tlul 
sub!iniazi't efi nimic nu !w)'idlleazâ 

Comunicatul sulJlirriaza că Mall~a 

Brit anit' y<\ putea IlHTa in acest St.'ns 
În mili>m'a 1n ('al'e celelalte natlutliÎ. 
v'o l' l;roceda la reL 

Intre Cehoslovacia şi 
există chestiunea 

Ungaria nu 
optantilor 

mal 

I 
I 
I 

juridic.c: \'. :\JcXiltldl'eseu. Comisia l' . 
diiscipUnanl: prIm prl'şedinte: :t\. 100 Praga., 1 ~ (!ele!J.r' -pa,,:t. ~ - Din H~f1.~ Ile anunţă că 
110\'1cj· Pl'cşl'dinll! (.\1. 1 L Chirea, ju I ~entantutui ., U ntUnet Ztarlft'lor economtc't d, Beneş i-a 

repre-- l 
facut 

de(;.ăl~r; Tilus Glagojan.. I urmiitoar~a decZaŢatie :. . 
Preşedinte al com'isid agTure d. I "Mat sunt erdeva greu,Ul/'t pentru a se ajunge la un acord 

jl!ck TUus (~!agojal1l1. între Mica Inţelegere şi Unga~ia, ..' ~ I 
Seful r:.lITlw lulll.i: COllstanlin ~la- I In ceace prwe~te expÎ'opterea agrarA ceh·" Ungana a tn ... ; 

l"Os>,in, prim procuror. : ceput să recunoasca, Ca ea s'a f'lcut în cea mai perfectă i 
ordine. I 

TruP3: de comedie 
la Lugoj-

A!g"I1\.ia teatndil Argus anun(ă cu 
d"8.~a de 19 Ianuarie reprl'zentarea 
~rllpd de COlllNliie IlIlian şi Cu ~ 

~'ăSCll, ('U un hogat program în dm
kec, cupk:turi de actuaillalc şi see 
n{~ comice. 

Rcprczenlulia se începe la orele 9 
; seara în teatrul orăşenesc, 

BileLe la ~\jrgllS. 

. Cehoslovacia nu va plăti nici un ban pentru aceste expro- j 
pnert. Asemenea şi latura juridică a acestei chestiuni a fost t 
recunoscutA ca. dreapta, aşa că Cehoslovacia nu va mai avea! 
nici un proces, referitor la exproprierile agrare, la bribunaltul I 

I de arbitraj. 1 

Să se sfârşească încaclrările, 
ca să se plătească lefurile 

Lpgea administrativA a intrat in 

. 

3 
t.ă fi:ndcă nu sunt banl"? .. 

Dovada contrar:."1 n-O poate fare 
dl'c:}l plnla salariilor. 

Din i\iicălaca 

In COllluna ~licăla('a, in urma C(~

n'l~i'ol' locu:lorilo[' ~-a h)'JIăl'âl ase în 
fiinla un post dt· politic, intrucM 
postul de jandarmi nu ('S.tc suficient 
p<'ntru paza Jjnişlei locuitorilor .din 
aeca comum!. 

Incendiu din St.-Âna 

l:ll mare lnCl'IHl! u a anit loc la. 
grajdll..tl(' primăriei ·din SL Ana. 

l)in ('auza neglijl'olei gt'ăjdarilor 

a ar:, palt'u cai şi patru grajd:lri. 
Dupii mulUl sforta]'e dqmsii d<' 

pompieri foeul li fost loC'alizat. Pa
gubek trec peste 200J)(X) lei. 

CaZlll se c(']'('c!eaz.i de şeful M,('

(iri <k janda1111i. 

Spânzurat 

LOt·u:i.lollll Cata (;heorghe În etaLe 
dc ;);") ani din comuna ~fac('a a fost 
gă~ll spânzurat. 

Mo~i\'l'll' care l-au 'dderminat a 
r<'cm'gt' la ucest act nU sc cunosc_ 

(azul Sl' cercetează. 

Restaralltul gărei vinde 
carne stricată 

1~a chestm'u Arad li lui s-a primit 
o reclamatie a dJui Ladislav 1. in 
kglil ură cu un vecin al dsale care 
a vândut un p-orc mort de ~He\'a zi. 
le. n'slauranlulul din gara .'\'rad cU 

'fiO de ki kilogl'amuL 
Ce- spune serviciul sanitar' a cănlÎ 

datorie {'stc (te a sUI)l'aY{~ghia hi
giena cu toată S{,YCI'itatea venind 
cu sanctiuni St'Vt'rc acolo unde ca
zul o cere. 

Cât priv'eştc pON:ul cU pricina 
aşll'pU'îm rezldlalul anchetei. 

Poliţia elin Arael 
\'Iigoart' pe ziua de 1 Ianuarie. 

Principial au luat l'iin!ă di rceL o , 
,'alde, s-au descentralizat se1"\iÎci
ilc, functionar-ii au fost iuead;'atL 
dt'la!;>aţi la dhersrle l'l"g'i uni şi... 

,~ '!}il~t~: 

tul din eapitală şi să plece la di
,'(·doratc. A'c:estc născocirI admi
uistrat:ive n-aU SI,lrl1:il atâta ('nt u ~ 
z;a."m Dar salariile lor sunl in fu~
ţlc de fUl1t:!.ionareu diredoratelor. 

1-----
Furt 

- D Kurpali fi l'ecbml<tL lheslu" 
rei ca i ;;;-a fural din maşina d
salv o păt ură În yaloal't' de jO{)O ele 
Iti. PQli~ia ce!'Cerează. 

Tâlhar prins 

Politia locală a ar('stat pe iuru-
ltiZ.i.i Brădt'anu Paul şi i\joolau 
fvNhai ll<'lltru nişte spargel'i. Ei 
Gunl căutaţi de driferit<.' politii din 
tară pe unde au sih~îrşil -d'ife6-
ll'le tfllhării. 

Condalnnat 

Trâmui!<.mi Traian li fost condani. 
unI la S luni inchisoare pl'ntru fur
tul ~ăd\r!)i! în locuinta unui ins
pl'dol". indnstrlaL 

Principial 
In l'calitah', direclol'al{'le functio

HC'ază în serviclc!e dircetorilor, cari 
nu ştiu unde ,"OI' lucra ce vor lu
cra ~i nici cu cine. 

C~lli\'a dil'edod nu şi-au <ieseA)-
p('rit nici secretarii gellerali. FIIDe- ! 

tiol1ar;U la unule ministere au foSi. 

iucadrati şi a~ll'ap".ă si:'! fiedda
sali. La alte dcpal-tamente cum c 
c{'l {'arc a născoqit descentralizarea

rea, încadrar<'a nu s-a făeut, pentru 

Pnr{' a Ils llrd şi t' din I}ăcatc ade
v:1ra l. Deşi suntem la 16 Ianuarie. 
salariile nu le-an fost plătite. Nu 
vă mai amintiti inutil de holăl"ft

rea ministerului de finante '\"f'};lită 

cu alMea surle ~~ că se vor plăti sa
lar-iik la Îllcl'pulul fieci'lrei luni. 
V-aH indigna inulil. Adăugaţi la a-
această giumă incl'cdcl'ea fun.:(iona, 
1'1101' cari şi-au cheltuit de s1\rb"~

tori toti 'bălrii cu speranta di ,'()r 
pr.imi leafa l.a 2 Ianual-i('. şi vdi în
telege situatia 101' de azi. 

Nu primesc salariile pentru <.li nu 
au apăl'ut incHdrările şi detaşeri-~ nse preface continuu. Poate fi-ind

di ministerul dc interul' nu al'C ti, 
tulaI'. 

Trecutc emo~ii1e in{'addrii, 
tiOll:arii aşleapt:t di;'lwra\i sit 
dptaşa!i. Nu că le-ar (':om'clJ!i 
lilol- oanlf'ni Să-şi lase casa ş.i 

fun

fie 
hie
l~ 

f 
le ş:i atunci dil'eN.orii d'<' contabili· 
ta[(' nu ştiu cum să fac.ll statele de 

1 plata, in ce gJ-ad să-i ll"ead'i ~ctc. 

l
E \"{'rsiunNl olk.ială şi vîna cade 

pc diree1oratc. 
D:w nu (' 'Cltllwa o întârziere voi-

1 

! 
I 
I 
I 
I 

Diverse 
ena din marile inlreprind'Cl'rri in

dusll'iale de tt'sMode din Cluj." a 
cerut trihuna:ului. 10,'al cOl1conlatul 
fortal Cu un pasiv de 20 mitioane ŞI 

acl[\' dl' 13 milioane Id. 

~hu'ell' biped {Vidrighin a bine
\'oit ti lua măsul'Î in Cl'eace pI'ive
şte micşorarea Iltmlarului aeclden
klor, sculllpind tariful trcnului. 

A;l' fi şi aceasta o solutie dacă am 
privi IUCl"Ui'11c prin creerul slăuos 
'al \'idl'ighinului ght' .... os 

Cititi 
Vointa Poporului f· 
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S t . ciorapi englezeşti de iarnă, ciorapi patent, triCo-l 
Vânzare de aparate de Radio. Repara- ve e I·e uri de iarnă, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe 
ţie Electrotechniaă se execută promt preţuri ieftine, cu redu ere de 10 la sută, la 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabi li şi eftin numai la 

şi eftin la A. BOG YO. Arad, Strada Eminescu No. 13 1 

NAVRADI -- - I 
Costică Vasiliu 

Bul. Reg. Ferdinand No.13. 1600 Ce salarii vor primi pro- i 
!xecută după comandă tot felul de c1u- I f .. d' 

Lugoj, Regina Maria 4. 

~Iica publieitate. 

rllri de tâmplărie şi anume: Fereştri, eSOr11 S· ecun a' r .şi, rafturi pentru iprăvăIii. portale su 1 
=-t:J== 

O fată tAnara. de familie bună 
i caută loc de îngrijitoare htnga. 
1 un copil. Adresa "Voinţa Popo
: rului". 

"agerii, Dormitoare şi Bucătării din cel 
mai bun material şi pe preţuri eftine. . . 1 ..." f" . 1 . d f' ... 
Mai multe şi diferite mobile gata la Ml~lsterul nst~'uctl~nIl a m-I . p~o esorll .. tttu an e l.mttvl cu 

disposiţie spre vânzare. tocmIt tabelele smoptlce pentru cmcI gradaţn 20.000 leI: 
I salarizarea corpului didactic se- profesorii titulari provizori cu 

! ~------------

Ioan CotârIă cundar. Sunt în total 15 cate- 1 fease gradaţii 19.600 lei: 
gorii de salariaţi corespunzMoa- I profesorii titulari definitivi cu 

fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, re celor 15 categorii de Joca- : şease gradaţii 21.800. 
(Potyka ucca) liU~ţi.. I La aceste salarii se adaugă 

'1' In apropierea cunune! Zimand tie 
vinde 20 fAn ăla 40 jughere de 
pămAnt. Amănunte detaliate la 
Hembergar Balint Sft. Ana. 

•. Cea mai eftina sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. 

"ZINNER" 
In Bucureşti ! chiria şi ajutorul de familie. Creme "Zaida" albeşti catifeleaga. 

In· prima categorie este ora- I ta doua Categorie şi infrumuseteaza: pielea far-
şul Bucureşti I In a doua categorie întra pro- macia "Salvator" Timi?oară 

Pentru profesorii secundari din ! fesorii din Cernăuţi, Chişinău, Bul. Reg. ferdinand. 
Capitala; salarul brut pe anul! Cluj, Galaţi, Jimbolia şi Timi- -.---_ 
1930 va fi: i şoara. Pu blicatiuni. 

7840 lei lunar pentru profe- j ŢinAnd seama de titulatura ' 
sorii suplinitori de catedre: : şi gradele menţionate mai sus Se aduce la cunoştinţă celor t 

Arad, Str. Metianu fost Forrai' pentru profesorii titulari fAră gra- salariile în acest centre vor fi: interesaţi ca. pe ziua de 31 Ianu
_ i daţii fi cu titlu provizoriu 9860; j 7.200 9000, 9500, 10.500, arie 930 Ja ora 10 8. m. In 10-

_ Se aduce la cunoftintă pub- pe.n.~ru ~rofesorij. titulari fară 11.700, 12.000, 13.400, 13.500, calul Inspectoratului aX Sanit8r~ 
Jică Că cele circa 70 kg. de cas- gradltu ŞI cu titlu 15.050 15.000, ~ 6.600, 16.500, se va ţinea conform Art. 72-83 
caval ce firma cumpărătoarA 10.950 ... . " 18.350, 17.8.00 Ş! .19.8:50.. din legea contabilităţii publice, 

'A t· W . t Profesorn tItulan provlzonu, Deasemem chIrIa ŞI ajutorul licitaţie, eu oferte Inchise şi si-
j,ugus In a z cu o gradaţie vor primi 11.400; de familie. gUate, pentru aprovizionarea cu 

a pus la dispoziţia vAnzltorului profes?rii titulari definitiv cu Celelalte Cat.egorli Pâine, Carne, Lapte şi Coloniale 
Gebriider' Wettstein, Ziirich si de o gradaţle .. 12. ~50; . .. . .. ale Instituţiilor Centrul pentru 

I 

care marfa vAnzătorul n'a dispus. profeSOrii tl~~lan· proVIZOriU Urme~~ă apoI alte ,2 ~tegorn . Ocrotirea Copiilor, Institutul Ob. 
în baza art. 347 alin 3 din Codul cu două gradaţu; 13.100; de salam dupa. localităţi. 1 stretic şi aşazamAntul de oarbe-·. 
comercial se vor vinde în licitaţie profesorii titulari definitiv cu Ultima categorie - a 15 a - Arad. 
publică In ziua de 10 Ianuaria două grad.~ţjj, 14.?OO; .. este .. a. profesorîJor .sec~ndari {' Caetul de sarcini se poate vede"', 
anul 1930 ora 4. P. m, In Timi- profeSOrii .~ltulan proVIZOriU cu ruralt. Aceasta.. categone, ţma.n~ precum şi informaţii se pot primi . 
§oara 1. Piaţa Tepeş Voda 1 pe patru gradaţn 16.300 seama. de ordlr.ea expUSă mal I zilnic la Inspectoratul X Sanitar 
chehuelile firmei vAnzMoare cu profesorii fltulari provizoriu J sus inglobează următoarele sa- Palatul Cultural intre orele 11- , 
intervenţia notarului public celui ou trei gradaţii 14.700 . larii: 6.440, 8.050, 8.900 9.500 12. 1885. 
care oferă preţ cel mai mult. Fir- J?rofes~r~! .titulari definitivicu 10.550, 10.950, ]2,150, 12.350, 1 .. -.-___ -
ma AUGUSTIN W A T Z nu trei gradlţ~~ 1.6.4Dq; ., . •. 13.650, J 3.750, 15.250, 15.200, I 
ia asupra sa nici o garanţie tn, profeSOrII tltulan defInitiv! cu 16.800, 16.CK>O 17.750. 
privinţa calităţii sau cantitatii mar-I' ~atru .gradaţii 1.8.200; ~ro~esorii I Ac~ast~ oategorie ~~imeşte 
fei. Reflectanţii sunt obligaţi a de- tItulari proVIZOrIU cu cmci gra- numai ajutorul de familie fără 
pune 10 la sută vadiu din suma daţii 18.950; chirie. 
oferită. Cumpa.rAtorul e obligat a 1 
liuporta toate taxele şi a transporta I 
imediat marfa. Marfa e vizibilă I 

ori cAnd la firma I 

Augustin Wătz ! 
Timişoara J. Piaţa T epeş 

Nr. 1. 

VIN.EMA. 

OLTMPIA 
.. LUGOJ 

ii .... 

lan. 18 Sâmbătă 
MALEK 

. Fotograful 

Ss I 

tncă nevăzută extraordinară come
die cu Buster Keaton ,i Marceline 

Day. 

Haine pt. domni, băeti şi copii 
cu preţuri foarte ieftine, de Vânzare numai la 

19lo1Iri!in Doffman 
Timisoara-Cetate. Str. Vasile Alexandri No. 8. 

Secţiune specială pt. măsură. - Conditiuni favorabile de plAtire. 

De vânzare 
Automobil Turism, 

~lA lt CA "B lT IC K." 
Adresa la Administraţia 
"Voinţei Poporului" 

8(a deschis! 8alon de frizerie 
pentru Doamne. , 

Preţuri ieftine 1 Serviciu prompt 1 . 
Ondulare cu fier ___ ___ 16 Lei " 
Ondnlare cu apă 0._ .__ 20 It 

Spălat părul ___ __ 15 • 
Manicură .0. ___ • __ ]5 " 
Tuns ___ .__ _._ ___ 20 ., 
Abonament ._. --- ___ 120 n 

Rog sprijinul Onor. public 

Salon Pompadur, 
Arad Catedralei. No. ]4 1688 

Din cauza desfacerii găsiţi la firma 
i i F. Schuster 
I mobHă cu preţuri reduse. Timişoara I HL Str. Coroana de Oţel 14. Expoziţie 

de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. 11-13 

f De vAnzare grabnic, pe orice 
preţuri acceptabile, aranjamente 
de camere şi bucătărie de prima 
calitate, aflate In depozit la Fran
cisr Vigh str Odobescu 7 Eli
sabetin. 

---------------- -- .~ .. _----- ,-----~~~-- ----
U d d şi Behuilt se..... ~ ~ A..BA.D, Str. AJexandri' 5.Tel.: 8-93 n .. ewoo nOD căse,te la.l824 Usaszar Atelier de reparat orice ma.ina de scria 

Tipografia .:Vointa Poporului«. 
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