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ABONAMENTE : 
Pe UD &D___ ___ _ __ ___ Lei 500,-

Peutna laatltuţlunl ti fabriel Lei 1000,
Pe.tru .trelnătate Lei 1000,-

Educatia 
tineretului 
o Fl'ohll'll1ă roade ;-;t'l'ioasă cart~ 

~r tn'bui să fOl'meoc uo program 
<it' luenl serios penlru dascaJii no

",Iri, l'sle c(luca\ia gCllCraţjL'i tinere 
can' are n menire sfânlă de a pi'ls
Ira intact un drepl, pe carlC cu 
si'tngc l-am Ilwt lntrullilnd liniştea 

şi in Lilll .. lnd lumina 'hinefăcătoare 

prin ~ale, hwrând -eu tiiranul nostru 
pentru binele :;oi fl'l'idrea aCţ,,,tc\ 

, lăr.i 

! sa fie f:lculă 

fiil\d !~euas:l cu desav[lrşÎre dtll ca
'nrt'rl pnli'T1<:, an lud Q sÎJlg~ră ţin
Iă aCl'ea dc a lucra pentru a seni 
tara, 

!\. lucra fiind În sCl-viciltl unui 
partid sau Sl'lTind interesele lmui 
oaroeal"C,t'ste a-ţi batc joc de tări

ş.oură lm'răjbind suflC:tele cari au 
\l("\'oe n('apărată de liui-şic in ca
drul t'dueaţici. 

Ikci 11U P'olit,ică alunci când este 
yorb •• dt, cducaţi,c. 

Proil'jaţi de acest cuy~înt educa
tit', se s.ervesc inlcrese mcschin~~ de 
partid, lucru ruşinos pt'll'tru o ţară 

elt a noastră spre ('are ochii strcină 
lătii sunt îndrepta1i. ~o \"ă sel"\iOi 
interesde 'voastre, murdarind şi,jic 
nind Pl~ aeei cari sunt chemati să I 

l'duchcw ~j cad cu preshgill p<>artă 
Î1('f'st titlu de educatori. 

Intrunirea partidului 
poporului 

.loL 23 lauuade \'a fi o IlHU"e in
trunil"t' a partidului popurului la ca
!'{' Y01' lua pade toti fruntaş.ii parti
dUlui din judetele Arad, Cal'aş şi 

Timiş ~1l şi toti parlanwnlaT'i.i. 
J ntl'Unirefl va fi pre'l'idată dcl 

d. V<lsilie Gol(Uş rost minislru şi 

pre~edillLelt' oq~al1jzatiei l}aM.idu
lui poporului din judC'\ul Al-ad. 

La a{x'aslă întrunire se \'a lua o 
aljlu(line energic:! oonlra adelor gu 
wrnamenta],c şi în special C'ontJ'a le-
gij aJ11lil1..islraHw~. 

. - Silptănuîna aceasla are loc la 
la ;\rad un lllat'C concurs de biliard 
la cafenE'a1l3 ): Da~'ia;, la tllr(' i,l }Jar
te 3.~ de concurenţi 
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ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

Da sau nu! 
.\m Jll<li ~tlra":; alentia ('oruriIOl

(,(]lllpdinle, in I,egalur:l cU ('onlro

lart'H Yelli!uriIrJl' a unora cari, prin 

felul de viată Fi' tare il duc -';ii cart' 
(h;p{lşe~[;c cu mult n'niturile 1\1-
OM'{" las:Î să se intrevadă c:i:;;!iguri 
al(' caror mistel' ar pUl'ea fi :dlal, 
cladl s-a!' ronll'Ola H'llilul l'ieNlnlia 
şi in r:l:'li~ ulaI' al (:'101" in sl'ni
ci,t' sl:tlului. 

ZiII1Î(' :1\,111 o:'ili'.ia a \,(,(Lv;! 1'[(11('\10 

n .. 1'i În SI'I',I,illl statului {:1l'i sunl 

1 u,'i'tta\i (II dt'gdul. Hlchnd ouiedul 
(k admÎTa\ie al naiviloL l)('nlrll d=
~tiKurilc lunare, suplimentul lIIwj 
leIi dt'l-izorH. Dt' urlele an'sl(' (';lş

liguri '! 
In timpul I'!'voluliei franoeZt" fo

ştii fUl1<'tionari erau intrebati a
SUITa eulilil!ii pc eare au <lvut-o şi 

după un timp dt" e-i erau sali ÎIl1'iHlŞ 

caţ1 san b.i.gaţi în }x,,<iul'i 

Si noi :lIn putea fa('l' acesl Jucru 
l'''' lin ('l'il:~ mai ele \TeIIle, 

1 net'! :ind. S{l zi,,', ('li a:.,rrollomii ~i 

şill'l'Ini;:.ll1d Cl! II it im ul :Igelll fis
{a! 

Conlrolul S·:I(' putea Înll'('[ll'in

<k in ee"cui ac!hHil\ii Leeanlla, 
.\ba pn'n1ln M' ÎnCl'I)u~l' eu il11po

zÎiple: 

Fil'( :!I'e a [mlul vedea I"{'zullale 
aceslui ('onll-ol fisea], Cek mai mul-
1(' il1Lrl'l'rlnd~';'i nlt-si platisl' impo' 

zilde <k ;\Li de zÎlt', I'j nu s-ar pu 
!( II ~! a:mp:"l ehc;,iilluli y~('nituri

lor inln'pl-iIHlt' un aslf'l'i dt' con
lrnl'! Da "an nu') 

l lat a da. atund sit nu Sl' inlâl'ne 

iar tiau! nil. mot yoi angaja ('u a da 
r:)sp lIllS III ~ 

H:lIlul eslt' luaul dracului. 

.. 1. 

A. S. R. Principesa Ileana 
se logodeşte? 

In kgatu!'ii cu un SYOn, care a 
c.irculat în capitahi, in (,,21"C se adu

n:a .la t'Ulloşlintă logodnu A, S, R 
cu un 1}l'iACipt' de coroană strcin, 

suntclll aulolizatj 
luI, intruc<î! p~'tnă anl111 n-a 
\ ol'ha (k lin a,~{'mcnt'a lucru, 

I'ăp
fost 

Regenta~ e responsabilă ? 
O problemă ridicată de' D. general Averescu 

Juri:;;1ii p<ll'lklulu,i POi)(Jl'ului au 
fosl eUllYO{ ati eri de d, g\:'net'ul AI'" 
\"('resen ~j ronsultati, dacă Regenta 
roall' ;,<lU n11 să fie făcut:l respon
sahilă de urmările un.e.i legi necon
sliluliollnlt' şi nefaslă, p,,,nlru care 
a fosl :njzatfl la vreme, <lar pe ('a1'<
tutU\) :l ~ancLionaL-o, 

In m0ll1f'1l1ul dnd d .. gellRral ,\r 
\'crcscu, carc a ridicat pr()blcma a
c.'usla cxln'lll de dcliealii. va avea 
un răspuns din pmiea juriştilor dsa-

,,,a puhlka un manifest către 

LU1'ă, arăt.îndu-i toate perieolele re
fonnei ndmini"traLive şi făcând ră 

1 
I 

spunzălor gUH'l'nul care a \'olat--o 
$ daefi n.\. Ii cazul chiar pe membr'Îji.' 
1{('(!cn l'ei. În tolal sau in lnu'te ... 

Cht'sli<l litli("~lta de d, general Aj

\"creseu esle extrem de gravă 1 

-
I Un delegat ro.mân 
i 10 Conferinţa Navală 

1

, ,săpUim:ina aceste continuă confc
. dnta navală, ale căI"ii 1ucrări au 
~lYal1sat ulUIL La această confer-in-
ta, g'l1\'O'lllll a trimis (Un pal-tea ma
rilH'i l10asf l'(', un d<'l('~at ohsel'yalor. 

Rereurl, X. laa. 1 ... 

REDACŢiA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. Sf. Oeorgbe 2 
ARAD: STR: MOISE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDfNAND No. 1. 

Telefonul Redactiei (Arad): 154 

DI ~ladgearu nu mai can
didează 

1':;-;1" proLabiL l'ă d, Vjlîlgil ;\Iad-

gearu, lllinislnt de l'inan t,{' nu Y:l 
(al/dicla !}(' lishl g"u\'emamf'llt3Iă la 
alq:;:en'<I rl'nlru municipiul Buc\1-
I'q;ti. 

~i I It! < a ('x{ ('si":,, pe cal'l' o de
l'1l1H' in ahîlea dirt'e\iuni. îl impie
die,i lk a mai !~lIl('a dcsfa::;ura adi
\'ilall'a nt>Ol'sani şi pentru gospodă
ria (,oIlHlIlal:t 

..L~lnânarea sosirii dlui 
Yaida V oevod _ 

IL Illinjsll'u dt" jnterne Vaida Voe
,e~)d :;;1·a am:inat sosirea pentnl doul{ 
săptănu'lnj fiind reţinut de doctorl 
I>,'nt rit a-şi conlinua CUT'<l, 

Inaltii demnitari al , 
Rusiei 1 

Bt'rlin, 2iJ. ',Hador\. ~ Consiliul: 
f'omisaTilor (lOp<>rulni (Lin M<OSQ(},,-a 
şi -a ak:. e~1 secr{'1ar g't'oeral pe 
BanduI"În. 

:\oul demnitar a fost pân~ acum 
conduc/oI' !le lramyay la :\oIoscova, 

Călduri mari în occident 

In ,\;nglia şi (~el"mania au înce
put niştt' călduri l}1ari, faptul pen
tru cart' plantele au început să iD
\"\'rzcasd\, 

ACl'lI"W ~bimbare atmosf~"ică, a 
miral foarte lllult chiar pe oarne
,ui rit' :;oliill\iL 

Condalunarea unui ziasist 
In Cluj) ziruistul Aurl"l Gr~dinaru 

a rost eondaml1atdl' c.:11re tribu
nalul local. Ia Hl zile inchisoare 
'penlru calomnji prin presă. aduse 
unui magislraL 

Pal'hunentare 
(;lI\('I'llUl este decis să facă toa~ 

tI' diligen\dt' IH'CCSare ca lucrările 

parlamenlare să St' tcnnine in3inte 
de sflrhi'HOl'ile d~ Paş.ti, când Ca
mereI<>. \'01' I tia \"aean\ă plInă la 1;:) 

Oct, "iitor, 
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Voinţa Poporul~ 

V · tIC. F. R. abonamente şi alte IZarea JlftşapOar .e or comisioane la Bucureşti şi 
Cluj primesc pe lângă garantă 

Sandor 
'i 

Birou de voiage Arad, Bul. RegJ 
Maria No. 10. Vis-a-vis de pre1' 
tura Judeţului. Telefon: 5 - 1 

------_._---_.- --------------,-_._._._'--~---- ~-----

In legătură eu dispariţia 
sUlueÎ de 200.000 lei 
1n lq1;alul'<I cU ~~uma de :2.10";;Oll (\(. 

]ei dbpal'ul;' din casa rusiei pl"llfe' 
~,()are dCl·edalr ,\lic(' Pi!'n!1, politia 
ră('~îlld cercetare, s-a aflal dl acea
sh\ SIIHl;\ fus·est' th'pusi! la () banc'a 
(lin .\jsacia. 

l\lt.'l':lsla S'H aliat ill urma g;hirii 
U!l(,j ('hilaIl!e {'Il antdul bal1('ej, la , , 
locuinta ddundei, ! 

\ 
O ceartă sângeroasă într' o : 

... '" , 
CRI'ClUma i 

IJllr.o UlrdUlJlH din slrada f)()~Ull' 

11a Balaşa, eri s('anl. s-a pt'ln:,("uL un 

mare scundnl unllat de lo\'iluri dl' 
('.uUI d:1lt' de lll1los{'ulul h:diiuş ,.\I;.
Ihias b'.iler asupra lui Ioan ~I[lX 

amhii 1n slHr{' de {·brietak. 
1 n!l'l\'enind poljţia, a ;lr't'stal pe 

('riminul; ,idima a fost Iransp<Jrtala 

la ~pilal. 

Punere Îll libertate 

Curtea de Apel din Ti:mişoal"a a 
}H1S in liberlate pc fostul inspector 
de efI', arestat cu ocazia fl'auddOI' 
s:hiirşi le îÎ1 lo\'ărihi<l lui )1 lIcll()l', 

E 1 -11 -, , ,,, IIl,În da('ă ar fi rd"uzal 

XpOZeu. ulUI IUJIU ~~k~'I~~lIŞia:;:~l:,::a:~~i~~e cPd~:I,:a~~aal;' 
1f6. " L G"" cul·t), Ikşi ar li puIul I'ea!it.<l Pl'. 

~ J y"anlU a ~ ur I Iru huget.nl dJ'. e: ol1otllii m.ai 11l .. :J dl'cftl ,1{ elea CI' Il' poale avea d..:.· 

Situaţia politică. Starea economică şi financiară, problema l' ni 2;} eavalet'i ai ordinului .. ~llh*. 
minoritara, org. voinici/oI', credital Agricol şi viitorul re· Vikaztll, ('~!rOI'tl li s·au retras j)\'1 

gim al presei 1 Illis,."le tI{> ('1. L ! 
! I 

D. prim ministru lu~iu .\Ianiu H prin lim'rp!. l'arc 111'(' daloria a w- \ .. -----.... ------.' 
lacul (1 larga C'\lllll1eI'C la Cluj, in ghi:t a"ulw<l lini~l\Î aecsloi IărL \:. 

kgiltul',i ('Il pl'ogr:ltlwl Intreg al Crl'llilul agricol suntem P(~ calc Scrisoare deschisă. !",' 

partid ului naUonal·t.lra nisl a·l ' .. aluCl' la indeplinire. pl'in Îm" 
F:lc'lild hlodt III partidului a t·x· !)['1Il111dul pl' ('arc il volll 1'<1('.('., eare PfiJlljll1 IIl'lllaloarl'le: 

pus ~illiatia adllală in kgatur~l cu \;1 ;IVl'd l11CIUrea să ajute pe lim.Ul 

0F~'I'a de gUH'!'lwre şi in 1{'!~iHtlră in munc.3. lui de loate zjlel~'. 

~.U UI:H:Ui'Îll' opozi\ipi, "ari slInl I:{" !'j';n n'JlIl regim al Jlre,~ei, ÎU!l'rp-

dn'p1P, SplllW dsa. g\'1ll l'a presa s~i fie liberii 'dar lo.t· 

In ceea t't'vtÎ\eşle starea e('ollo· ti; udata ,..;ii fie şi UI! slilllllll'nl Jlen-
mic:1 şi financiară. va fi Infloritoare 

!4raţk cro!1oJlliUur Dugelare. ,':'t şi 
urg;lniza1il'i tarunim.,i pt>ntl'u Îr,CU-

l'.lj an')\ plugari[ ului. • 
C,ît prin'şle }ll"OhIClll<l mitluI'jla

rit am rezoJ"at·o în parte, av,lnd 
loti d,'plin:l libertate. lneil.l nimeni 

nu se poate p!iin~l' din acesl jllll1Cl 

,le vetll'n', 

VoinÎ<.ii s-au angajat p,enlru a se 

pllh'a mentille ideea U.e n..1.liunc. 

n 

!flJ U\rani .. 
S:'I fÎt' Ull organ de ('ull tir:., <le 

uJw·n\ie ial' nu <il' dei'[tlmnI'c a 
('oI1l!11(';lIor'ilor nO!jLri illlruc:!l \ii. 
r;llwl :1 incejJul : .. a eill'Hse,l lolreluI 

(k Pllbiiralii şi {J 1I1flllen~:i îli S('11' 

>:1I] :l'~('sla ,,1' puLea I)('ridila silu:ltia 

})llpii ac!'st t'xfJozPu a a\'ul loc 
un han( hd, la (',;,ll'(> ali lua"t pal'!{'llta.i 

multi y. Ii dL .;;i lonlă y(}it1ici~l din 
,\.rtl (' al 

t 
ClI ol\oare ya fac cunoscuI Ilrn~ 

lont! fapt pdrl'l li! zil,('I(' lIlT:if('~ sl·· .. 
~(h i i IlIt"Î. ' . 

"Jlui <Iinlrl' nÎllz;ilol'H D\'. 

,.j'ln', ll1erg;'llld spn' "\lieidaca, dl' 
p:l cum ;:;punea el, siî. vândă zjar{ 
FiJl'ulaţi('i, a fosl opri 1 tit' c;,ilr(' UI 

"t'l'genl (k jl-oLitje, {'ar(' hH':J. l1itl 

un muti,' \Toia a-l duet' la pulitit: ' 
vnz.1nd l'U caJo:ui am întrebal !j('j'f 

jl,l'nllll: ,\,seulta file s.cq.;(,nl de CI~ 
:tiei {:i duei 1lI<llall' h:lhrlul ;wp;)l!~ 

I~l politie," . r 

Spargere la un lnagazln Creditul IturaJ. .. cel~e 
justiţiei 

ajutorul~ 

I.a aeea:,la Îmi raspunde. AW'llIi 
()("(lin ca (1(' toli \<\nz;'ilol'il de zi are I 
dela . VOlnta Poporlllui" care \':iod\. 
2'jar{~ in (OI'HŞ Sil·j lna.i·uliim pl'cke-l 
I!!rii· . -....... ". ""''''--~ 

In {'ursul 1l0p(jj d{' icri iL ['[1110,,,

...cuH au spart lI~a magazinului din 
piata ,,"'\Tam bl1clI suh fil'ma Iuliu 
,\pponyi. 

!l/1tii an furaL o mare l'HnUlale de 
arLjc nil' de alill1t'.nte. 

(JnlHia a lIHTpU! eCI'celârift>. 

Călcat de autolllobil 

Loeuilorul 1 uliu Teolil din sI racla 
Budai l)e]eallll a fost c:i1ctt lit' au· 
IOIllDhilul ~() 821. eondus dt, ~ofc
rut Slefan Pwwaş, 

Politia y('nir.d la fata locului, â a 

n'slal pe şoft'f, transporlilnd "ieli' 
ma la spital. 

Alegerea 111188 Ungariei 

BlId~'l,l'sta, :MI, Danub, Eri 
s·a meul all'gerl'a )1 iss ... ngat'i<'i 
HI3/!, ,lu,'iu! era ]ll'ezidad', (i<' 7Jad· 

~llll fraJlClz .\iauriee de Valeffe. j\j 

fosl akas:î. d!joara :\J al'ia Pa hSJ:t, ÎIl 

vârsUt d(' 17 ani. Ea e,.c;te o hrw1C'Lâ 

foarlc di.<.;lins:1. fiica unui fost ofi· 

\i'" al m;\l'int'i llllgate. La incepu' 
lui iunii Fd)J'uarie va plC'{,H la Pa

ris spr,· ;l participa 1<1 {'ongr'('s in 

\cdt'l'pa al"gerii :\lj;,s Europei 

.'\dllna.rea de Duminid a CI"t'dj

lu!u.i Hur .. 1 .1 rc'sp'hls modifica 
r('a.~talutelol' soei'eUlţii in confol'mÎ· 

la!e cu legea credituilli agrkol ~ 
ca' o {'ons(Tinl[l tirească a uulo!'izat> 

consiliul S:I se adreseze justitiei I 

~.Il~'{r~I:~~jt::t ~: ~~ Î~;~'~~~;~tll~r~:iJ::~~~~ jl 
tnldege.rl', ('sLt' daI' deci a nil 1.-.!IŞ: 

Cn dilul HuraI nu se supune ]l1'e,,-'" 

derilol' nOllei kgL n,\l1lâll(' de ,·ii· 
zul daeil gU\'('l'l1ul \'<1 intel.ege să e· 

x('rdle mijloacde dt' prt'siune cad 
,îi slau la in{\C'II1;\tlll . in special re· 

lnq .. .',:rca gal'antiwj sale la sconlul pe 
(<1",'-; a!"(~ CI'l'dilu! fiura! la nanc~l 

:\'a\ÎIJllal:i sau \'a a~t('pla ea re
zisl,·!!:a a(,l'sl~,·j (':"!l:ld('J~' liherale să 
Led eZl' În Iata j li stiti ci. 

• Necuviinţa d-Iui Vidrighin fată 
de Cavalerii 

Ordinului "Mifjai Vileaszulu 

O. Vid,<jghjn ti dbp\~s ca un nu
Ul;'ll' (1<' ~:) de cayaleri ai ordinului 
.~lihai Vill'azulc -- ~l numal cei 
cu g;raddc p<Îni'i la căpitan indut 

':Î\' 'să dll;ilor('a~('ă ClI dasa II, 
deşi permanenle!t' lHl" aelllail' de 
el asa 1. sunl \'aJabi Il' pD.II<t la j \132, 

căci .ISUl'l a decis 'rarele Ikg<.' 
Fl'rdinand 1, cfca!uj"ul înaltului 01' 

din. 
{'nltl dinlre acesli ca\'aleri ne 

SL1UIH'a el'i: D. Vidrlgilin uită, dî flro 

fauc<lz:1 () lege, impusă ca uHi· 

m~Î. dorilll:t ;1 ;'.Iardui I{e,gl' Ferdi
nanu, adn':}ralut nostru l{u;nlc 
sllfldl'sc.-'Cardc !i11l'a la noi ca la 
copii S,\.i. J) Virhi)..(hin, care haha!' 

Jl·:lI'(' ((' l'sll' r:izhoiul şi cu atât 
nHli putin l'roislllul, IreblW să ~ug(>' 

1(' (;l noL I'o!jli COJl1UIH!;lll!i dc pili-

100 ':ii (IL- compallie SUllli'H1 cei ('ari 

:Ill IJliral il! ju'jllll'le . linii de foc:~, 

LI \'~l ;{'J'lIl aI'e dr'cplale, 'Ce jprtfă 

mal'l' :[ i;-It:ut 1'e1;lru Iară ins;l 0110-

1':1 /li! u 1 domn Vid I·Îj,thin. '! • 

.. \1' fi a\'lIl r:-ikjlll "ă fie 'hun ro-

J)up;t ("l' j'<lJl1 sjJus Gl bălatul meI'; 
gl·:J. sjJI'{: "\iidtLaca să le y{mdă ~; 

'IlU "[lndu,.;\.' ziaj'{' pdn oraş, însai 
~{'a sa ujungâ 111 )Jieătara trebue sar 
. tl'eucă prin Ol';l~ !:>L după ce hUl]! 

Ir~s o morală straşnică a lăsat băiaţ 
lui "a·~i (;\lIle d{' drum. t 

Ce ll1:i mirii ll1aj mult illsit estc{ 
r"iTl1tl. l'~i din pa,"lea autorilăliloJ' 
n()a.stJ'(~ locale, S{' l-au astre! de tii, 

spozi!iuni chiar- Într-un ontş ca 
;~['ad U!. U [lele sunl, dacă nu m'i! in· 
ş\'l, roule i zial'{~ m.inorilarc cart', 
lun:! -;;Î fulger:! contra românismu, 
lui şi I>'('ste jO la slIli'i sunl minori c 

IUI'i, inflt'osclIt maghiari. c:1I"c dC' ori f 
el' sunt capahili 1l1111lai să ne iubea" \ 
SI';"1 nu. t 

~ 
1\ LI de III uit avem şi noi JCJ'id'! 

rea 5;1 a\'('1ll Într-un Ol'a~ de froll' t 
til'/"ă ca Aratllll. un ziar r()Jll;ÎIl{";~l', 

carc' apare zilnie, cum p;;te ',Voinla 
Puptlrlll~li. şi auloril:Hile IO['ale în
td ego ('a ltl loc sil lka ('OIlt"lIT',"; 111 :1' 

n'slui zia \', înecare:t Jll'ill mijloaetl 1 
meschine sa O!H'1'3scă nÎnzal'ea ac{'" t 
sIni zia!' ad('\·:tl'al românesc. care' 

22 Ianuarie 22 Ianuarie 22 Ianuarie i 

~ ____ T_r_a_g_e_d_ia __ a ___ fa_m __ il_ie_j __ R_o_m __ a_n_o_v ______ ~~ ____________ F_e_m_e~i_a __ ră_t_ă_c_it_ă ______________ ~ .... ________ s_e_t_r_ă_j_as_că ___ t_iH_e_r_i_w_e_,8_, ________ .J1 I 
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C.'sfeTttfg~ffiW7frWCCWfntMte"ut :1 ten, rog UI • i 

! 
~ Voinţa Poporului 3 

~ULTIM4 ORI. Discursul 
[. ~ (Prin telefon, dela corespondentul nostru din Bucureşti) 

:1 S'a realizat acordul 
D-Iai prof. Pella, la Acaclemia 

tică elin Paris 
diploma 

adi-

:;;1· ... în chestia renaratiilor ",a:;" inlc,-",jj"ualc di, 1'.,-;<_ a 
ar r" tinut dhUlrslIl dt' intrare, yorbind 

I'ari:> ({ador. 

:t!l'S lllemiij'u al 

P 1'0 kso r III l' l' Il a 

. \md elll i l' i (lj P 10-

mijloc p~'lllrll Hes\'oltare.<t 
, ":.liu~ui 

In dtt'stitlJwa sanctiunilor, d. Pd
la a l;nHuri! ieleNl nOllil a drep'tului 

Pl·ual i n\erslalie ~i a I'X!H1S 1l1odi
[idu'ilt' ce l!rm~'aza a SI' adue(' dn'p 

llliui in!tTn. THot!jlinll';i implicate 
<1<' padul Kcllog. şi anume obligati
unea renI ni plll'l'J'pa eXl'euli \'U de 

per! • t' d, sjll't' P,li luI Ii..l'llog ~i ('onsccin-

f orlen al e l\·le ~.;a:{' w;upra dreptului ln\('rua-
r \!onal ~i ,i dlrn . 

Il Il Sub preSl'u'nea ma ff1."'Or puter'; In asisknl<t s-a rC/IIar('al prezenta 

I 

II.JI. .",,' l~ , JI. uuci r.Ulllproa.;,(,' somit,lli alt' poJili-eii 

s'a ajuns Ia un compromIs ~i J~liPi::.\\l;;U::\"PII.~ (Tt'a\ia nt-jgina-
n nu hle,' razboi Înainle de n 1'('

curg,' ! a :lI' hilraj, pl'f"t'um şi in! rodu 
e('!'('a ill \oul<' (Odllrik lwn:t!r a de
Iidului denumit propagandă rilz-

'U 

It'! 

. [[i a UI1 ui urgani:,m dt'l€'l'minal stat 
HAGG, 21. - In ultimul moment, când se credea ca. lucrft- agl"e,.;ol', ~i a insjstat asupra {'.odjfj-

rHe Conferinţei se vor termina fără sa. se fi rezolvit chestiunea ('al-ii dreptului lnlernaţ,ional. ca hoiniw 

reparaţiilor orientale, s~a ajuns totuşi la o înţelegere In aceasta 
chestiune. Astfel ca. astazi conferinţa a rezolvit toate proble-
mele pe care le-a avut tnscrise pe ordinea de zi. · Groaznica sinucidf're a Preturile depc piata Arad 

Eri toata. ziua au continuat tratativele Intre marile şi micile I unui cunoscut comerciant' , Legume' 
llutel'i pentru a se ajunge la o inţelegere. Seara comisia pentru 1 I Carlon '3 1 I(·jkllogramul. 

reparaţiile orientale a ţinut şedinţa şi, dupa lungi discuţii, s'a COl1wrdal1luJ de lemne 'fl'odol' I Fasoll'~l 1 t };) lei kg. 

ajuns nu numai la o Inţelegere formala ci şi materială. Mai Kas~'J1O\'ilz:l fosl gitsil spJnzurat,. C('al<l 1-2 lei kg. 

trebue fjxate numai punctele de vedere juridice ale chestiunii. de lIll pom, I;înga bain :\eptnn. ,\JtTelt' 8~~ 12 lei kitogramuJ 

1 
+: 1 1 " . • ta . 1 EI era in vârstă de ['li] de ani şi ()u~il(' bucala 2.10 şi 2.20 lei 

n,e egel'ea a care s a ajuns reprezm un compromIS a., ftluI·te t lInON{'Ht ,-:1 so("if'lat.('~a arada Hn"lllZ:l ciI' \,:\c(\ 10 1~ lei kg, 

care s'a ajuns sub presiunea marilor puteri. lllii. La perddzilia fă{'uIă de cătl,,*~ Brtll1Z:l dl' oaie W le[ kg. 
• aujoril;'lţi, s-a găsi! asupra lui o SC1'!j- l-nlut'a SI) lOii lei kg. 

'ŢÎ2'oa re 1\1 W:lr,' in cart~ se idenliLici. "'" Când se va pUlle 111 <: ~ Lluz,'le sinudd.t'rii nu Se umose. 
Laptl'le Î ~ X ld Utrul 

Sm[m!;lna '30:~.) litrul 

11}8]1ul Y Oll11g i Cel mai efiZlce leac în co~ 1 
l'iaţa de pasari slabe 

(;~I,,;cll~O·l lUpel'. 

BERLIN. 21. - Conferinţa din Haga fşi va trrcb.eia lucr~
riIe Luni înainte de amicză. Toate I.ucrarile pregătitoare sunt 
terminate, cu excepţia unor modific'i'i nel(]sen1l1ate de redacfal'e 1 

a protocoalelor. ,i 

Noul plan al reparaţiilor ocupa. 100 pagini scrise la ma- i 
,ina şi are 13 anexe. I 

S'a hotărât că planul va intra in vigoare de indata ce va ~ 

fi fost ratificat de Germanîa şi de patru din puterile invltante. i 

. tu!u~l şi a bronşiteJor este 
• tropal Pelltasian al d-rulai 

FOLDES 
preparate la Farm. Dr. FllIdes Arad 

x 1 'riIlH':~l' ('O tl1l'11 zi de anlnjallwll 

it' cip IOt'lIÎnk noui şi H'<"hL repara

tii !:>i 11Islruiri de mnl:;lfi anlieii din 

orice ll1;l.~UI'ă, Ioan Csapo tâlllplar 
arli:>\k. Timişoara II L Piata Trlt>k
haz ~. 

----,,-- ------~ 
Vrei să mânânci bine abonează-te 

Hată 200 ~:t2D pl'reehea .. 
Pui 170·~ -13:> 'Per. 
Pili mi ei ;)5~~ 70 pă r('dlea. 

(irast·: 
(;:i:,d t);)O 700 bucala 

HaUi 3:2H huca1a. 
C'. rt-alt'It': 

(;r~111 ,Hln~-;)2t1 lei m 1]1, 

POJ'tllnb :270- 2H!i 
Seeara 

[l r1l1ările llIlei bllIle 
gOSI)odării 

lla JI.08 NiCI) li' 

I • 

1930 
Februa,rie 

\ 

1 Insa,i morţii nu sunt lăsaţi a se odihni În pace 

I.ikll' ln,"n!\l', in strada Scoalt'i a 

'~\'lll 10(' ÎllLHorm:llllan'a l111('i en',) 

\înt'. 

'\trada Seoaki se ga:".[':,le la pcri

i'lTi:.t o',I';oldui plulilld deasupra mi
Y-t'ri"i 'LI1 Lar(' za('(' acest e<lrlie!' şi 
!.,'pl,'u cun: Ilinll'ni nu şi-a dHl ni
Ulii u"lt'neU;{I, el fiind ltll elr! (l'l' 
pur nJ111tUl(,:;(~: pcnlru <t-I adll((' in 
11'-0 Sl,lfl' mai (!I1I('nl';ls('~i. 

• :ii,\ :1 n:.;i~;lal !a inl1lorm:'lnlare:L 

1,1'. i!'.i cIT';olinl'. la pdmiti\'~a lJl"iv('

ji~! ,I'n l'l~,lill" du,,; ]'\' h":I:c o·stra

t!:! 'll'di'l':lga. ill carc timp <";!7.:1n:1 

ti! l'! tiC' ('il! ,,;':1 ori din r:W7.a 

IlI\1:'. Il;;lliui ~i unde rldnll Ull Pll~ 

tl'a 111(;q'." risl::llld a ra01,ltle tl11-

pOlll,u 1il. <l In" ni lllOl1Hmle tragicp 

)H'j'.illd prin llrl:-;ma rU.l!i::t\iior ce
eu, (' il va aştepta înlr-lIn viilor 

mai <lepada! -sau mai apropiat 

( rll-

(!:il ,ILIe,",:!'. rom;iTlI!I ,,~~L' III'lllar~1 

si mod tiv t:iiti,;1 rcnegal.i, parve

'li li i ro i'.;; :,1~: i"1l1l!! ui [;:\1'j nil' pnl{

!ii'1l :lc.lazi. 
el'iOn Cl' (II I'l'grd eOll:-.ţaFun este 

illduk;,\:1 :n (:I"C zace l'ondnul: el 

v"ti dalul'!a :-'.l \'iÎ eCI'cli dl'l';)tul'ilc 
,'Il InaLl ('ll'i-:--::a ~.i in c'az d,' rduz 

,'1 :Ii".'I:l\i [;1 1"'I'i'l mw:;ehilot'_ 

P~',lln! ;\J'o';oti :)Î ,::.:lllllli TIn ;'\i.,l;i 

:\'1 ill!)d d.' pro('('darl'. 

Garnituri de Oamast pt 
dejun, Pânzaturi şi 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

GLESJNGER 
1876 Arad, str. Metianu. 

cu 1400 tei lunar. 
servesc şi mânCări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5, 1661 

Ştire lnedicală 

1 )1'. :'\j, k:\ !wllll'lI boU de /lipit' şi 

1l10iog' şi,a ine('plli din nou ({)IL-ulta

liik în strada Tocrol'k II. ,-). 

C()l1sdlhl~ii Îl1!re 12 ~ a. 111. şi on'

!" ,-, li 1'. Jll. Timişoara. 

~. 

Ballii 
In d Dstri aşilor 

Fondat 1870 Telefon 3-88 
Porţi şi uşI dIn fer, in.!;ritdituri dCeOrHUYl~ eu impleti
tura ~i Îm Jtlt·tihll'i ele s~il'mă pentru ţ!;tu'dul'l din sârmă 

zincata cu preţurile cele mai . eftine la 

Fabrica }l. Bozsak ~i fiul S. p. A. 
Timişoara II, str. Sallţulni ~o, 10. ~wcţla de 
mobilă fabrică 'paturi, noptieri, somieri din sâr
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi instala
ţiuni cC'Implecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 

Preţuri curente gratis. 

! 
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1. 

·1 nsa ceeace mă miră şi mai m uU 
f'1<;{c f~\pt ul, c11 rl\'oast ră c.a clir't.'Â'tor 
iii I acestui ziar" nu luati dispo7itii, 
ca s~l Je trt'adl. cheful rt'rH>.ga(ilori' 
car-e an ajuns ('eYlI. şi aculll i n1('leg 
~ă-şi arate in('.apaâtatea prin astfel 
de (ti sl}(J zi tiri· 

Primili, vă rog. Domnule J)jrec-
101-, asigurarea slill1ci ~i inaltului 
resped ee vă păslrc:-z. al d\"O<lslră 

dn'olal 

1. L. slmknl I 
I 

Andrei Vasuros I 
6arage, Timişoat"a, Iosefin Bulev. ! 
Carol 50. Repararea pt"ecJză auto-: 
mobilelor fi motocicletelor. Con- i 
,truirea de carustrii fi radiatoare; 
noui. 168 ____ 1 

I Ghete şi 'p'antofi eleganţ,i du- 1 
rabili şi eftini numai la ; 

t 
Costică· Vasiliu 1 
Lugoj, Regina Maria 4. 1 

-1 
tJINEMA. 

OLYl'lPIA 
LlTGOJ 

slU a .-. 

lan. 22-23 Mercuri-Joi 
Cochetează nevasta mea 
o istorie in 8 acte despre un bărbat 
tânăr. In rol. principal: Carnen Boni, 
Vera v. Schmitterl6w, Gustav Fr(jh-

lich 

----------------__ $m.··ii711(_5_· isirlZii· 1i~;jIWZi'~i~i011· -~~II .. ~-."~.' 1_1 _ ............ ... 

. ,.,i_ţa Poporuhti -
Circulară. 

Se face cunoscnt cA tncorpo· 
rarea recruţiilor Ctg. 1930 it' 
se face pe ziua de 1 Mariţit 
1930. 

OUiUoria până la Cerc se fact 
pe jos. sau cu trenul numai pt.. 
acei cari au primit odatA cu or- . 
dinul de chemare 1i biletul de· 
control pe C. F. R. 

Anul 1930 luna 1. ziua 20. 
Comandantul Cercului Recru-. 

tare Arad. Colonel indescifrabiL 

Nr. 193-1930 

Pu blic~ţiulle. 

Prim!hia comunei Siria ţine Ii-I· 
citaţie publica. orală pentru vân-
zarea alor 5 vieri şi 2 taurico· 
munali în piaţa din Pâncota, la 1· 
22 Februarie cor. ora 10 a. ro. ' 
Preţul de strigare este de 1000·· 
lei de vier şi 4999 lei de taur.; 
In caz de nesuccea a doua liei. 1 
taţie va avea loc în târgui de' 
ţara. din Siria la 8 Martie cor. ~ 
ora 10 a, m. ~ 

In ziua de 26 Februarie cor se \ 
va arenda prin licitaţie oralA pub- .. 
licA, la ora 9 a. m. localul de ' 
pravălie al comunei din corpul 1 
Primăriei. ! 

Licitaţiunile se vor ţinea În I 
conformitate cu art. 72-83 din ~ 
legea. contab. punlice:'~~ r ~ 

_ ... \ nile de licitaţie, mai detailate,. \ 
J "'If A , A Y • se pot cunoaşte în biroul nota-

~-·.-·e C::a~-:-i..iŞ~:;~uti~a~Ae-;;:~~- ! la.fI:~.l!!:'f,!!ţI~rul~:ri~:~~n;~ Ianua~~~:~~: 
'"ZINNER, II 1=-~--~_·~_·~_·~-~t-d--e--··-ra-d-i-ol-c-u-5-Iă-m-p-i I Lăptăria 

IComunală Ârad~tr. ~eli':nu foal Forrai I 
fQeee~~Se~ I 

'Lemne 0 
de Coc ® 

efUne şi uscate numai la 

"F O (J U S" 
Tel: 219. Tel: 2]9. 

Lugoj, Str. Buziaş colţ cu Str. «!) 
<O Avram lan.cu ® 
~eeeeseeeee®e~ 

Emil J e,riczky 
compactor 

Timişoara, l. Str. Lonoviciu 1. 

oferă compactarea fru
moa.sJ a cărţilor şi mon-
tarea artistică a mapeJor. 135 

------------
Cititi 
Vointa Poporului I 

iLealiU: 

marca "Neutrodyn" complect cu acumulator, pile, anodice_ 
difusor "Ramona" şi antenă, predate în funcţiune, plMibil 

in 18 rate lunare ci 

. Lei 800 
"Norma" Intreprindere tecbnica, Timişoara I. Strada Ge· 

neral Praporgescu No. 5. (Piaţa Sft. Gheorghe.) 

-------
De vânzare 

Automobil Turism, 
~1 A il C A "B lT 1 C K." 

Adresa la Administraţia 
"Voinţei Poporului" 

Cllrs' . ,le soferi , 
Inscrierile zilnic la Timişoara str 1. VACărescu (fost Bem

gasse) 31. Autorizat de Autoclub, 

, 

Livrează la locuinţA lapte pa-s
terizate In sticlă pro!it. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, Iit. 9, lei. Comenzi 
primeşte Centrală Lap~ ! 

I 282 ;::: Te~e~~l~::~::~. ~ 
11000 lei, premiu aceluia, ce va. t 

putea de lAmuririle 'asupra 
bicicletei mele cu 1'10. 5143 
de ordine, 1813765 Nr. fabri
cei "Opel" oboale văpsita cu 

I galben, ce mi-a _ furat. .. ___ 

I C;me "Zaida" alb~tj catifeleag~ 
şi Infrumuseteaza pielea fl,r
mada "Salvator" Timi~oar' 
Bul. Reg. ferdinand. 

In apopierea comunei Zimand :it 
vinde 20 pâna la 40 jughere dt 
pământ. Amănunte detaliate la f 

Heuberger Balint Sft. Ana. ~ 
ţ 
: , 
i 

l 
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