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Insemnăfafea zilei 
de 24 Ianuarie Lista plugari/ar 

Ziua de 24 Ianuarie este 0- zT 
măreaţa şi sfântă pentru poporul ro
mtinesc. Ia frebue s· rbătorită /li pros
Iăvftâ de intreaga $uflare românescă 

l~ alegerile judeţene elin 
Timiş-Torontal 

Acum 71 ani, la 24 lanuarÎe 
Timişoara. 2'2. In y('{h'rea u!pge-1859, sau unit cele două ţări româ-

neşti: Muntenia fi ·MoJdova, fntr'o l'ilor jUele\l'np din Tim:ş-Toronla! 
singurA ţară sub numele de Romania. in .alară ele li"la gll\'l'.rn'lml'lltală a 

Una din dorinţele seculare ale na\ional-1~rani~;lilol·. s-a mai d('-
Munteniei şi Moldovei erla unirea . \. 1· 1 '1 ,. 

[ 

pns aZI. o IS it a Il ug-an,Ol' a.Il 
lor, dar la această se opuneau ţă.- Timi-:.-Tol'onlaL 
riIe vecine: în special Austria ~i Tur_ 
cia fa care nu le convenea o tară :kl':l-.tii lisU\ (' ('umplI"';l Ilumai 
romtintastd puternică.. 'din ag6cHl1nri rom;IJ( "(]:n jlHlt'Î, 

Atunci Muntenia ~i Moldova, au cari <I('~i inrolali in difo('rllc gru
convenit in ascuns ca să aleaKă. pări l'olilice, ii-au unit ClI SCOjHll d{' 
acela~ domnitor. Planul a fost inde- a opri aecesnl minoriUwîIor. cari 
plin ii cu toată dorinţa ambelor ţări. 

La 5 Ianuarie 1859 Colonelul figurcază În lisla nalional-IărăI1!~lă 

:\l:l,!-\iJiaru Fll'mt'lc~L m:'lJ"(>, Ai!('xandnt 

Tit"a:1 Învi"t(:.'t1nf dir.('(:lol' Voi!cn:. :,\j 

c():ac t;illlan l·ldn. :\ndre PCtru!e

setl loager. Eflimie Foaie Sil\1l1j· 

i colaul mare. Preda Jianu Comlo-
i şul ma:'('. Constantin H()~ll Sirw:-sig. 
, (;jl(·or;!.hl' l.{·lc-a (;;Ilaia, Ell1al1\li\ 

: l'Jl~lJrt'anu Sall'llin,"z, (~, :\L:'U'f:,'Î-

IW:lnl1 Sag. 1 ij,(' Binll,tm r.lwcea Ro
m,ln;!, Dimilrie ,hea Ghirorla, VoI-

tezar :\,t:ol<:>s-cu Birda, Triîilă t;ro
za Dragşina. 1. Cica Sa~. L Ciur:lş 

V;'ilcnni. Iosif Chindea VoilenÎ. St Altx.andru Ioan 1. Cu~a a fost ales la j urlet. 
Domnitor fn Moldova il; la 24 la- Iată persoant'Je cari fjgUl'f':llă în Bitbău SalC'hinez. buba l'nchiaşlI 
nuarie acelaşi an in Muntenia. aceaslă listă: 

Contrar voinţei ţărilor duşmane,. J)r. Â.l1I'cl Ciohanl1 a~iGlIltor Li
Alexandru Ioan J. Cuza, fiind ales I ponl. Ioan Ciucurel a~r.ieultor Soş 

C!~nadlll lllfll'l'. I. Guca (;hirodn, L 
I3el(,HIIH V.\lios. A\'r:nn .Jiycovi(':i 

Brcslonl!, ~. ăi\ă Ghiror, 1. Că-

Telefonul Redacţiei (Arad): ]54 

cOlp;lilllire ~i' [ji.i:lhi 10<.:l1l· a ~o{"iP

latii amin.'tc Iilni ;_us. 
J n (·U\·'.În!are[l <Lv d('sehidel"(" Ye

nerat ul i,()S! I'U t"piscop a spus intre 
altele: am {'ollyir,gcre<l că la 

o, l'rU d.' t'dll;'olidan.' a Hom:lnici 
in1 re,!.'Ll'. I:i ){'rit a n[Jas!r:-i. slriimo-
~easd IHlall' (:olllriltlli eu foarle 
l11uîL daCii jic ]:lngă uite forle u',i 
stau la dis;wzilii.' , '",'a şli sii. indru-

~\lil1( l(J:.l.,ii d,' a:hlJ1 ... · a f'!it'\.·lor d,
I't'Illl'ik orlodoxe, F ell1eile au fosl 

În lonte timpurile cele mai ilevo-
1 ale 1 ni I.lls f:lllislos. Si in toate 
limpurile ';:i.rguinta lor i'n jurul 
hi,;cd, i; a dal L<Hlde binecU\'l}nlatc, 

Si În In'eulul bis{',.ic:i noastre na-

\iona le t"cmeea şi-a anll rolul ei 
fnlJllO;;; de a pil.stra şi intări in
tn'ag:l şi lll'nltcrată credinta orto-
doxă a 'irămoşilol', România 'în-
tregil:l va r{im;înc unită câtă 

\'1'1.'111('. va fi şi orlod{));.iL Orto~xia 

esit' granita unÎlfllii noastre sufle
leşti. domnitor tn abete ţări, unirea cea I . 

tnult visatii odatA. să realizează, . de~ Pdru b's.teanl1 Rgr'onom a,t,rri- '!";1bnş Bolda, Pelru Toma Sânnico- 'Prin ln>{,lIlul 'ci Societatea Nallio-
Aceast eveniment este legat de cuItor Cl o porii a, Pay'el Blidariu a- laul mare, .\.ndr,ei Roca (;hiro('~ P. pală D!'l()dmd'j a fem.eilor rbl11âl1e 

persoana Colonelului Alexandru Ioan gricultor Che\-I(;I'<'şu} mart', Ale- .Hcn. AK'him Dosioc ş.i ~\chim PCtro- în<ircrt;)(cşk nădejdea unl;~ prodi-
1. Cuza, care a fost primul domnitor xandrll Ticranu ruITclOl'l1l ziarului Yiri Izylni. Pacei Pdru şi P<'lre 'lpr rr":'1'-"""i'''{!' 'lt ',' lP'" '1 :"l_ 
ai Rom{inini. Intr'o domnie scurtă de t>'....... .( !\1 : It m Juru (XJnSOll-

de 7 ani (1859) 1866 el a făcut re- :Sy·aslica Banatului din 1'imişvaro... len\an Timişoanl. d:lrli Hom:lnjci îlllr.egile. Femeile 
forme însemnate ca: Secularizarea l;lwol'gh(' Todnn preot Fjbj~, :lgri- Dură :;,·yonurile cari circulă În ju· şi :l)H au rolul lor frumos în jurul 
all~,ilor mănăstire~ti. inproprieiărirea ('ultol'ii: Homulus ~hlllte.an Soşc!(>a. dd. :<0(' dă <'a sigur rt'uşi!a aeestei ariirăt·{'.Î şi COJlsolidăyJi~ patri.ei, _ 
taranilor fi dezdrobirea ţiganilor . • 'j' Eheul'glw Sldan X('rău, Cuz.man lisl!?.fI plug:\lilor rom:lni (Fin Ti- ITin rolul lor de mame, Dacă În&ă 

Ziua de 24 lanuarie 1859 fre- Bog(lan!;>i '(;h, Aghel P<,sac, Aurd l1liş-Toroutal. la uct'<!s(a yoi mai ad~Hlg"l şj mun-
buie considerată ca piatra pusă la ca d~;5. În ctdru] ~ocietătii ce. do-
temelia tărei noastre. Atunci s'au I . , , 
Inchegat ;1 injăptuit primele speraRţe I \ n!ll c a ,~a , 111 r~Jl1 t :1111: ,ca o '110 uă "Cetit 
,omân~i~t!. Că~tecullui V~s~lie, A le- R A' L " • -' • L'" I tl~t\ cliP ~I1I1,'a,hn~a Şl apărarea româ-
xa~drr •. msufleţlse toate .lnlmlle ro- I amanta a ExpoziţIa InuustrIa a . I1Is~nultu ;tIC( la gmnită. "ă veti in-
mane~tl, prin frumosul Şl· romfJnes· I _ B J I s.ene l:UlllIl'l{' Înisloria Întl'('~jr:ii şi 
cui lUI. < I dIn aaapesfa .! ~n,S(,IHl~lrii Hom:lnic.i noastr.e, miJit 

Eu s~nt f:ate, tu m'eştifrate BlI('lItf'şli, 21 .... Canwra d.: in- 1 xnl i'ndi. ! luhlte . 

In nOi dOI un suflet bate dllslI-ir şi ('0111<'11. a dispus ca Ro, Tncl?rnlrile {'('olH'micc f[~ptul nC('$' Evidellt ettldllro",ul apel al sfAn-
şi m~lnja să ia parte la '{'xl){lzil.ia in- ta ~l' eom:'nl<'azil foarle mult. ('1 I tului ;i,el'arh, a avut ecoul do-

Unde's doi puterea creste 'l\lSll'l·al.X ·("11'" '''' ."'"('<'1 lc)". 1,'\ B1lrli;>.- [,·.I'n(1 lln\11 cl,'n l·nZllll,'lt.n}" fnlnl(l,,, .. n 1 't " 1"" 
Şi duşmanul nu sporeşte !l-'.es't,n" . <. .... " "~" , • " '- "R n, ,call l:.Jala s-a CQDstiluH din-

• eL alp cOl1f.prilltd dl'la II aga. 11'-0 daUI cu ,17 memhre fondatoare 
Aceeste fruml9ase ,i inţelepte Dala a('('sld expozjt.i;i nu s-a fi--x-· şi f.i ~ adh-e. 

ver$uri au răsunat de decenii pe me-
leagurile rom(),ne~ti au rascolit toate 
sufletele româneşti şi le au îmb rbătat 
la jertfe ţi sacrifici. 

Ele vor li de apururi ,.Steaua" 
cart trebue să ne călăuzească în dru
mul spre menir8tl măreaţă a nea
mului nostru , 

Voinţa Poporului 

Filiala "Societăţii Ortoaoxe Naţionale a 
I femeilor române la Oraclea" l 
I 

In urma it1j(.iatiH~i şi stăruintd"· 

{inei EI('lla general Stitngac:iu, 
l11embdi, în tomitetul central al 
,Soc. Ortodoxe Kat,ionak a 'femei-

lOl' rOl11<\ile din Bucul'c!;>li. P S. 
S. tpisCoPl11 Homan Ciol"'ogariu a 

con\'ocal pe dnrle ortoooxe din O
radea la o aduflnr'(' generală de 

Com i IeI III a fes arc' eom pUllerea: 
urmiJtoare: 

Prcşedinl:i !lna Soih-ia rlr. PIOPll, 
'~in'pn'sid(,l1t:1 doamnele Z\oe CO!b-
11<'1 ,\,I'i~ .t'S( Il ,;>i -{ :()flslan~a Lupancea 
Sl'( n.'lan' dna ViolL't('a col. l}dicE:'a. 
I1U~ S{'('rl'lal' p:tl'. protosin('('l dr, 
Laul'cnţil! Busuioc, easieră dna Ma
rio;tt'a Boanfă, --- în lDial comitetul 
n UI11ăd.nd 24 membrii., 

, 
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Voinţa Poporulij 
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C. F, R, abonamente şi alte F · S' d Birou de voiage Arad, Bul. R~ 
Vizarea paşapoartelor comisioane la Bucureşti şi ran CISC a nor Maria No. 10: Vis·a-vis de Prefe\l 

Cluj primesc pe lângăgaranţă tura JudeţuluI. Telefon: 5 -It 

,- ."_ .............. -~-----,,._----

Groasnica nenorocire 
unui invalid 

i Un căpitan elin armata itali~J "se căsă~ 
a \ reşte cu o ţărancă româncă 

Voind a împăca pe doi beţivi, a fos: tăiat cu cuţitul 

Timhoar:l. 2~. [n zill:l de 21 
lanuarje a fost internal în sanaloriui 
Bega, 1nya~idllJ (h' razboi ILmilrk 
S1oi-cll • djll COlii una Topolâd'ttul

mare'. ~ulllitlli a fOiil blj"l ('li cuii 
tul in a))(!oJllen dt' c:tln' -~jmion 
Brancl!. nn y(':{·jn al lu) din aC\~'aş:i 

comună. in limpul e~)nd :;t> jnapoiau 

dela o !,omană. 

o ura vechl'. 
1l1\alidul StoicII "!Jind u-i jmp:î

(~a, spre a nu ~{' fact' de 6i.sul lu
mii. ,a c'izul Yidiilla erill1:na!alui 

BI':\Ill'lI. Cr'lmillaful a fost :n":'sl:lt 

Irle rostul de jandarmi din TOflOlo

'-:lţul mare. <;an' fac ecrt'l'!:irik, 
iar ill\caiillul Sloiell se afla in a
gonil" fiind "rea purlH' Sj;('nln(l' !l!' 

Simion BrarH'!1 s-a cerLal cu Fira- sdq'arl' cu \'i:l(~i. 
nul Con,st.anlin :\(')(,11, 1);(' cart' aw'a -~x-

înnecat A 

In Bega 
dilJ cauză că trăia rău cu nevasta 

Tlmişoanl. 2:2. ,\·.;L\zi pe la on' 
le 12. la o in;-.;p<'C'\il' făcuHi ne d. 
comLar Co!'Îolan Vrlkiu, Seful circ 
II poliţjene.;;Ii. pi'in carLi(,l'ul Fa
bdcn., dsa a g~hit pe malul C'ma
lulci BegH o p:'dărk b~lrh:ll(,ils(,:';. 

iar {!easll [ll'a .ei un Ct.'!'Iit11'ut de 
înc!lcrr{'3 d'is~ilol'il'i infl'C Dimi
trie I.}.f-jan de :!~ ;lni d;n "comll!1U 

Sânnieolaul m:l"c ~i Solb Sl'Jncill 
din SLamonl rOl1!,lll:l. Pe dosul C<T

tjfical ului liU1l1 scrIse cu creionul 
cu\'5nlele urmiit OaIT; 

.:\liIru Deian. '!-;unl scăpat d.e 
toaie. Hamas hun de Timişoar'a 
din ("auz:l. new',.,LPi Sofia Stan
ei II din st rada ::\ cgruzi l~ (I:"!'C. 

1 I. Sunt inpurl in 'B~·g'a. D( ia 

MitnI. 
In urma acestora d. 'comisar V{·

tirill a 'În(;eplI1 ::;i JlH'{li at eerc('[i'i-

tru piată, :l 'plecat În ora::; eu :-,('0-

rul :>ă caule dt' lucru. de unde nu 

s-a mai Înapoi;l!.. 
lntftmplă[ol' s-a ar!;lt în Tjmi~.la· 

l'a şi 1111 t'ralc mai mar{' al "'letim<'Î 

din Sânnieolaul 111:1 re, ear'{' a j"('Cll

noseut atât palHri<t dU şi scd,"uJ 
fratelui ~ău ::;.i. C<H{' â (k·darat că 

nil pt'ca 'ilie I111Ii[~' din "iata lu: 
(,OIl.;ug<l!a. ({t'( :11 din ti uzi t.t', (';Î o 
dUCl' rMI cII ;.;olia, CUI'C l-a făcuL :;iî 

i'ii m:lnel' tonlil an'i'e:l moştenită 

dela răl'inţ.i. 

Din pa'1ea eorpului P<Hlllll.erilvr 
;~-a daI cele mai bU!Je l'e fl'rin It' des
I'j'(' D(~ianu, tIind eunoseut i'tl om 
mUlleÎlo]' 'ii 1'<'[r:1 n{ic)-o pai'\mă. 

P:lnii in prezt>ut ('adanul lui 
Deiauli IIU s-a J'l'St'lIiL 

f(,,'("t'Iăriic eonlinwi ŞI ,"om n'\'t'ni 

la limp Cl! rezulLalul 10I". 

rile. VnHHl~ă. 

'La iJl!eJ'o~alol'lI! luaI fenwrÎ So- • Ih. 

elin com. Pâncofa 

Eri la O,ra ti a ~I\"ut jl).(' dlsi'lloria 

drei Eli\ah .. la lIerclIkscll el! ma' I 
re;" 'propriL'tar şi di1)i!all acL~\' in " 
armaLa ltu!iauiL d. Siln':.;fru (;'io

"':l!1I1l Balli.~!a Sllehl Val. Dr;l Hel'-
CU!(':,ClI l'sk fiica 

11':)101' (le m[)~~{'. 

unui adminis-

C:lsM~)I'ia a anl! loe eu un fasL 

deO~l'lJjt. la car\' ~HI luai parll' toa-

lej1ersoHuI'i1,I\He din judd. 
.\cesL K'Vt'uill1l'nl l'slc de mare' 

!.()r1ant{t pel1[ru nni. d, dlpilun S 
ehi Valle lJlIcllr~lntlll-sc dt· 'mari 
Frllll10tbe sim paljj ]11 et'rclll"i!{' o 

ciale ilalji!'Ill', t· 
U l'am nouj I OI' db~Lloril i \4ialit 117 

p/l şi noroe. 
f 
• 

1 7 uara - Z...,......mrrM""?B 

Ce-i CU llliss il·olanda. 

Il a.ga. :23. Il t!Jl~1 a! l'gcrl'3 I u1 
:'IIis· lIoland;l. i il sala dl' n,,'('p\k 
se Mia .şi li 11 haia! 

;..:I:-igid (i<- Jmnu'ie a 
:'I!iss eu (lI\:illlek: 

;.Trilhl,,{ă mml1<t·. 

{'al 't' în! r-nll 

Comisia 'lL'i',:<'I:ÎlH.i eazuL ~-<l a
li:!! (':"1 :'Ili.s Iloi;mda c şi mamă. 

a rUI11:lS 

landei. 

~l:~s 

lin -~ 

Pentru reallgajaţii pen-
Slonarl 

In !egaiura cu ;.;uIH'imarr:l spont-

1"ilOI" pensionarilor l'{,:lng[ljali, JIu
::;'i.i reangajali au ina:nlal un UWlllO

r.iu mlnis{erulU'i de fiJla-nle, 
In eeeucf' pri\'c::;lp ÎIn prOiJ,ieHri-

rea {'jlt şi pellsiill', guwrnul stu-
diază dlesli li ni J,e, 

Fiul regentului 
Horthy e lucrător 

la ford 

I 
('Il umhjul său ElIg~n Horlhy. Dt 
l'j () seur!(l Vi7ilă făcută lninisL
iui ungul' la VH.~I!Îngt.ol1, contele 

Sz{"ehenyi, d s-a insLalal inH' 

ia TJdroil. 
In Cganda am impuşetlL ddan: 

,irw(e]'j ~i alte fiar!e sălbatice; i. 
cum "Ludil'Z aplieaţii.!e pra<1.i.ce al: 
l1H'cunicei ce, a d{'chu'aL unul 7iam 

t 
tfm;\rul l!orlhv, f 

La f:lbdea Ford., Horlh'y hlO'eij 

zi't ea lucrător m<'cmuc, de rân4 
".pH1lH CII ~aS!' dolm-i }le zi, S:llar1 

inc('pMol-iloI' , 
._-- --~ ..-

O I;ala~' slUl~e:roa....ă la Ro,·int'. 

In rollluna Bovine din jlldellli :\~ 

rnd doi 'veri; R'o'l~ t - ". ~. 
fan Hohnci s-au lual la cCaliă. I 

Ceada compliclindu-sc a dat in 

htdae, în timp 0(' Hohaci SL('fan sena 
se un cutiL şi îl împliintit d.rului lt~. 

Ioan, 
Vidima in sl:l.J'c Rrayi'i a fost tran· 

sporLală la spilal iar cdm!innlul ;], 
l'cslat, 

·_-x
LoCtnronvE !'i6H;. 

Vill cei.e o sul;) looomoliH' pe 

cart' J,c-am C>O 111 an dat în Germa
nia. au :-;.osiL 30, 

Ele au fost luati' în primire itI' 
însllş ljtu!arul depart:ull{'t1lului d. 

mirLi"lru Pan Ii a Li pa. 

-x-
fia "S1arHiu" numita a dc,C'laraL {'il 19" n l' 
bărbatul ei J)imltJ"Î.c J)("ianu, a ~ ~J!' k,-.· ..•. 

]lărăsil-o dela 1 Ianual'i'i' H130, dnd Februarie W: 
a fost pus în rlisportibHitate de 

Sun! venit ajd s,~.re a lucra !;>i a 
('.:1 )tiga cunostinte în domeniul 111-
dust]';al Cl' \'01' jiutea SNyi tărji 
lll"lt> la ÎnapOi,P!'NI mea in Unga
ria. ,\rcca"ta esl.c explkatia daLă de 

SLt'fUll I10rlhy fiul. în vârstă de 2;) 

ll~' ani. al amiraluluj Horll(\", c:J1't' 
:\ 0:11 :m'if d·(' Uadio. l 

~ 
corpul pompierilor din Fabrică, un-
de a s.en"it doi ani. laI' de' atunci el 1 f4 
venit la :ca numai În ziua de 21 ' .~ 
Ianqarie, f~J 

In nOal)lea de 21 spr(' 22. au ~$~ 
I<'~ 

azi IUC:l'ează la fabrica Fonl <lin' :\ o u! I arif tic radil) care Sl' n1 I'll' l 
ne in apllc,ll'c in cll!'Y:l ZilE, prc· t 
vcek o l'id i,'al'{' de preturi aproalJc i , 
:S\1[[t la sulh.. I 

dormit lnpreună. şi dimineata la 0- ti~ 

rele 7, după CI' .. i-a lăsat 2f:~ Bal'ull i~~ 
Cel mai eficace leac În contra II N 

tu.el şi • bron~io.elor este i 1 d s t" "1 fi :::': ::~:~:!:~:"~;:~ I \ u~::J 

Udroil. T:ln<lrlll IIodhy e un di
plOlnat al uni,-t>rsi1ă\ll din Buda
pesta ::;1 e plecat de acolo elin luna 
Mai anul trecut. Fi III lui Horthy 
unn;lreşte să studieze Il1ctodclc d<> 

produelil' 1n seria ce au făclIt, })(' 
(in'[it \ud\.nl fllimo:lse. uzine FOl'd 

Fiu! :lllliralului I10rlhy a sosit la 
I'\.'wyork la 12 :\()c!J1\Ti,c anul In" 

cuL 11in ),!aj p;lDa in ~")l'plemy'l'i", a 

eilUHoril în Lg:IIHla şi Congo hel

gian, spr,' a y,loa !iare s:'tlbnt-Îtec 

.v~'ca.~!il . sculll\wl{' s-a fficul şi il] 
l'a rorL {'U ca:-:ele cad detin radio. 

I~:U:\ rABI':. -x ~ l 
P. r.r-im prOCUr/lI' :\il'olae ?\i('llit" 

seu fiind lt'ain!~11 jll'im !'l'(J('UI'or la 

Cur/l'a dl' .\p,.j (iin Timi::;oara \a'\ 
r."tl'ÎhÎ Of:l!:'!) I Ilo'>trll res!l' c:Î!py;t 
zi le ' 

-'. __ .. _._--- - - ~~ -- ~- - ~--~ ~~~ - -- ---. -- .~- i 
f 
\ 

--\ - SAZ_ 
acu ... ·• t.:in1~mu t('#~i'~f:h ~bp Tun~'HiH'a I I 

~ 
i 

ClSE~IA CE'rA.TE CISEY1.A APOLLO CINEMA ~IEH.A I111. 
4 

24 Ianuarie 24 Ianuarie 24 Ianuarie 1 

\ 

l 
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Voinţa Poporului 3 

Den· t' .. U e -'1".~1-car.1· -le pr.t-ma" 'l'JI"~ "a" I cărămida., tigle. var, ţiment precum şi ma'eriaJ de lemne se transportă şi la rl .& U .. ~J U~ rA.& I dornici.JiU in cond,itiuni Trall~I·I'1ITanl·a depozit de le~ne 
I _ avantaJoase: la firma: ~. Arad,C. Radnel 10 

-
Cum se lucrează 

în ..• ]-'l'anta , 
o ei a d-lui Tardieu 

Zi.m'ul .,Le ;\[atin Gs<>rie: 
Dacă legc'a celor H ON' ac muncă 

,_. s-ar apli'ea şi pn'ŞcedJntilor de 
<lons.itiu, arlrebul să (!onstatăm că 
.d Andrei Tal'{tiPll a c{}ntrav~nit la 

I ULTIMA Oll 41 
(Prin telefon. dela corespondentul nostru din BucureştI) l 

! 

I 

Situaţia internaţională I 
I 

Buletinul ele azi: I 

l' nitwea midIn!' indusll"iaş.i şi me
seriaşi pati'oni. din !.ani, fil Arad, 

lnştilnfan'· 

ea. ieri, in prop(J11juni.,.. ni ~?1\)ri.51-•• ! 
mute. '/::' .l.·.i . 

231 Ianuarie 1930. Dup~ cum Be vede şi din confirmările! 
ultimelor telegrame, reparaţiunile orientale au fost complect so-; 
luţionate. Datorită acţiunei comune a Mieei Inţelegeri, România l 

l"n.iun('a noastră a reuş.it ca im-
1·07jlul pe <:irnl d{.' afac{'l'Î de 2 la 
:>Ul:l. daLă ya fi sohit prin -mes..'l'i
a-:;i. la cel'{'rl'a in .. :~(' yor elilxot'u de 
p:ala amend,'l .\c(':i\l' {'(>n:rl pe 1<ln· 
g;1 plata de lei 30, in care sunt cu
rrinse şi sprsele şi lhnbrde r('{'~" 

rute, k' fall' t·l;illlll"a. de{'i :,unl ru
gatj toti llIesi'liaş:i c.ari dOI'('S{' a-ş 

rt'zolya al'l':lst{l chcs.1i1ll1t', S~l a· 
ducă alta prOt ("iul W'rbal re fpril01" 
('tll ~i suma la Si.',·i-l'lalld l'lliunl"Î St 
l~lbb. strada Eminescu' 11, p:ln:l la 
finca !unt':i ('rL 

.Sosit aprmqH' de Ol"IClc 7 la gara 
,\4' Nord, Yt'1und (I<']a linga, era la 

(IŢele 8 lttl. lucru, în cabinetul silu de 
fa internc. la 9 şi jumal{' la 'IWCşt'din 
ldo l'epuhlidL la Eli~l'll, la orele 
10 la (,'(}llsili ul de miniştri., la 0-

rde 3 Ia CaHle)'â, ceva mai Urziu 
la Senat, la .) din nou la ntini.'\ter, 
de und{' pkc<l ia orele H, ca să sc 
suc în tren şi să slurlii'.ze lin lmpur
tau i. dosar In drum spre II aga , . 

;\.şa se gUWrIlt'UZţi. cu rezultate. 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânze1uri şi 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

GLESINGER 
1876 Arad, str. Meţianu. 

Convocare 
lmplinindu-sl' patru ani dela con

-.1irtuin'u contitctlliui şcolru' al li
N'ului de tete » Elena (~hiba Bl11a« 

Al'ad., Dil't'Cţi ullea în .. ită la o adu
rulrc generală penll'u aIegel'ca 11.(}

lJlui comitet, pe toti părintli şi tu
lol'ii ]('gali ai eleve lor, fostele t..'Il(;ve 
majoI't', părintii fostelor eleve, 
lucmbrii corpului didactic al şcoa

lei pe toate persoanele cari S€' inte
l'l'sează de hunul mers al şcoalci. 

Sedinta va fi Ouminecă, 26 lanua
t'ie ora 11 a. m. in sala profesorală 
"Il liceului de fele. 

In caz de nepl'{~zl'l1lare a mCIll

hl"ilor in l1um~il' ~ul'icienl, ~edinta 

Sl~ ya ţine in Durnin(>('a din 2 Febr. 

cu membrii pre7..en(j, 

DIT{>('ilUH'3 lic(>ului 
de fde. 

--------------
Vrei să mânânci bine abonează-te 

Ia JI,'8 NiCI. 
• 

cu 1400 Lei lunar. 
serv~sc şi mâncâri reci. 

lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 

Execută după comandă tot felululde c1u 
furi de tâmplărie şi ::lnultle~ F&reştri 
uşi, rafturi pentru prăvălii portal-: su· 
lragerii, Dormitoare şi BllCă!ării din cel 
mai bun material şi pe preţuri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

disposiţie spre vânzare. 

Ioan Cotârlă 
fabric str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

(Potyka ucca) 

, a câştigat procesul la Haga. Problema optanţilor a incetat de a 1 
mai face pa:-te din preocupările statului româ.n. Revendicările! 
optanţilor vor fi plătite din reparatii pe cari ni le datora un-l' 
garia. De asemenea suntem scutiţi şi de plata sumelor cari s'ar 

, stabili datorite archiduci1or. Cu alte cuvinte nu datorăm nimic şi i 
nu ni se mai datorează nimic. : 

I 

In ceeace priveşte lichidarea bunurilor bulgare tn România, I 
s'a ajuns şi pe această chestiune la un acord. Bulgaria va plăti l 
Romaniei în schimbul acestor bunuri 270 milioane, din cari 160 , 

I 

vor fi achitate de Franţa, Anglia şi Italia din partea ce li se ~ 

· cuvine jin reparaţiunile bulgare. In acest SCOPt peste reparaţiile i 
ce are de primit, cota României a fost sporită cu suma nece-: 
sară acoperirei celor 160 de milioane. 

In leg~tură cu hotărârile dela Haga, se pare că presa un
gar(l este în afară de realităţi. Nu s'a priceput încă destul de i 

bine în redactiile dela Budapesf,a întrângerea Ungariei la 00- ~ 
misiunea Reparatiilor orientale, Unele ziare maghiare c'red i 
chiar că pot vorbi de u,n succes a' Ungariei, ceeace desigur va 
spori deziluzia în fata realităţilor, când îşi vor da seama că 
ctl în definitiv au de plătit· peste trei sute de millioane 
marci au-r. 

, 

:\;rad, la 22 Ianuarie Hl30. 
St{'fan l;or'!)ban 

preş. fi liakl 

Judec!"!to/-ia rurală Siria. 
:\0 (~.i~i2!1 1!1~:f' 

1'uhlk'aţh' de I';("~laţj.e 

Subspmllallli dcl{'gal jlldcetlurcse 
1J(' ~jaza decj,~ll!lIi judt'C~Uori(.'i ru

rale Siria ;-";0 (li.' mai SU'i, m;şc:'itoa

r{';e ,:eclll'-"tralt' În t'aHHU'l'tl lui En
gi'!hanH Fenlil1and rtTr: prin dr. 
Iosif Veisz a\"tJCat din ]':1:1<:ola, pc-n 

• trn suma de J.l'!i :woa capital şii acc. 
JYI'C'cmn şi p'l'ntru Si)('sele stabilite 
l'fm;t in pre~('nl se VOl' vinde 'Id li
cila\ie pu bliei la cai>U unnfu-i'lulu.i 
in (OJllllllU P:lneola, in 7,j tia dt' 1 
Februari,e 1930 ora 3 d. 111. şi rulUme 
:2 paltoane seul'Lc de iarllă, ,) sca
une, 20 ;saci cu cimC'ni., ·6 'mcăţi; 

l".lme de fert'strt', 1000 b, tiglă, 30 
m1l1. gdu, toale a(~l'slea c\'aluate Ja 
Sll~la de k·i 20.[);)O. 

Liei!aliunca :il' Y3 tine În baza :t,-t. 

Conferinţa navalit dela Ţ..ondra s'a deschis azi dimineaţA 

plenară va avea loc abia Joi nrmând ca până atunci să se 
stabilească programul lucrărilor în toate amănuntele lui. In 
orice caz este propabil că va li o conferinţa. de mai lungă 

durata dată fiind imporfanţa problemei ca·re se pune. /

107 şi 1O~ li legiiex{,(,llţioTl,d(' din 
anul 1&"i1. , 

. :Siria. la 11 Ianuarie 1!l30 

Capitala insulei Creta, 
Kandeba în :flăcări 

A ars jumătate din oraş. Pagubele se ri
dică la câteva sute de milioane I 

jud. indescifrabil. 

PublkaHe dll' Iit<taţie. 

Din Atena ni se trimite fUrea că oraşul Kandeba, capi- 1 

In d .. aza dt'('isului jud,('c[ilorlf>'( 

ll1ÎX{l' Arad :\0 de mai sus: 1 oto
man, 2 nopliel'l', un ca' nl'gnt, ·1' 
ron-i, 1 ham t>i alie ohi('{'tc pre(:li

,€ în Slllm\ de 47.U01 1d ClIlN;nse 
in I'u\'ol'lll 1 ni t· nin halleil ~i 

soc. UJlll din .\1':/(1. I'l'pr. prin ·d!'. 
1 uliu Orti m'tlcal (Un '.\ rad l)t'nlru 

taIa insulei Creta este în ILăc/iri. I 
PanA acu,m focul n'a putut fi stins. Din cauza V)·emei, 

fh1citrile au lunt o ma}'e e:x:tindere asupra întregului oraş. 

s iln I f 

l'ol'ttlreiul de jH.' lângă jntkcal(JI'ja 
ruj' ală Siria, 

:\ o (; 17,'ltî lH2H 

Pllblkaţi{' 1I1' Hcttaţie. 

.Xo 5~ port 
:-:e IHlhlii,'ii spr'e ('lltlO~Lint;l gC'n~

raia eil in ziua de 13 FeJ)rllar:Îi.' a, 

a .. 
f co!oral;l llIl'l anieil Sadu; din (]uj 

Il'epl'. prill mocatlll dl', .\1:lllI·i(iu 
! Deulseh si suhsL ·lJrin <II'. 19;':I~i,(' 
" . 

})oh()~ t]jn UI'0Y'l. de stima de Ici 
123-1.1 capii al el! 12 la .~uln inlcr\',>\' 

pc an, plus sj)l'se!e ot'<lzÎor:.li\' ; li t'-

xe,u(ia ,-c are a primi pl' ilaza !lc· 

1l:JO încep.ind In ol'ele 1 ]>. lll. sc "izilll1pi:\() ~I! Hl i~,2:J ;1 }lIdl'~iHp, 

~'\ ,'inele prin liellalit plIhiÎC':1 la 
rata locului din comuna Haclna ca
sele ~i anwjamentul complls din 
uJ'll1,i.loare:e: una masă patralii. 1 
şÎI'OI1el" una lH'udu][i dt' l){'rell', 1 

dt'i rt!n\!l' I.llgoj, 
Licita\ia se va line şi In favoa

rea t:!'pdilol'i!or: Sugar :\hmsz d V 

Vo!f, S. :\lC'[z. din Timi1:'oara pen· 
Iru capitalul de 7~3D, :~il.OUO pllls 

r~an, 1 lmfel, 1 canapea, ~ 'Patllri~ :l{'et'sorii. 
evaluate in pret de lei T3.I)OO. Hadn:l. l~. 13 lanllarje l\/:m 

r\tcea:~la a'"t'!'C se vinde pent!'tI I D. Antonesl'u pOliărel. 
dcsp~\gubir('a crt'ilorull1i Tesalol'dia 18!J8 

suma dt' ]O(h~) ki capilaL inti'l'l','>l' 

dp 1~ 1;1 suia (lt-Ia ;) .\~)t-ilit' l!I:!S, 
pn'Clllll şi ,~p('scll' Sl:lhilite p:Î ll;i a
('tIIn se \()r vinde la Iid:a[ie p'lhli

tiI ;11 t ;LlI'liei .\0. ! l; LiO I'l'k 11 111 

<: \li i ici :\ (l li) ('o;, i i 11[1:11'·, i (tl 111 

in Curlid :\0 .tir) \ nnl inll.tl i\C in 

Curtici :\0 '-,31 In 01';\ j() ill ,jll:l 

d (' :!,-) Llrllt ;lI' i l' 1 ~ HII. cu 11 r ;li i. dp 

lege' ('\.l'C 

i .\(,(':1"t;1 lilila\ic SI' \ a (int' si ill 

II I'anlrul : Soeieln!e<l (k t()llli';~[)11 ~l 
, ci/'C'u1<1 l.1e <Il' \'if'la\i, Lan!l('slll:t'l1 d 

I 
t;I'OSZ, !lanc:l .\rnd:1n:I. 11:1' ia in' n' 
prin<lt']"(, de transport t!l·i. C~ls"a de 

Piislnll'c din .\rad. Osloi,t \, Vasil.e 
,\nlekan .\kxa. Vat il!:l (osi r l.e j p-
ni('ki'l" Solomon ~i '(:ill l.m \lmlr,\.iLl 

Spfpor1:'u·ej illdl'scirrahil. I 
l 

/ 
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Ghete şi pantofi eleganli du-
rabili şi eftini numai la Publi<a(.ir d ... I;·(;lart. 

Costică Vasiliu In halĂ1 ex{'clI!ii.'i rit' 'tscOllkn[;lI'(' 
Lugoj, Hegina Maria 4. I er.q.tuile in ziua de ,1 St'ptenl\"l'jc 

No G. W7;)7~1929 
Publl{aUe «It. Iid1.aţje 

'J n haza ('xl'('u'jki de ('ficontrntaJ'C 

('frptuilr în zjuli de 3 SeptcmvrÎc 
1!l~1 in baza {(('cîsului -jud('(ă!orid 
~,!lX:;1 Arad ~o 1;:'81- 1!129 obiec
lelr sl'cht'strale in pro{'('sul ,,('rbal 
;\0 (;. 11"312 .,i :!lJ,:i7 lU:!!!.: 2S ,,"jo

i j !l{'. 1H l"!:lll k. 2 (011 l ra hasm]. '3 şi-

Judec,ltolia ruta1ă SUia 
N'o G. 2373--1H29 

Publkaţie d~ Ikita~e 

De vânzare wabniC, ~e orice 11!l~H in baza deci:.;ulltÎ jlld{.'eftl~)ril'i 
preturi acceptabile, aranJamente; :\Iixll1 :\irad ('l! :'\0 1(i7:37~ 1~12K nhi(>(' 
de camere şi bucAtarie de prima I ~o (i. 1\l:)Il1!,2K: 1 c!'e<kn( cu 

calitate. hflate în depozit la Fran- : :2,(';'[:11;,'. 1 rOJ'C gras şi alte ohiedc 

cis Vigh str Odobescu 7 Eli- !ITeluit(' In suma dt' ki 1:211)0, cu-

eabetin. I prills<' in fnnll'U1 lui Cnin·; han("l, 

fnnp\l' şi :d{(' oLil'dt· pl"etuile În su
ma de 7:~.1O{) fei, cuprinse În r~1\o' ( 

Pe baza d<:cisu!ui judec;llorÎei ru- t 

ralc Siria ?\o 'dt' mai sus, mişcciloa . 

"ele secv('stralc în favoarea lui 
Hcwsz Heisz şi Friedmann rt~pr, 

prin dr. 1 uliu Orfl avocat din A· 
rad pentru swnll dc ld lU.OUO c:!jl' 
şi spes,elc se vor vinde la licilatit: 
vublidt in {'om. P:il1{;o[a la {'ilsa ur: 
m;'lrilullii în ziua de K Fi!bruar'ic 
l!JJO ora :l p. m. ::;i nI1UHlC: 2 ca· 
n: .. 'l:e!c, 1 Cl'('t!cll!e. 2 duJapurj, 1 

4)1~ EM.:l. ( repI'cunlalti prin dr. Iulit! Urri <1\'0-

; (ai din .'rarl. pcnlru suma de f)20 lei 

I uîjiiaJ. inlt'rl'.'(, de 12 la suEi dc·l.'l 

1 1 unic 1!1:.!;{. pn'ClIl11 şi spesl'1e sia 
hi!i[(' r:"llI:i in prrz{·nt st' nw nnrlt' 
la lieilatit' puhJ:~{i in (:llrlid 310 la 

rll: Iui SI ar r! VorSslIsH'l'f,ill l'f'IJl' 
1'1'il1 cir. Odi 'Ju!iu ;jyocal in .\ra(l 

r'Cnlnl SUJlla dc' J:'"i70 lei capital. in· 
1el"esl' d(' 1~ la Sll[~) dela 12 Fl'll!'u<t· 
ric 1 !l?,l 1;]"('('Ul1l şi spese!{' st a bil: le 

r;"iMI in prez~'111 se \"elI' "indt' la li
("italie l'uhlici1 în :\1':111 strada }!a!('i 

Con in J, "la ol'pl,p .1 \,1 jmll. şi sir, 

SI J i I'n ( ; Î l{'O r-glw ;) ('o Il t j il II a! iy in 
zilla d(' ~; Jalluarie 1!13() con!'. ~lrl. 

<Il' lege l'ar. 107 şi 1:)S din anul şi le· 

OLYlllPIA 
LUGOJ ... "" . .. ., . : .. 

lan, 24-25 Vineri - Sâmbătă 

DRAGOSrrE DE OAZAC 
puternică dramli rusască 

In rol. pnncip: Powell Shermea, 
Marg. Liwingstoll, Josephine Berio 

4. Cea miii eftina sursa 
de ceasuri şi giuvaerÎcale. 

" 
·ZINNEA" 

, ora 1. In Curliti continua/Iv In ziua 

de :.2;) Ianuarie 1!l:30, [ido de lege. 
;\1(; ('a.,11 'l'\.('cll!ie s(' ya tine ~i in 

favol'uI lui L. Czukor fii. ?\it {~h., 

L('!Joy;ci .\.l'min. Ste.rn F. F.rancÎ:,(' 
g('Î dc' ex('('. 

rad. lui ~jmiC)n popD\-Îei, Felle!' :\:- . 
I .\{'ce:tsEi i('X('Cll[lP se \'a (iue şi În 

! 

\'PIlt:l' /):\;':11:,:1. Ihlnea, (;oldschdlit . fa\'oru! lui Vinkelhofkr. c\. ErrH'sl 
Klrin L'ldislau, Vilhellll I!:mmw!', :\, : 

::.i Iosif Lallghnmmer, Ioan Sidll'n-
lJall{'r KulHlI losir. 

.\.';-ad. la 31 neco l!l~H. 

leXalHll'll. 

.\'r:1<1. la 31 Dt'c. J!"12D. 

Sef·portArel: jndc:;cifril!Jil. Sd-portMl'I: indl'~drrahil. 
J!101 

Arad, Str. Meţianu fost Forrai! 
Ol 
00 
N A "1 Z Uarol Knell-el 

si Fini .. 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 1. 27. 

Casă proprie 
Lemne de foc mlruntate. Cărbun 

. de piatră. Cocs silizian 
Cărbuni de lemn. 

Cu onoare aduc la cunoştintă. Onor Public român că am deschis un 
atelier de croitorie în Str. Merczy No. 3. lângă. Prefectură. 

Am pregătire aleasă din Bucureşti Budapesta şi Viena sunt in curent ca 
modă de mare Lux Francez garanteză confecţionare solidă croială mo

dernă ireproşabili cu preţuri convenabile 
Cu stimă: Ioan B~ieşu. 

Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii Regale Bucureşti. 

Dorrnitoare de lemn tare dela Lei 10.000 

jlJla"ina dt' cusul şi. altde, pretuHe j 

1 ll? suma de ld ·j;-I :2.00. 

·1 Lidlatia se va linc În haza mi, I 
107 şi lUS :~ Je.gii eXtTlltlollale din '. 
allul 1~t{1. l 

PrezL'nla Ji('italjuH(' S(' ya 'rlUl' şi r 
!" . 1· l' .' I I iIl ra\ 0:1rc9 urm,'intoru \ll '.l1l<:rJf,' 
I • 

: l\1('Jlcz,('I'. f 
Sir'i:l. la 12 Llmw;-Îe l!l:J.!l . ! 

1 )ekg:ll. jud. indesr.ifl'abli f 

Jwlec.:,tlol'Îa rLlndă ~ida 
1\(. t;. 37!l3-1!l29 

\ 

11uoJic-aV? d(' Urita~je ~ 

Pe 'llllZ:l dt"'dsul ui j lldec:)Lol'Îel ru· [ 
rale Sîna ~o d·(' .mai SlIS, mişdHoa I 
rele :~('c\'t'.s{rnID in l'avoa,'ca lui r 
l\olm Carol repr. prin elr. I{);~jf t 

I 
Veisz :\\'OC~lt din P~111cola! con~8 il' 
urmi'irilulnÎ pentru suma d(' }(>I 

~O.(j(JO ·capital ~i ac'Ccsor:Î.i şi pentru \. 
spesclc slabilite până in 'prezent se 
vor v.inde la lidlaU<c puhlică la ca, \ 
"a urmăriţilorA.n· ___ Siria,J,Ii \ 

ziua de ~) l'.eJwuHl'ie HlJO ora 3 dIli.\. 
şi anume: un ltorc gras, un lra('~or, 
,Forson,' NQ li39;-)~ 1 foi pentru fa~ 
uri, lhkidclă. 1 orologi dc bllzu

Mobilă de bucltărie aranjament pentru antreuri, camere de fete, camere nar cu zale, un' piug cu 2 fore J>OIC-'·. 
domneşti, birouri ŞI prăvălii. Uşi de portal uri, ferestre. fi orice alte lucrări şi \'cr, 'i\o 2'21 D. S. 21 pentru tractor 

Cele mal ieftine şi uscata lemne reparatii din această bransă, executi in condiţii de plată avantagioasc: 1 'Cărută cu osii de ner, 9 fe~e de ' 

.e foc de prima calitate, de fag, . . perini În s[arc bună cu 'Celc, t du i 

Transportat la domiciliu. - Preţuri 
reduse. - Prima calitate. 

]869 

,i cer cu stAnjenul sau butuci, le Iuhu KarolYI tâmplar, str. Bucur 16. lap:cu 2 uşi, 2 pOne\1 de lână (,O. ! 
gIWiţi la prAvA.lia de lemne . Tot acolo se primeşte ucenic. lorale, ,eyaluale in .i>uma de WJJOO ,: 

AufrÎcht de !ri. 

T
• •• II Haine de seară, se vopsesc ~i K n a p~ I Lidtu(ia se ,'a line în baza an: 

Arad Calea "\ IctOflel 1-2 se curAtă cel In ai frumos la , :i 107 şi 108 a legii ex('('ulionale dln \ 

S t ' a.nul 1881. 
Tăietorie electricA.. erviciu prom f. .... I .. fosta strada. Weitzer 1 J. osta str. Magy2r q' $. F , Siria, la 1"6 lan. 1930. 

şi rapid. I De!-ftg::tL jud'. iJ1(kscifrabiJ t 

AndreI- Vasaros \ Ştampile hârtie de scrisi cărţi de viZităt cu Arad,srt. Brătianu Il mH L \ 
tiparul convex execut prompt l,ii e tin. a .... pta .... rlea ;I~ 

earage, Timişoara. losefin Bulev. 1 
Carol 50. Repararea preclză auto- \ ~ d t. 1 I 
mobilelor ,i motocicletelor. Con- Uors e 80 el-. i C unal v ~ 
,ttuirea de carusuii şi radiatoare i ' I om a l 
noui. 168 ' Inscrierile zilnic la Timlsoartt str 1. Vacărescu (fost Bem- II I 
.. -.---.- .., j 'A t . t dAt I b Livrează la locuinţa. lapte pas- . 

E· ·m-1·1 Je~rl· czliY II gasse) 31. U orlza e U De U • terizate tn sticlă pro lit. 10,- ; 
~ \ dela 10 litru mai mult 

compactor !~~~~~~~~~~~~_·~~~~~~~~~l pro, l~ 9, Ici, Comen~ 
Timişoara, 1. Str. Lonoviciu 1. \ A a at de radl-o cu 5 1- mpI- 1\ primeşte Centrală Lllp-

oferă compactarea fru- p r t. a 282 tăriei Telefon; 11-39. 
moasA a cărţilor şi mon-

tarea artisticA a mapelor. 135 marca "Neutrodyn" compleet cu acumulator, pile, anodiee. Români!! ~~~o~:I~·~:t!! 
- difusor "Ramona" şi antena, predate în funcţiune, platibil instrument pentru propagarea culturei 
.F;. Perlmutter In 18 rate ]unare ci şi comandaţi aparatul la:firma .llaoo- ( 

fabrică de trăsuri şi atelier de te- beim" Timişoara, Jozefin str, Bonn I 

parat automobile. Timişoara Bul. Lei 8 O O 185 22. Telefon 672. 1 
Carol 46. - Primeşte orice lucru ---. - l' 
A1n aCDastJt: bran~ă', Reparare de _. 1 d G C z· t z' J z' 

... n y "Norma" ~tntreprindere teehnieă, TimişoaJ's . Stra a e-automobile, sudarea radiatoarelor,· ) 
d t neral Praporgescu No. 5. (Piaţa Sft. Gheorghe. 1,. • ţ' b l · t atcuti noi şi t"eparare, su are au O· V Oln a r oparu UI. : 

genă ,i CAt"08erii noi "j reparare .. 
r , 

EU b 


	Vointa Poporului_bw_158
	Vointa Poporului_bw_159
	Vointa Poporului_bw_160
	Vointa Poporului_bw_161

