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'. ABONAMENŢE : 
Pe U 1lD___ _._ _ __ ___ tel 500.-

f'eJlb1l InstltuţiunJ ti fabrici Lei 1000.-
"?utnJ .tretnătate ., Lei 1000.-

I .' r , 

1 ~~:iitU~e ~ i ~I~~~ i ~:Hri I 
cari s·au făcut, în ~Hlrni tlis1xa\ia 
noasLră~ anumiţi ~na!jolla}jşLi:« şi'8 

arătat din\ii rânjind şi mâr'ăind ca 
şi câinH turbaţi, atunci e<1nd li-se 

prelJenlast' Q{'az(a de a sta de I 
t'orbâ cu "re·o personalitate din 
regat. chemată 3 conduce ,'reio in- . 
slitutie oaret are rom:Îlll'ascli de ddn! 
f..<llo de Carpati, (:31'(' zi'lc('a în 8.dor- I 
mire gratii(', trolzkopful ui ~ a a(~c" I 
s!or ~ :lJIŞl n ationali şti. j 

.~~ 

\ !-~ .... 

l.,.r.t,. _~~ 
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• • Preţul 1 L.ea 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
,-. L 

DomnÎtâlleana 
# ., '~ 

. f< sa ,IogoclÎt~ 
Cine este logodnicul .Iilteţei 

Sale Regtlle 
Câncl se va face căsătorie 

, (De la COTesp. nas/Ta din Bllcureflti) 
Numai departe aid la' Arad ilt 1c~ 

gălu:ră <-.tt ,numirea noului adm'illi.· ! 
stralor financiar s-au făcut anunti- cazi Ullea unei mal~i bucurii la care 
te prK'siun:i murdare şi făra S0l1S de se asociaza din toa!~i illima, Înirea 

una {~il1 cele lll<ti fechi ::;.i mai Hu
SU'C din (;;ermalliH. 

ga tarii. ci't!iva jnoonşlienl.i şi În fata cărora -

Sâmbătă, 1 Febl'. 1~3. 

~~"'-

REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. SI. Oeorghe 2 
ARAD: STR. MOiSE NICOARĂ J, et L 
LUGOJ, STRADA FERDINAND No. 1, 
.- Telefonul Redactiei (Arad): ]54 

Când se va face căsătoria 
Logodna bind cOlls.idcrată ca fii 

eUIă, în cerc intim Ş-l fammar, pnil& 

(XHl~ellSul ~lor doi tineri şi pl'in 
arrobarea p~i.rin!ilor Lor, Sle: va ce
icont religios şi ~~ivH. numai di~ă· 
turia. 

] n ee Jlriv('şte duta c~\satoriet, 

din informu\iulti!c ce anli ohţinu~ 

din cereurj panicular-r~ insă au
t.orizale, sllnlmn in nuisură Să a· 
ri\.l;un că ea nu va fi in nici un caz 
ina'nle d{' Itma Aprilie. 

Urările popomlai romB 
Poporul l'OIWlll se bucură din 

adâncul inimii, ,şi' face tinerilor 10-
godnici {'ele mai sincp!"c şi mai dU
dllroase urări dc f(·rîeir€'. 

k S It Principesa lJemla, interesele de partiuprimează mte- j' 
',Domni\a,(, ctlm i se zia: de ioU re~lor sUPCl'ioHI'l' de staL 

Este bin" ca demnitarii noştri să I romalllt, s-a logodit cu contele I 

1 

Alexandru de II ochI)('rg, al dojlea I nu plc(';(' .1lI'echl'a Ja astfel de in- -
fiu al P!'ineij>elui de Pless. 1 ter\'{'n~ii }ler.icul()asc făcute de indi • 

CARE ESTE SCOPllL 
NOULUI Il\1PRUl\fUT 

tizi "ără răspundere.! • I 
Tot omul cu bun simt ,este; <l'l'Îlol" I Personalitatea Domniţe; Ileana 

a. l~lp~a cOl~.tra aceslor \/!Cl:nll s~- I 
A 1..4 UNGAItIEI. 

elah, mlenţuk lor de dezhuHlre fil-, i D('spr\' putine principes(' ~~ 
ind dăunăloare insu~i <cxistl'ncei sIa· 'PQltj (' spulle, cu mai J11111 t:1 (h-cplate 

lului l'<lUu'lO. , dculL' despre Domnita Ileana, că 
~llmai prin hunii inlelegere şi ju- , au n'll)il ;-.;1 l';l~lÎ!-i(' drag-IIstea pro-

decl1tă se poale progresat fuudit ~: l'(,sP~'{'llll nem:îrginil al 
Datori suntem deci să SIn'llH~t'n1: poporului. 

rândurnile, muncind p'euLnl c(lI1.so' Inimii ('aici:! ;;;i plin:i de Îndurare, . 

lidarea sUlm!);d nuastre ţ[u'L sunet disciplinat r;;i Îll\l'kgăto)' al! 

Cnde-s doi PUll~'<'a creşte 
Si du=:;mannl DU spol'cşt:e! 

lleyoii de a luera ~i de a allna suk- t 

:rinlfl. ])omn1ta Ileana slâ În frnn-: 
Lea a l1('llumitrall' oper(' soc.ialt" : 

cari au g:isil În ea lIll exemplu {](' I 
Th. 1. muncă şi de d{'\'(l!an1l'uL 1 

i . 

S II' el '1 TT "...1 I ~ 
OS1rea -.lOr valaa Cine este logoclnical Princi-
şi Mihai Popovici pesei 

Budapesla, (Ct'jJS~. Z~aru] ~ !'\l~P- 1 
f;Z:lya oq.;a Il 11 I soeial-demoC!'alilo!" 

Ilnguri. !JuNid un articul' de fond 
în (arc :,PUlll' c:t jn'intre opl<lIltii 
din Transilyania se aflii .2 ('unIi şi 

1:! haronL E .sigur ca numai din 
l'r.ici nu aeesl Dl"a 

'conllieţ, 

s-a UUS In!r<!gul 

PrinLre oplall(Î figurcază ::;1 con
lele Bdhlen (~u 10.000 jughere. Peu 

Ire :lec,'jti latirundiari s-a celat gll : 

"ernu 1 lIllgm' şi a trecul cu yetlt>-, 
rea dll':,t i li Jlt'a an'lora cari :lu r:i
mas (li ohliga\ii!o îlllpnllln[t~tllI~ 

(~ll\'erllnl anulll~î azi ('l! htlt"u,'ic, 

că va lllt"heia în eur:llld un non 411 

ÎJ1Jj:rulllut in slrăiJ1~t1ate, (~m~ du
rf't nlln al'innă gll"cr-nul "a ri in

Irl'liuin{:ll p<'lltnl in\'l'sli1ii. .\celaş 

Il" ru 1';1 spus gU\'ernuJ ::;i atunci 
(':1l1d a ineheiat imprU!1l11~lll dt' a-

Il. Vuida ll1lnlS~nl de jntenlC, a 
comunicat eri, telegraf'ic ' primului 
llliubll'U, ca ,'a p[trăsi sallaLorul 
t!in viena Sâmbătă şi Dumill'ecă va 
fi la Cluj. In c-apilală d. V3iida Va 
!o;Qsl deabia in cUfsul ~riptilmâne;i 

\'litour·c. 

Logodllit ul prinolpcsei 11e3na c
sle COlllt'le ;\1('X~Uldnl FliedIich
Vjlhe!rn- (;{'org(' ~ Konrad -~ Er

nesl~- \laximilian de IlochIJl"'g, 

har'OI1 de FlI l'sl'/,> ,isI l:i Il, ~1 doilea 
liu al Jll'inciileilli rit> PIL'ss. 

, sanart', Însi'! \:1l'a a ritm;!s Intr-o 1 

I crizll continl1ă. {;uvcrnnl a declarat I 
'("ă impnJ'll1l1lu[ elP milil'lk {Il' jWU-

Este fo,u·{e probabil că d.?ltihai : 
Popovici va sos>i din străinălate îm , 
preună cu d. Va.hla. i 

L 

El c năsellt ]a Londra În 
mamă fiindu-i fiiea Dllcelui 
il! a"fu·. 

1~lm, 

-De-

Familia cOlltelui de IIochbcrg e 

I ~oc a llll'l'S pentru in"l'stilji. daI' 1 
I realitaka l:'~ ('[)nfirmat. ac{:a.',[~\ •. ,; 
! Aceste mllWl'dc le-au lIlghlţ\l dj-

feril(' intn'pl'Îllderi av('nlunste. 

I »La ce ya Jolo~~i noul împ!'uUlutf 
intreaba zl'lrul., Cine poale crede 
di a~'t'S~ nou împnulltll va între
buin(a in mod jusL dl' un IX'giln ca. 
re nu se gitlldt'şta la.. programul e
('(lIlomic,; . 

D. Mironescu la 
Viena 

V!ClIa, 3U Hador;. - D. ministru 
.\lirOlleStlL insolit de dltii Savel 
Hădulescli şi Pavdescu, a' sosit azi. 
tlimirH'a!ll la Vi{"lla. 

1 n garil a fost sahllal în numele 
cl'all~('larului Sehohe.l· de dUre se
crctarul gl'llcral PeleT şi ministrul 
pleni'p()1~'~llial' hYfikar, de d, :\Wi· 
lillCll, 111 i nislrul Hom.ln:ici, de in
t t'l'g IXTsonalul legatiei 'jJrc(:um şi 

de d. 1\.nohloch fosL ministru al Au
slric>i la BUClIl'('şli, aclualmenll' prq 
şedinkk Camerei eil' <xlIu'ert uush<o
romane. 

D. ministrII '\[.ironcscu plt>Hcă astă. 

sea1':l In Bll{'lIn'~li cu expresul - o
rient. 
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2 Voinţa Poporull 

L-a tăiat cu CUţitul" BUJ ... ETIN POLI'rI~ IA ,;rutsă sesi.nucf~ 
pentrucă a cocbetat 1 7f.JI' II II Olt t ~ A I din cauza t1UZUleJ 

Tjll~!a!?r~~~~~~"es,!;lu"u. ; J" ~âlnl pa CI e e sange II al~;~:ll~~::· ~101~:OV~~a l~e 1~ l~ 
al'lt', Leopold Koppfcr ~l jlJI\Hl • I (lin strada Homulus 41, circ. 3-a, 
Pri~l<l, ambii caIft' de m.icelar din Incidente violente şi sedinta de Miercuri a CamereI. I \"enil în vizlilă Ja opl~id('nă a luj 

strada Simion B~)rnutiu 20, se â.- 1 (;izcla, din strada Dadlor 52, ci] 
~lercuri a conlinual la C<lIlll',hl .. ' --"D. IuUn :\I:IllÎu arc mitinile pâ-

flau in uşa prii vălici. t L ~ , rosll'ş(e in mijlo. 2.a,· căreia s·a phlll~. că s-a sătUl 
In acest timl) SiC 0l')reştc În fala dJ.:"cu!in asupra .inciclctlldor ~illl- !e. ta e {i.' sangc,~ - foşl'll de ,'iati! din cauza luizecieL 

I J I U '111' teeui ullui yacarm îngrozitor, , lor Gustav Stellll)lel', tol e.aJf:'î de gcroa$'e «(' a ~ IX . , • - La lin momont ual, în ump ~ 
D. Eduard ).Iirlo" subseci"elar de I,' minislnl al J1ulI1dj. lllăcelar, carle vorbia eu ,)'euH'ea lH~ieLl'na el a ~e~if afară, :r Îllhij 

slat la inll'nw a încercat să alt'lluc-! -- ,Jl)--1a ai U1~Un.i pătate~l 1>i111 -
Margal'ela Relt~nbach din "trada 1 l) I II . d L mai multe pa:-;LiIe de sublimal, q 

'StPlllFl'1 gelos, ('il in liJnjHr! ('on
vorbirei cu fel11Cl'H Reilellbach~ co 
legul sflu Loopold Koppfer, coche 
teal'!i ('U pri('lena s!1: s-a r{'pczit la 
acesta şi i-a 'lpLkat mai multe low~ 
turi cu CHIUul În cap. Crima a fost 

:ze I'csjxlIlsabilÎlalea !!ll\'t'rllUlui,. VOi'): ~le (. \;i<tllcallU (tU :r. upu. 
Tek'grafului 61. ~! re i-a pJ'o\'oeHt dlwed îngrozlloan 

bind de:-i/wc ))soma1ii1e unhjoase fă- i ' -~ :,Eşti uninconşUcnt« _e spu 

evi I aUI (lr ,Jliron Hisla. care l-a 
prins pe criminal in brate şi dez-
.11'1Uat. 

eriminalul Slempk'r a fosl an'stat 
imediat. iar ,~lclima sa KOP'!lf>er, a 
Josl internată in spilaL ranile 1)1-i
mite fiind foarlt: rav('. 

De la poliţia 
Timişoara. 

Vădura lui h-anl'1sc !)Oi',Ul dill 
Pia~a Badea C<11'lal1 12, a rt'clan~"t
politiei circ. II: C,l În 7.ina de 28 
Janum-it', pc la orele 8, indi,~i7.i ne
cunoscuti s-au introdus cu chei 
fa!şe în locuinla sa. d;e uude i-au 

." L " • ~ 

Jurat haine in valoate de ti mii 
de Ini. 

S~ fac ccrcetăr'l, 
.~ 

-- Fabrica de covoar~ din Tirui-: 

\ I t~iz~ja atnl;:;,"! de 'ÎI)cI4lC 'pl~ietcnd 1 ne tot d, elr. Lupu, deputal nI eu !:)-~. ~ 
eule muncitorilor, de cMrc prdec- , sale IW care o liisas~ sing. ură, a:~ 
tui Roz"all'" şi de silu3!ja de Jeg;li- l răllist Uipătincanu. _. 
", sit-o pe aceasta !,"ţ-arcolwuu-se ~1l<1 al)ăran~ în earC' se g:iseau solda I, -- Ticalosule!;\i fost ccrşdor la 

jos şi hănuind <:ă Ia nrijJoc este 
tii chemati :;~i rl':-.labi!}Pasc:ă ordi-! U:;,â mea şj azi .iei <Jin hugetul l"irU 

Jsinuciderc, a iIl~liilltat illl(:diat 
nea... 20rl,OOO lei l~c luna, --- răspunde d. \ varea care 'i-a dat primele ajul~ 

v 1 J. .. I ~ ('" c (11-. LU/>IL', I :" 
. -- ... " li n' )U/[I sa aS,l 1 sa ilJ linga In Pl'('i'./l'nl (> scapată de 
Jucnu-iLC t2:1nă acolo:, lntrerui>e d.,. · La oreune, la onlin:c.l~ --- str:i- . ~ 
,.<lr, Lupu. gă majodtal"ii, 

D. 1. HltdlH·.U111 ll1illi~trlll muncii, ;. - uAm mai fost chemal !l·c mai 

:pc un ton 'de extrl'I11a YiolenW, re- lllulte ori Ia ordine pentru voj,<! 
pl'Oşeazii dlui OI'. lell'illl e,i nid usa! Preşedinlele Caml'l'ei, U SIefan C 
n-a Hicut Jlimk. l'a să am:cliol1(;- I Pop, ch1amii la ordine pe d, fJr. 
rci'.{' :-,.ilualia mU;1Cilorilor mineri de! LlIpu pelHl'll ('U\·!nlt'le roslite i<l a-
pe Valea .Jittlui..ţl!·e:-;a dlui prim 1l1'in;istru Iuliu 

V. <ll-. Lupti ripostl'ad cit ori d1ă' 1\Ianiu. 
ţ-ino"iHie ar ilwa gU\'ernele P;'C'ce

Jdcnl'C: lucrurik n-au fosl Împinse 
p'Îl1ă la \1Îl'sări de s:îngc. 

e.~IornIă tie 3sasjnj ~« ~- subli
niază cu \'ehCllWI1Iă d. dr. Lupu 
şi părăseşte ostentativ Canwra. 

OcoJDandă 
caJD __ _ dubioasă! 

N oul calendar in Rusil& 
so\'jetlcă 

Berlin. ~). J{ac!Ol';. ~- Din .\Iosc 

~c anuntă: 

Com j si u n l'a gllY'l'l'llalllenla1:1 

s[ udiază reforma cUklldarului 
Hu.<la, a all()Fta~ lIH proeei pl'in (;<r. 

socotirea timpului se \~a face în 
i pând dela 7 Xocmvl"ie 1!J27, ziua 

când a izbucnit revolutia lwolelar:· 
A!nul Va a\rea 12 Juni fiecare d~ (" 
te şast' săptitmân.i, iar aeeska 
câte 'cind ziliC, Sâmbăta şi DUfuillea 
.fiind supdm:rll'. -

şoara circ. 11, strada P~ne.ş Cur-cu: Pl'imi:iria municipiului Arad sim- , ca pl'ez{'ntală r~ind Forct, a :\.<;Irei 
nul X, a reclamat politici că în noa ~ lind nevoia ull'ci noui comenzi de " lo-Chevrold<. 

: Direcţiunea grupeTcteafuf, 
j in ". caz de înmormântare 
a industriasilor din Ara~ 

j )tea de 27 sl')I-e 28 [anual-,i·', 1'11(11'- ! IJ' ,,-' I .. , '- I aulohllsc. Ia (:hcmarl'a ei s-au pre- i nl1Uu eHl el lll1C"OIt a l'('spmgc o-
v~zi neClUlOi:iCu'i au SI""""" 9 ·w.amll..,I , r fi -

, 
~ --q,~... u zenral t11ai mul(.i orertanU dintre ca- , Ierta Astrel şi a primi oferta MIlCI 

la fabrică, FeI'lesLrcle rHnd zăbre- 1 re şi fahrica :A.sU-a« şi firma Ablon- ,\~blon('y şi Buszli. 
liie nu s-au putut Îlliroduoe îllă-l C7.y ~i lluszlÎ. . I (~urile Ix'le SPUIl, că oferta firmei 
untru. ,.. - i., Fabrica ~.\.slnv a venit cu o ofel"- I ,...\!hlonczy a fost primită întrucât usa 
~- .Leopold Sochadl (ha strad.1: ill ccnind ('U 30 de mii de lei mai I Primarul esb': şi a~ocat la SUSIlU~ 

I Face cunoscut ca. pAna 1& 

'

1 altă decizie ulte~ioara ~rimeşte i 
tn rAndul membrIlor SăI pentrc 
complectarea Grupei B făr~ vJ.t. 
zitA medicala. persoane sanăto-f 
as.e de orice vârstă din Ara & 

şi jur. 

~;~".LJru.I !.eu~u!a 26,./ .N.."Clam~t po- ! 'Putin de aulo!>lls fală (~ firma A:- I mila Iinnă .. 
h~le~ ea 111 ZlUa d~ _8 IaultHne, pe , hlonczy şi Busz.tL li eăreiofertă a f)' S;) fic mU',e ade\'<lral'? 
cand se ~fh~ cu o căruţă cu tralls- 1 rt'osl ~ea mai rldicnlă ca pret, mar- I 
port de canli cu lapt,e. in fala re&tau ; , , 
ranlului CeIăI't'anz, autori necuno; 
scuti j-au furat una caulă cu lapte! 
<l:.in cărul{t. 

Fm'turi de felul acestuia se in • 
1amplă aproape zilnic. 

Poliţia cere,etează. 

- Uzinel1c ronulne Ll'xlile S .. \' din 
strada Samuil Mieu. a reclamat po. 
Htjci, t'ă în noaptea de 27-28 Iau. 
indh'lizi necunoscuU au SI)arjt 91g€a· 
muri la fahrică, exact ca şi la fa
brj·cu de ('A)VO<1l'IC. 

Se pN'SUPU!1C că autorii sunt a- 1 
1(l()!c.aşi şi au _t.inut ca să spargă ace- I 
laş numih' de geamul'i, I~babil 

lucrătorii fără de lucru. daU afară I 
acum 9 luni. 

Suspendarea cerinţelor cul-
. turale invatatoreşt, 

Mi nistrul LustrucU unn a dispus 
suspeudanc.a Adunării cercurilor cul
turale, până la noui diS'poZiţiuni .. 1:J 
Ceastă măsură a fost luată Slvându-SIEI 
în vedere grcută!ile de trai şi gre-. '-
utăţile de transport, 

[. 

A se prezenta la biroul Gru· 
pei, edificiul Caminul Industria-.: 
şilor, Str. BrMianu 18 parter, l" .. 

Arestarea e:xcroculai agronom . Cel mai eficace leac în co;;;-f 
tusei şi a bron,itelor este I 
.tropaI ~entutilian al d-rului . Mitran Ilie din Cl~işul-Alb 

FOLDESe 
preparate la Farm. De. Fmdes Arad 1 EI excrocbează pe ţărani cu o jumătate de milion. 

Eri s-a produs arestarea excrocu- i 

lui "Htran ] Iic, cal'IC de altfel era de i 
e • I 

mult a!;ileplala, ayând în vooerc vi- l 
ala pe o duoea, pcn1ru exero.! 
<:herii şi fmude săYârş.îte pe spina I 

l"ea bif'[ului !ăran, care descorii c- 1 
slc terorizat de agronomi. 1 

In nenumăI-alk rânduri am CHwt 
cOIllrolarea \""eillvturilor acestor scor I 
l)~r cari fără nici o mfIlă îşi bat joc 
de lllUIlc.a ci~lSIHă a tăranului no· 
stl'U. 

Exero{'u! MiU-an -a det'raudat su' 
me cad :~e ridică la' o jumlătate de 
milion, Nu este exdus ca in urma 
cerc.e:tăt'ilor justitiei această sumă 

să depăŞ{'.aseă chiar milionuI. 
Credem că după această arestare I 

au!ol'itătilÎle îşi .. tuF JlIa rolul JJi'" se· 

riQs, in cceH ce prin'ştc aclh·italca 
aceSlOl" tagme de parveniti.. I 

Ve r,enuu'cat este că tâlhru-ul a-· 
resl al, fus.csc şof{>rul gen. AlI"gellto- ; 
ianu, care vrând a-I- lansa l-a fă· I 
eul :lgI'OnoIll. 1. 1'11 .. 

I 
Vacanţa parlameD.- ! 

Iară I 

Dr. Emanuel l{ohn I 
flp~'Cjal~st în boale pentru copii ~: 
femei (Mamoş) fădind studiile in • 
Viena şi SIJleciulizat tot în Viena la 
cea mai l"l0llUlU:(ă clinică, îşi des· ; 

chide ord;nalia în Fabrica în Piata . 
Caraiman 23 \Palatu] Totis) cu acces 

în sIr. DaeJlor 26, . 
IastaIaţie de Ouarz şi Electrothe 

raphie, 

CQrpw-:ilc LegiuiÎloare au luat IUer I Incepe la 4 Februarie şi ordom 
'. V' 1 '1 I pentru boalele sus numite in tiJn;. 
cur ~ \'acanta pană după a egerl e ...... ,1 d.ola o-~Ie 

, y~ ~ l-g 8-11 şj 2 jum . ..,5, jude!<,nc. 

Vii!QareJ.e şcdillte vor avea loc in 
ziua de Vineri 7 Februarie a, ci: la 
orelţ> 3 d. m, 

Cititi 
Vointa poporului! 
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=id, ReforJDo înva-IăD1a'nlulul- I Sedtnta plenară a 1 J,lacdonald, după care d.:elegatii dt-" .~. I (',()nfl'tin'ri,. fel~telor natiuni ţ"ă~ prc~:iza :imJlc-
reI.;' secundar . Londra, 31 (Uanu!n - Tot inte- I lele. lor de vederp. In urm:î, conu-

l. . resul se {'onecntn'3ză a.'iupra şNlin; siune.a aleasă rit' cur[md ya expune 
'lau~ O altă organizue a anului preparator. Generalizarea şcoa-. tci puhlice de asUizi. S-au rezervat I procdul jwnlru o continuare meto-

a z le/or civile. Se vorbeşte de bifupcarea licealai I~n :,~lil 7'.!.~oc:uri 1~{'I,llrL~ ·repn?7.en -1 ilidt a cont"cr01l\t'i ,\poi Sp va trece 
3-a, . . . ,. l' L ' , _. , 1 lan!.1l prc;.;\(',! mondlaH', ! la de:,balC'l'ile aSlInra lonajului glo-

a Itu' .' CmmsHl lltllnJJ.Iă de mllllstel'U 111- al' tI'CulU Impus w3Ull.ea eX3.ll.11clluIUl, S li ti" I 
. .. ,~ • ce n a Ya 1 de~chj<.;â {h' {~ălrp d. hal. 

~ ~~v~unii~ntrumo(ij~ru~act~ ~u~alau~a~lucru~re~wm-i --------______ •• 1 ________________ _ 

;,ltlll'<" ici lL'gi a ill\"ilt:lmânll~lllli ~eCdllln(,lm'~, j l~ria o uşoarfi m~d.Hicare a aclua~ led 
s-a inlnillit sub Pj'{'~H cnt.ia 111 mI- i LeI j)l'Ograme anahllCt'. 1 t 1 d · 1 A 

) ce D:isn'u C~~laches( lI. La şedintă au l S:,8 ,.rel.t"yat ~e8~e,mc~ti nc'ocsita~ea t O ll1 e r u e ca rn e ,TIe a ra 
iuh.i· iuai p~L:le dlliÎ Al. Bona secretarul i cre ara de şco Il clnle m tot CllPI"I.ll- : 

Il, gelli:raL prof. C. IU(!ttlcseu-MotIip, : sul tăI'iL care s:) funcţioneze mde- I O Y{\llzătoarc de p:line din Arad. in Eumpa. 
toa' ~. ~;hi~in~1Cscu, C. !~ir:i(('sc~) A. C~-l' F<>.ndenl de adualele Jin'c lI11iLare r:;i Calerina c. .. a fosl am;lgilă de un I billd adm;fl plilia la Barcclona, 

, 11811J, 1 . L. Jlaneş ŞI d. V. Sutell ru.- J0o.;ihililalea ln.·[,t'rii demcnleloor ca inwyid dusă la Bueure~ti al' ac'olo 'cu muile gl".,ulăti a putul vt'ni la CUCI, 

a." g~t.Ce1or de liceu. lll"ahile din <tl"i':,te ~{'oli In li('\'el(' uni- in Amedea. Pliluhată (tin oraş .Arad. 
se ~ Comisia a opinal că legea Îllyăt~'t- ial'e, pc baza de dil"t-l'I:ută <le :-.tLl<liL in oraş, din casă OU casa, \'ândlltă }dci a fosl nevit{l a '1nlra otlin nou 

te t mânlului secundar ~ susccplibilă de Cck de: Iflai sus sunt \'e1aLiy ufiei- ca I'C OI"jC,{.' obicC'1 cit, comull.icalic. , În sl>ila.l l'a nt'i'i~iltl':-lldi \"indt'{'aUl, 
~s f I 
,t S3\. :tleapăral'c modificări de llatut',l n-l , a!e. Pc t:ale particulară ştim rn'ecis In cele din unu:\ 'inlrată i"n 1'Pital.,' Ce spun :lulor]tfi\ild 
lloa; 6'(~llilllba ddar (Uspoziliu111 cat )llale i că se disrulă introducerea bifUl;:ă- Eşind idll spitalul oraşului Rlo de I Sunl cam mullj, nU'ă Il1cSo{>l"ie in 
tu"iu cum csl·(' cea a organizarei aşa zisu- I t'ii liceului {'UITI a fost inainte. Jan.iel'o, :,ojeÎctatca romitnă de a- I Arud, "t\u'! 

i 

J , 
În 

lui nu pn'IXln\lor. : D. Costhchescuminislrul inslruc- I jutor i-a dai ajaLol'Ul penlru aV(,Jl-i 1 

A~sl an prepiITulor rd~pinl's~ I UUlrii al' fi JmMizanll1 a~estci j(tei., l .~~-~~~~~-~~~~~~~~-~~~~---~~~~I 
,opinut de majol'ilalt':l cOl1tislel, că I • a 

ULTlifA 011 Il 
(Prin tele/an, dela corespondentul nostru din Bucureşti) 

Si~aţia internaţjona/ă 

:\ v (~. 70 !:'.·1929. 

l'ubU .... atJe tre !idlape 
I 

Subsemnalul delegat juruciar aduc j 
la <..:uno-:;lintă publică în senzul legii 1 

din 1881 par. 102 resp'eetin> din a. 1 

DIVERSE 
Ceapă de apă şi arpagic 

Camera de ~\gricultur:l a juclelu
lui Dolj, eu rC~t,din\a în Craiova, 
face cunoscut. că în' ace! judeţ se. 

1

, lHO~ l'tU'. 19 cumcă .. Illcrur,i~e ul:m:l- 1 

floare ş. a. dlliapun. păI un, hl..lule.- i 

I 
rie, albituri şi allde, caM.' îl'\' urma 'II g:isesc nWli!:lţi însemnate, d(L cea-

..... 1l T .,1", 1)3, de ut'}ă şl' al'j)agic d'C c~tli1ale su-·dedslllui ~o 3HH din 19~~ ~ ,t~ t ~" 
, 1 r \l d cX{'C- , pef'ioarll. 

tld n UfLETIN UL DE AZI ! călDI:icl ::url~ e: m t, r -a 1'1 ~-e~:{'\·"'lt·O 1 Cu detalii serveşle Camera c1l' 00-1.. :......il I val 1(1 ,", lH aş I.n ayon . .,-u . c -! 
.~l'C'ţ 1 rullli {;yorfi Tihel"iu l'!~pr, 'l11"ln t mert ~.i induslrie din Arad. 

D, Primo de Rivera fără a mai aştepta răspunsurile şefilor oş- : advoeatt~l D1>r, :\1icloşi Emil îinpo- ~ --x ~ 
..- 1irel,a. demisionat, Regele insărcioând ca formarea noului cabinet ,ţt.~:lv~ exc:valll lll, pcn ~u . mcas, ., -'1' , 1 ' t ' arca I In li.mpul une,J ruancvl'C (j<~ va· 
lut spamol pe generalnl Berellgller. I ca.tntalulm de 10.,()OO lm ŞI accerom f goalle în gara A.rad, un tncn pcrso-

al'i; , , d '~.. ar' 1 ual elin gan'i, a fost <lislrus cu de-
~ Se pare, însă, Că. hotărâl'ea retrage rei a fost accelerată prin cele ! prin exeel~ţle ~') ~cope~lI'e ,,'7 C } _ l silyarUrc.<' 

'a,.l ~ <tâte-va răspunsuri prImite de el, şi din care reeşea că armata nu' s·au pretmt 1n IS,200 L(,,1, sc vor ... m " ' , ' u., . . . d 'J' '\ 1', 1 J'că Aulonlaliic efI', cercetează, 
voeşte se amesteca 1D pohtlCă. i e prll1 let a~lii. 'j)U) 1 . , " • i 

1- Se afirmă în cercnrile politice că misiunea generalului Beren.! Pentru i€'feptuirea acesteI hCltat~ I ţ , ' • -~- , ' i- , 

• ,.. . I . b' liiedsului 1'\0 G 704.5 t D. dr. 1 aus IIej~h a fDst c,tlcal 
~şte, guer este să restabIleaseă sIstemul ConstltnţlOnal. I U~ll, ~ ,az~ ',,' w" - • • d'n i .de un automobil ce treoea în lll'are 
ltn' Procesul fratelui Litvinof, acuzat de guvernul Sovietic că adin 19_9 a Judecătoll"01 rlU ale _ I ',' ză ,. 

f ,m' I'f fI' It' d ti' I • "Ineu ~e fixează tenncuul pe 1<> Fe-, u1e . vi-' e 18 po I.e a şe lQ nnme e aeeli Ul guvern, a a a lvea A tocmai ,. . In stare uray'"'t a' fost lrallSI)orLat 
, t tuI că t f J " f'x t - f t '1' . l' bruane IH30 Oliele 4 d. 111, 111 ('0111ll- h < , ~t(}[ ap acee e a ,url s au ACU eu ştIrea run &şI or lllternaţlona 1,.v 'urmărHei ,la spital, iar soferul al~estal. 

rad: pentru a se putea procura baui pentru actinnea de propa~audă a na I\a~aş 1~ lo~ulllta .,' \. ' __ 
, T t . l' . Si totl ('·al'l au ,"oe ,{te a cumpara 1 x 
k,· il.D ernatlOna el comun~ste. _ . '. ' b Indivizii Iosif Vrulo"i şi Ioan Ko-
t L L d . d' 1 f' - d d sunt IJlvtlaţl prm acest citet cu o - I < , ,.,< 

~r,u'ţ a on l'a se contin1lA ,e mţe e con ermţeI e ezarmare na· . . "1 ~ csis a'l fosl areslali În comu.na A:n-
lă L L d d ~ 1 ă '1 . It·· fi 'ier\'a]"~a a{.'eeH, că lucr'UH e susa- i . . ' 

1& va, a on l'a omue,te parerea că ucr rl e conlerIDţel vor f" ,_ ~ . 1 1 ", drei Sa<1una de către fjandal'1neria 
. . 'd' t·t d' . It l' . I nl"lnllte vo;r f:l yandube III sellSU egu \.0 ~ , ;ed :anevOlOase m cauza alu IDeI 8. leI. . l' ,~. -' 11X 1 .' ! lOl'ula. 111 momenlul c:.lnd aranjau 

F' In pl'ovinciile de' nord al Palestinei au avut loc noui turburări. I dm 1881 .par. 101 Şl 1:' ăacc °lr~ CaJil
î 

I un si-lIp 
• ,,' dau bnuu mult pe ang' so VIre n < dc telegraf :pe linia. fe~ 

-} S'a hotărâ.t ca parlamentul Itahan să se deschlde la 3 lIartIe. 1 .' ' A ' • • b 1 rată, 
S' t t t t 1 d "ţ" t 'r . . Sit ham gala SI l1l caz l1!."ClI.'!Sar ŞI su I :e a semna l'a a U e amiCI le 10 re urCla ŞI ov e e. . ' : _______________ _ 

li , preţul de, strigare. A I 

I 

la 
cs· . 
tta 
:es 

ne 

La r. - ţ t L- -t ; PrellC'nzmnt'u ,car,c e de ll:ca~at fa- IX' ".Curs de Locomobile şi 
con~erln a pen ru ImI area 1 ce 10,l.000 lei cal)llal~ 'dobanZlle cu I MaşIni de Treerat, s~ tncep~ 

A " -., r 1,12 la sută socotind din 4 ~Iai 1929, i l~ Scoala de. Arte ŞI Meseru 
lnarmarl.l.or naVale iar SI1e~.ele ")ană acum slaverile de j dm Arad, tn zIUa de 3 Febru-

I
I 11.237 lei. 1 ,. ,1 a:ie a. c. Inscrierile se fac zil-

Se admite formula Franţei nlC tntre orele J';. - 6 P m tn l' Intru{'ât mobilele ('ari ajung la, , ~ - • 
. , ~ . l' li- 'l;aţ' ar t' f st cxecvatc şi de' Direcţiunea Scoalei". Londra, 31 (Hador;. -- In ceI'(".urile. ' ,au discutat cn dupa amiază cu ex- C'l, le ,OI. ~ '.' i. _ _ _~~ ____ _ 
., , , 1 _ "', ....,... _ altii si aceşlla şl-ar 1'1 caşllOal dr:ep f _ , 

con!er1ll1lt'! navale se crede că m I ,pcrţu fi anOPZI, III s{.()l)uI de a ~ fi ...' ", ,:0 , Vrei si mânâncl::1: aboneazA-te 
,~l!e din urmă se ya'akge ca hază de' xa nevoil'e minime ale Fra!el: pcn- ';tul de aeollCrJ~e~ lICitatia prczen~li I I JI N. 
di ' , , I t f' t·' d . d est-c ordonată Ş.I m favorul acest OI a j a o al leu scutle pentru linu.lal'ca ar'lnamcu- l"U lcea.re ca egonc c 'fiSe C ' • . : oÂ. ~ 

I 1 '" 4; I )( 00' t' Le l' '1 . m senzul art. O.Jl1 1008 par. 20. /' , le 01' naval'<.'. propunerea transac\d.- I"hZ j a lIlse {'. lin! area procc - , . , . cu 1400 L 1 lunar 
Dal 1Il Ineu la 20 lan. 1930! e, 

Qllală franceză. ., . tată, li servesc şi mâncări reci. 
Dn:ii Tartlicll, Briand ş.i Le:ygues j V:inklarek, dt'Jeg. jud. Lugoj str. Buziaş No, 5. 1661 

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

Cinematojtrafele din Timlfjloara 

CINEMA CETATE CINEMA APOLLO CINEMA MEHALA 
1 Februarie 1 Februarie 1 Februarie 

Nebunia amorului D+C '. 

Piedecă de sârmă 
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__________________ .............. ~----.... & ......... s • .,r.-s.--.n.T8&mSWl.'iI _~~~~ ,~ 

Frizerie Părinlilor! 
Cu preţuri extrem reduse gAndiţi-vA. Ia copiile voastre. Conform constatarilor stiinţifice a me-

dicilor celebri alimente de carne sunt vatamatoare pentru copii. Luaţi 
Tuns şi ras ___________ Lei 30 va exemplu dela popoarele culturale al apusului ?i hraniţi la cu 
Tuns şi ras pt. ştudenţi __ ..; Lei 20 --

peşte Biicklin(Ji uriaşi 
Abollanlen tll1 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

A. Siclowan 
Arad, Str. BrMianu No. 9, 

Lăptăria . 
Comunală 

elin Timişoara 
Livrează la locuinţă lapte pas
terizate In sticlă pro lit. 10,

dela 10 . litru mai mult 
pro, Iit: 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrală La.p-

282 tăriei Telefon: 11-39. 
------~~-- --

De vânzare un camion 
~ . 

"Chevrolet" 
de lşi jum. tonne, 

În stare perfectă. 

Adresa la ziar 

Arad, Str. Meţianu fost Forrai 
4. Cea mai eftină sursă -

f 

KALL./l 
de culoare aurite sunt neintrecute .Îll, vitaminuri, deci alimentul cel 
mai eftin, faceţi incă astăzi o probă ,~j veţi remane consumatorul 
nostru permanent. Se primeşte pretutindeni. Adresa telegrafica: Kalla, 

Fahrica de cOllserve ele peşte 

KALLA Timişoara 
f VAnzătorÎ sunt ruga~i a se adresa direct noua, sa reprezentanţilor noştri. 

de ceasuri şi giuvaericale. t I 

--,--'f _--'-_, 

Mica publicitate. I 

VÂND o Motocicletă' marca ~ ~""-,,,t~ 

Voinţa Poporului l' 

(JINEMA 

OLTl'lPIA 
LUGOJ ....... .. ..... 

lan. 31 Febr. 1 Vineri-Sâmbătă 

-,t\..~lANTA 
dramă criminală 1 

In rol, principal: Clara Bow, Mary t 
Alden, Richard Arlen I 

Execută după. comandă tot felul de lu
ruri de tâmplărie şi anume: Fereştli, 
uşi. rafturi pentru prăvălii, portale su· 
fragerii, Dormitoare şi BucăIării din cel 
mai bun material şi pe preţuri eftine. . 

1 Mai multe şi diferite mobile gata la 
\ disposiţie spre vânzare. 

I Ioan Cotârlă 
Fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

, ._y~: (P?lyk~ JlCC!l) _ .•• , ". ,?. 

r 'Ghele ŞI pantofi eleganli du-
rabili şi eftini numai la 

1 Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

i II Uristof Pohr 
I . Ţ ftug~j~ ~V.~ /org,/vici Nr.' 6. 

I~Tâmp' Iărie ~e.' m!~~~ 
I prImesc co 

menzi cu bani gata şi în rate. 
I . (caut ucenic) • 1692 

-1' ! ,. I~ '." i 

Căsătorie., "1" 

; fţ; , :: 

I DOMN, In· etate ' de. 1 38-. ani,. 
1 din societate, cu poziţiune. fru ... 
i moasa, prezentabil, . doreşte el\

sMorie cu domnişoară sau vă
duv~ . pană. la 30 de ani. Se. 
admite întermediari. ' . ,," '. 

Indicaţiuni la administraţia, 
ziarului sub "Fericirea şi discret' t 
" Ceva dotă nu strică ___ , .: 

I if{Jt: ''ii''''' .fI~~" ' 

1 Uarol Knelfel 
1 si Fiul • 
r ,Arad, Bt.tJ. Reg. Ferdinand t 27. 
! ) Casă proprie 

Lemne de foc mAruntate. Ci\rbun 
de piatră. Cocs silizian 

Cărbuni de lemn. 

. I 

"Douglas'f cu două cilinâre, ~ 
tn cea mai bună stare de ; 
funcţionare, relatii se pot primi ' 
]a Garajul din Curtea Restau
rantului "Boul Roşu" Arad. 
--------.~,--------------

SE CAUTĂ pentru administraţia 
ziarului nostru a fată de birou 1 
în etate de 12-14 ani. - , 
-- .+1 _', __ _ 

Transportat ]a domiciliu. - Preţuri 
reduse. - Prima calitate. 

1869 o:!rJlJ:~~ 
... ,,, _ .. __ ----' ____________ . ____ .J 

Târgeftin de portocale, la Salvatore Fatane Timisoara. 
Piata ~cudier No. 1. A. sosit lIn _ nOll transport de porf.ocale coapte~ Lada 
de portocale 800 lei, lada de lănlăi, 7'00 lei, iar kg. de portocale lei 30. 

.. Tipografia Jl'oinţa Poporului« . 

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