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de 
Sistem 

naţionalizare 

Prietenia româno-poIonă 
Schimb ele telegrame Între Sfatul Ţării 
basarabean şi ministrul de justiţie 

Să se evite conflictele al PololJiei-

In rl'pe1 at-t' r~î.ndUf'i ne-alh spus 
cuvânlul il1 ll'gălUl'ă cu natjonaJi
ZflI'l',a sau mai bine zis păstrarea cu 
sfinh'nie a tol ce esk ronulnese, 
dN;pre f{'1 lI! l'lun s-ar putea păsi l'a 
sau nationaliza l'\'ibmdu-sc scene. 
<lari sprl' llef("l'Îcire!l noastră 'dl' la 
un titt1p sc tellet {'u o regularita U,> 
matematică, 

l,i1nic :mn{em infunnaU de iz
bucnjl'i bTutale intre două talx-re 
de neamuri sau religie deosebite 
al căror rezultal f.>sle ddărnicire.1. 
Ji:nâşlei publice. 

Dar dacă tol ul al" rămânea aici , 
lucnIl'ile ar putea fi pri\'lite ,!>rintr·o 
p1il>11lă mai puţin dăunătoare sta
tului noslru; ce.eace este '"liu t",,>le 
că ac~~stă Giocnire ia proporţii mari 
de fiind 1rftmbiţate sub variate 
forme printr-o tr:lmbită al· cărej 

ecoU lung, face ca anum~te Url'Ch.i 

să k inl'egistl'l'w de multe ori in
tr-un mod unic in concordan\:! cu 
'!~lriali un i Il' d:irel'iLe lor atmosfere 
pl'eg:!lilc anume pentru 'ara noastră 

Fal;lu] penlru c.are ne-am 0IJllS 

l'U toat:\ l'llergia aec!-.!ui 'ici 'de a 

lucra pe "asi li I 1 et't'll al nationali 
zării, 

Fdul 1.'UIll trehue să proeedam e-' 
sic Ullul şj singurul; printr-o lllun 

c~i '.inlem.jY:l lTetlnd, ClI aceasta, 
eOlwun'n\a, 

;\cpasl a se poate faCI.' ClI mult 
succes şi ale Căl'eO. rt.~zu11ale al' fj 

mult mai eficace decât Ol"ica"c al
luI, inlrebuinţat până aemn, 

Luminatj-\'â din {'xpcrieuta c('
.lor 'cari au 1l'C('ut pe-aici, şi vă 

y{'tj convinge. 

-

Chi)in:tll, IK ~linistl'ul w> ju· 

stitie al I'olonid d, Felix Dudehe
\'Îcc'Y a filcu! 1)<' 'TemUi; pal'le din 

Sfalul I'lri.i Ba"arnbil'i $j a volat 

uni n'a ClI pah-ia m lllll:l. 
Cu oUlzia llumin'i sale aUllll, ('a 

minhtrll al Polonil'i, 'i s·a 11': Il1,S 

1n nUllH'le :.;fatu i ni l;u-ii ha SaI':! h~.'~ln 

unnfilo:lrea tl'l<'g'rarn{\: 
'. FoşlH c!\,ouslră camarazi din sra-

I 
Lu!. tarii, umintinuu-,a cu --tt'Guno
şlintfl, de concursul ce alj dat mjş

, căI-ii ll1olriowneşti din Basarabia in 
anii 1917- HI18 ~"I chia.r unirii a.-
C<.'slei pro\lnLii eli patria mum,l, 
România, vii ll'imit cu ot'nzia nil' 
ltlidi dVDaslrt\ în postul de ministru 

I 
al juslitiej pOIOne7A\ felicitările lor 

,pridcJlj('şli, doril1~ll-Yă su(X'('S d(~ 

s~h' ârşil in 00 ua dv, mi si une " , 
Telegrama aceu . .,la a fost s('mnată 

de dnu Peljyan, fost ministru, eio
bauu, profesor uniyel-sitat. menhrn 

I 
I 

I 
I 

al Academiei Romane, Dimitrie 130 
go) deputat. fost ministru, Nicolae 
SUllKl'anu ll1<1gblrat, Vasile Cizev
,~ki pu1ilitist. 'T{'odurd ;\('figa pro
fl'SOJ-, Vasile YaşcO\' pub1idst, Ioan 
BtiZdugan deputat cIna ar. Alis· 
Iar jH'olt':,oarL'i, loan Băluţă şi 

Eld1e,'h' Tini,'jju foşti deputatj. 

La an'<!.slfl tcleb,rramă d, de~ulat1 

1. l'eliyan a primit următorul răs~ 
J)UllS: 

'Ad.Înc mi~~at de sentirne-ntele ar 
mieah' alt, vechilor mei camarad, 
din sfatul lal'U, sinCl'T le muHu:~ 

niesc şi văstrez amintirea neş~

l;it:Î a timpului colaborării noaS~ 

11'1.> iUd il1:1 iute de'invlert'a Polo
nid, yC'~lllrl <kja s.e, manifesta soli.
d:n-ilall'a n~ltiHnilor noastre. 

Lq~iitu['ik făcute atunci intre no:t 
i ndisolll bi le. 

loiS, Fd.f.x Dude~ 

Propaganda agricolă 
pentru România 

Conferinfa 
'* dlui col. Popoviei 

străinătate Palatlll CI.]tural la A 

In Dumin('{'l:t, tH Janum'it', a avut loc I Cullural un public numeros, lleohiş. 
~,Ol1fl'IiI1IH dlu.i col. Popoviei asu-

COlJferintele cllui ing. agronom 
COlJst. Cia/ei I 

pra Z.l'p elinllini in jurul lumii. 
t.~ 1111 !'-() !'xrllnel~ r-u pro('ctii. ('on
feJ'{'.nţim1.1I a ar:ltat drtmiul parcurs 

n ing. agronom Cons!. 1. Ciule.i 
folosind ooncediul acordat de mi
l1iÎ!-.1t~rul agriculturci, a int.r€!vrins pe 
cont propriu o călătorie de studii 
In Austria, Germania şi J:.'ranta în 
legătură t:U organizatia creiată de 
dsa pe- Valea Praho\'ci sub aU~"Pi
ciile Camel"ci tie agricultură din 
Plo('şli, pentru îndrumarea pe cale 
cooperativă a <..Tcştcrei şi vaJorifi
cărei \'!iteJor ş.i oHor din aocaslă re· 
gijlme. 

• 

• rl(~ lUri,jahi! e~H şi importanta lulÎ 
ctin pline! (]l' vedere economic, SCQ

la.nd in l'\identă technica sllIwrioa
rii de ('al'e dispune (;el'll1ania, 

Pl'ntrll a face cunoscule cu a('('sl 
pr.ilcj in cCl'curiLe ·~l.gt'i1.·ole din Pa
ris şi Vit'na situaţia şi pcrspectivelo i 
d~ viitor ale agriculLurii din tara 
1l0ao;tră, d, Ciulei a tinut câte o 
conferintâ la sediul sUcl{'lă\ii agri
cultorilor din Paris şi la Camera 
de 3gT1eultură din Viena, l'eusind 
sit stabilească exol.'knte rl'la\iuni cu 
conducătorii act'stor două insti-
tutii. 

J)sa a ohtimit de asemeni di. pm'-

COnft'l'i"ta a pre7A'ntat lin yitl in-
I('\,{~s alrag{Uld in sala Pah11111ui 

Ira Camci'e'j tit' agricultul'ă din 
Stutgard un J'oartl'inlcresalll film 
dc prQpagand.l asupra ITe.şterii oilor 
<lin pro,incia Vurttr-llberg, care Ja 

, c{'rCl:i-' \'a fi pus în mod gratuit .la 

I Hult In Us{'llwne.a ocaziuni 
Tinl'1l1 s:i scoatem aae-st lucru În I PYidcnl:'!, fiind {k' mare importantă. 

j 
din rUllcl (h' yc<kre cultura] natio
lU}: 

1 ~inlt'nl sil IIU <L-:;tept€j 'itritiatl\1a 
Llfki!llit:llii. l'a fOl'ln:lnd un teren 
~tl'rjf. llI;dt~ Sillll:inla culturii !fi ~

~lllt:qki nu prinde. 

dispozilia Ll/lJ('rilor noastre d4 
agrkullun\ penlru a tI proectal ia 
fala c.rl'sdHorilor de oi şi a marelui 
PUblk jnt,eresaL 
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V · tIc. F. R. abonamente şi alte F·I'aUPl·S IZarea paşflIJoar le or co~isi~ane la Bucureşti şi {. \) C 
CluJ prtmesc pe lângagarantă 

S a' n dOI' Birou de voiage Arad! Bul. Regiat 
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De ale spiritismului 
Grupati Îlt coltul un('i eaft'ndc, \'or 

blau despre spirithm. 
I UnH cOllvjn~l de' nClllul'ir<."a su
fletului căulau Sti. ne {"On\ill/:fa şi 

Vl' noi povcsiinu d,esplT şewnţc 

(!U ft:'llomcn.('. uimituare 
Alţii mai 's('{'pUd faceau haz, dac~l 

COl1lU! a ll1w"it s-a ispr:hit si cu 
spi.ritul spuneau eL 

6:1 yedcti 0e mi s-a lut!împlal mie, 
~, ames(,eci'i in Yurb:i d. X, de5Î fiU 

I 
am e!'t'lut llid od:tl:"1 in nimic mCl I 
Cll~l' in rost 1I1 vi.t:\ii pc cal'c o g~i.- 1 

&es.c plină de de-.şătlăciunc ne 
~um să mai c!'t.':{l in lumea ~pirit", 

10)' 

AvC'am pe frate,meu musafir. 
La ora cind mă du~e-f să-l chem la 
masă. 

Când ma ivii in cadrul uşă văd 
.'pC ftate-meu ne-dintit pe sc~un Cli 

m.Wilc întinse pe masă. 

Cronica dramatică 

Me!o 
dramă in 3 acte Henri Bernslein 

11.\ scena leatrului or,i:;.ent'st'. ,a 
avui loc }"C'JYl'ez,ental'ca pi-;:',;('i Me
!,), lInU clin ('l:le mai hune lucrilri, 
,\ {'Ullos('ulului autor franct'z Hcn· 
ri l3l'rllSlein. 

Piesa aceasta Ui'lllal"{,ştc, în su· 
hiectul t'Î d{':;f~işurarca exaehi. a 
uuei ('ala;;lrolc sllfll'l('~ti, inlr-un e.\1 
liru libl'r scus cu dcsănlrşire din 
<"'a<lrul regulilor dramatice objş

nuih. 

pt' Bolainc, c',ireia îi de'''enisc '.1-

lllanL şi tol sub influin!a, cdui mai 
fn.llllOS dialllant~ iubirea, mica bul' 
~hl'za, trcl:{; dela prima fericire a
,"utii eu MUI'cd, la desnădejde, în
(·['IT-<.ind srl-~i oh'ăvească bărbatul 

~i srl se a runl'C in s.cna. 
A('easl:i lret'cre' la diferite .stări 

sUfldc"li ,eslc construită In chip 
superior de 'H{·nri Bcrnstein. 

Inkrpl'etarea rolului :\farct'l Ro
land, i'l ca 1'\' Vraca unicul amo1'('z 
al katrului rom.lup,se, a avut un 
sucees uimitor, a fost magistrală. 

:Su se putea faee () disLIibutiC' mai 
fel'Îdlii, ca a acestui '8lern amorez, 

Era atât de transportal indl nici 
n-a hă{:pt de seamă pre,~enta 

E1'oillU pies.ei este Homain-c, o fi
in~(l ro~ui(' ci udaltt Lol uş ycseHi ş.i 

can' an.' o rară calita1e aceea - dc 
3-~i. iuhi bârb'atul~ fiind 'inlt'rprela' 
tă de dua .\m'a Buzcsl:u. int.enliilc 
aulon.l1ui au fost pe deplin salisf.l· 
cutl" In-in ju:~ta şi {'lar-jtalea eu cu· 

i )'l' a Jost jntcrprdal. 

I 
Sotul lui l{olllaill{\ Piel-re Bdl"(}ix 

in care s-a di.stins prin felul cum 
I a ştiut sfi eontulTZl' aCL~sl jH.'l'sona
j giu. d Vaknllnc<ulU do\"edinde şi dt' 
Î rlal;) a<;!a, că (\<;le unul dintre cu
I nosdilorii techl1ic11 leatrale. 

Sfârşitul pil'1H,j ~'s1(' o p{X'zie trn
$('11, :\1 arce! lfig:îd uind leg:ltlwile, 
pentru a reua !.ini~l{·~l sotului, coll 
lribllind pe de a!t:i parte la creşte
rea propriei sale geIozii. - Hai la masă Niculc, li zic eu! 

-- Taci că ,"o1"b<,,,c cu ta la. răs-
)luase el iC.nen-at. 

Nu ştiam că frat('-mell posedă in
suşiri de.osclbit.e ca să c..omunice cu 
spiril<>le şi cOIwins cii şi-a să.rli.t 

din minţi, mă pornii pc râs. 
Râsul meu fu însă repe'de între

rupt. 
Uu dulap Cl10rm din acee.aş ca

mNă tl"Qsni în mod atât de neobiş
mIit că nc",ă7..fUld . am scoborât scă
ruc sărind c.âte trei trepte deo
dată. 

Eram cuprins de o mare emotie 
$i in 1 urbumrea mea Cl"t'deam că 

ta1a mă admonesla pentrucă nu-i 
respcrtasCIll memoria. 

Alfară mi-alU yenit in fire şi cum 
ora cind Lr('cus.e de mult, am mai 
făcul o încercare. 

M-am apropiat aproape resectuos 
de. fel'leiastru fratelui. meu: 

- Niculc dacă ai lcnninat de V1()}'

bit eu tala ... ,ino la masă.,,, 
: E. M. Nhalu.tc 

Rectificare! 

lkferilor la şlin:a aJlărultl în zia
rul. Bosll'u din l~ 1 anuarie a. c .. 
redific:1m ştirea că d. Tl'aian '1'ri111 
bitioni al' fi 'fo:-;t condamnat la în· 
chisQill'C' pc R Inui pentru furI. Ade 
v:lrul ('sle ca in loclllul a dl ni TI'a
ian Trim bi Iloni 'fi fost să,,:îJ'şit un 
flirL şi hoOi au- fost condamnati <le 
Trihunalul Xrad uilul la 7 luni 10 
Zl.ik, iar cehî]alt -la 1-l luni Il1chi ~ 

soare. 

CIKEMA CETArrE 
21 Ianuarie 

I 
Tr:lditlonal ul amOl'('z din piesele 

I 
B{'nlSleinit'-Ue ·tânărul ~la.rccl Blane 
care plin Îllf.l\işarca lui hărb:1Lea

) sdL izhuteşte sa schimhe ('u totul 

• 

){rsllli ansamblului a fost la i:lti!

Wnwa celor tl't'Î protagonişti 

TI'{'\mc ;;;ă afirmăm c.ă act>st t lIr 
lleu. esLe unicul. ca.r'e poale fi 
Îl1tr-aut'HH'lr numit "lul'neul ka-
1l'u!ui r01l1.1n('sc·. 

Th. lor~ 

Aniversarea a zece ani dela 
constituirea Ligii 

{tcne\'a, 16. -- (Raor~ -- Sedin· 
ta de Închidere a sesiunci con
siliului a fost consacrată coUl!:" 

Ulorărl.i . cclei de ~ 7A'cea aniv'crsa· 
re a Ligii Naţiuni'k>r .. 

D. Z,.a.lcnski, in calJlale de pn'
şcdinLe al eonsililllui, a amintit -Că 

prima sesi.ullt' s-a tinut la 
16 }anual'Îe l\'~.D sub pn" 

~dl'nţ!a neultatului animator al 
Ligei Xatllluil{)r Leon Bouq~e{)is, 

t'i1nd con\'ocal;l de pr('şe<lillitcle 

VilsUl1. Va fi. spre gloria acestuia., 
- a dedaral uraloruL -- că ş~-a 

lC'gaL lllun('le sau de cea mai mare 
sfor!;lre pe eare oamenii au în~~r

ca! -o ne-odal;1 in. dOIl1t'niul pădi. 

D. Zaje"ki a aminUt ('nlusias
mul, speranldc şi inel'ederea 
cu care a fosl primită ide'ca Li
geÎ Naţiunilor şi a expl'imal 
{"t'edillta C,t ;tclidtatca in.>titu-

tki delad (;·(,I1('\·a iti aee~ii zece 
ani, Il-a în'jdal a~l('pIările. _Nll~ 

măruL set'plicilor şi pesimiştilor, 

cari se îndo{'s~ de opera 
paeif.icaloare a Ligei. scade pe 
fiecare z.i. Istoria internauona
hi ;1 t'xill'll ki Ligei esle însemnată 
de progl'{'se udnU'crupte. 

D. Duiuonts dt, Leon, fiind SIngu

rul l'cP't'z{'ul<1Jlt in consiliu care a 
luai part\' ş.î la pl-jma sesiune din 
Paris. a ;ldus omagU marilor (US
pănq.i, Lpol1 BOlll'geois. loi'dul Cur
zon, C unha şi Fel'l'at'is şi a afirmal 
la r.Îndul sliu loată înCrt'dcl'ea în 
viilorul Ligei :\ ali unilor. 

D. Z,aleski a comunicat apoi eli 
secretat'jatul a primit adr{'~"l' ele' re
lkilal'l' din JHll'll'a unui ,Jl1an' Inu' 
lll:tI' (Ii> gun:l'!1e !:'i deJa asor!a!.iiJe 
r<lrifke. 

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

Cititi 
Vointa Poporului ! 

- ------~-~-_._---- Cin':~m~H •• ~ .. ~f~,It'! dl n Thtlj"oAr:!!. 
~ 

-
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Tragedia a familiei Romanov Femeia rătăcită 

, Convocare 

, 

hup-linindLI-SC palru ani dela con· li 
(>;f!ltuin'a ('omilcluluÎ şcolar al ll
('('ului de h.'lc,EIl'ua (~hiba Hilia 
.\.rad, D.in'('!iullE'<! În\"i1it la o adu, 9-1 
narl' gCfl{'J'ahl penll"lI ulegerea no- III 
ului comitet. pe toti ptirint.ii şi tu· Vi 

torii legali ai den1 or, fosteI<' cl<.;YC {)il 

majo]'p, p<1rinţii fostelor eleve, l' 
m"lllhrii corpului didactic al şcoa· n 
Ir:i FC toale !)('\,soaIH'lc c.ari se inte' d 
I'l'scazii d(' bunul mers al şc.oalci. 1: 

$<,wn!a Y<I fi IJ umine,că. 26 Lmua, 
rit' ora 11 a. m. în sala -profesorală 
a ~icl'ului de fete. v 

In caz dl' nepl'uzenlarc a JUeUl- S 
hrUol' în nUl1ltir sufleif'ut, ~edinta {l 

se V:.l line Iti DumiIlr('e~l din 2 Febr. c 
eu llll'mbrji prc}x~nti. ti 

Dela 

O"1'N':tllllt'a Ii{'~ului 

de '{·tIc. 

Camera 
Comerţ 

de 
( 

lJ 

d 

I Moefal efe plată a tazelor ele 
! brevete pentra vânzarea I beatarilor spirtoase 
I 

1 Canwra de COll1C1l-ţ şi de indw;· 
tric din ·A.t'ad ~du('"e la cunoştinţa 
('dor ~nlere-sati. că :\Hniste:rul de 

Finante cu ordinul 1elc.g'I'afic ~o. 

IUl:!1 d:ill 16 lauuunc a. c., adt'esat 
"-\um.inistrajje-.i finau('jare A.racr, a"~ 
probat ca taxele asupra bnevetelor 
'pe.ntru vânzare .. ) beui urilor spit'loasc 
să s(' poală plăti în anul lUJO in 
palru rale şi 'unwne: Prima rată 

p.î..nă la 16 Ianuark, a doua până 
~a 1 .t\Jp'dliot" a Ireia P,ÎJ1ă la 1 Iulie 
Şii aP".tlra până la 1 Dct. 

o vacă ~ am pioana IUIUii 

] nlr-o comună din Anglia un go
spodar pos('C!i"i o "ael eare.-i dă in 
fjecare aIl1~)()O (Le litri de laple. şi 
2!:l k.ilogramc de unIuni. 

Intreba! gosf;udarlll asupra ace
stui IUCTU. a riispuns di el nu dă 
:lprt lapklui ca :-;,i facă brânză, ci 
cIti apă vacii, ea s .. ' facă lapll~, 

(SIC.-) 

Diverse 
- - D. f).Jmilrit' LlIlt'lllescll. p~~)e

d.illtple ~('ctil'i 1. a Tri blinaluluÎ A
rad a ro:~1 aY<illsal in gradul de 
Consilia de Curl:!' de' .\lp·d şimu
lal In Tjmi~oarn. dela::;al la c<Jll1i· 
l{'l ul local d(' r{'vizuire CU!'t' al.)ar

ti lll' t: II r \ii li C' '\'P\' l. 
~ - - -. 

aI~"'EL\1A ThlEHAL-tl 
21 Ianuarie 
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Voinţa Poporului 

Circulaţia ~i activitatea 
Tribunalului în anul 

trecut 

Au intrai 372 procese de camblu, 
li dt' cek, li2G stare CÎYÎll" \:11 cau
IA: lnixlc, 15~7 proet'st' chile, apela· 
tin'1 21{2 cauze gra\iuu .... e apelatiytj. 
iH cereri pentru faliment, 1:l81 pc. 
11.411e de prima instan\ă, 5(}~1 contra
wnţiiJi:;;calc de monopol, B2H cauze 
penale apelallvt" oUl instructie in 
pt~nal, 110 C~IlIZC de infractori mi
nori, 15 cau7.e de concordal în afara I 

d.' falimenl .'.ii 122!l'l C-UU7..IC tutc
l;m~ 

"'n"'-"'~"'.m!I- f •• ~~, S·a.u ""'.~: : 1. 1.:",1 
nUl c1v:il dif'C'eie, 1370 p1'OOCSC ci

vile apclaliy,t:, ~'-ll cauze g'ratioa
SI) apelali'it', 319 penal directe, 36G 
conlra\t'n\ii fiscale de monopol, 1333 
C.allZC penaLe <l;)elatiw, 613 instruc
tit) peualil, 2:")337 cauze tuielare. 

,S-au d{'schis: 
22 faliment şi 7 cauze au fost 01"' 

donate concordat in afară de fali

l)lcnt. 
AlU fost. inscrise 30 firme indi,i

duale,i5 finne social<!, 
;S-au radiat {, finnc individua

k şi 7 rinul' sociale. 

In legătură cu moartea 
prolesoarei Alice Pivon 

Z~kle treetlt(' a incetal din viaţă 

,p;Lslinsa vrorewar{t de limba fran" 

'Cl'z.1 l\.!ice l'lYOll, membră a mi" 

n legătură CU aceasta s·a cons-

1
'.... siUJllei stt'cină din tară. 

tatal în casa ddund("j disparitia 
! sumei de 200.000 de IcL 

Nt'gi\sindu-s.e dcc..'lt suma de 260 
de lei. 

Din initiativa duei dr. I1ăll11ăg~'U1\l 
s-aSltrâns dela foştii elevi ai de
fWldci :;, uma necesară înll1ol'mân
~ti. , 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

. Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

GLESJNGER 
1876 Arad, str. Metianu. 

Aviz 
Comandament ul Di\iziei 1 Ca\'a-
!"'"--_._--_._----~--

kril' ~i·a el,d a\Îzul favorabil. a-
~-, ..... --- ,,~, ......... -.....-.~ ... _,. 

proh;llld 1'1 qlru ('(lnre,··lion~Il'~'n uni· 

fonnc]ol' l'<IITt·71~:lor ClI sehi~ 
~ 

Tip ,:\:rililIl \'l'('.hiul m:1gaziu de 

CJ'oilnril' militara din li·dul lieg<i

n~l :\LI rin, '\I":1d. 

P('ntl'u li nu ~I?Ol1ll'1':17t1l111"lli'ik 
Cl'j int:.~:,~l\i :-;t' po~=la d{'~ li 

,( lItiL 
errrc::-=r-" _:!.":. --...~7'~"=-::: l 

Cel mai eficace leac in contra 
tnselşi a brom,itelo1.' este 
sit'opnl Pen_usiun al d-rului 

'FOLDES 
preparate la Farm. Dr. Fmdes Arad 

Maximalizarea preţurilor 
în restaurantele şi cafenelele 

elin Aracl 
Comisia dt' maximaLizal'e intru

nindu-sc a hoblnlt maximaliulreit 
pl"cţurilor în modul Ulîuiitor: 

Carnea de porc dela ;~>O lei kilo-

~ramul la 51 IcL 
SlfU1inH dela i'2 de j,eÎ la G8. 
l'nsoarpa dela tH la (lO dc lei kg. 
Laptele dela 10 lei la 8 1<:'1 litrU!l. 
1\1.illca ~i Hlina nu se '"O l' !Schimba. 
C:ll priveşte pl'i'·turilc la carenele 

':i-a hotunU {'li c('aiul, t'Hfeaua cu 
lapte, şvartul, oU le şi vinul să 

suft're oart'.:;>cai'C schimbarf' d{' 

prc-t. 
C;nn('ra de comert sesi7 .. ându-se 

s-a OpllS eu toată energia d<.>clarând 
cii nu poatt.' admite nici u11 fel de 
<;dumUal'c iutrucât articolele de ca· 
rt'nea ~unt coI1sidt'.l'ale articole de 
lux şi in altă onlinp de idei aC(~astă 
, ·nmisir. n·~ll'e dlucrea a schimba 
J'lTcturile In localuri publice. 

Din sUl-să sigura aflam (";1 C'»misia 
nu se va lăsa hăI lllfi wntj,n.uând a 
1 uei'a in directia aceasta. 

Meseriaşii din Banat contra 
legiferării Naţional- Ţărăniste 

ln ziua de l·t Ianuarie a. c. a 
aYul loc o ~;t'din\ă extmordinara 
in loralul Sin(iicniului patTonilor 
mes(~l~jaşi din Timhoartl, la care a 
luai parte loti memblii am'st ni 
s.indic:'lt din inlreg Banalul. 

tare următoarele; 

rai • 

De la admiaistraţia 
financiară 

3 

Din 2O.0:X) de oameni cari sunt 
ohliWtl i a dt'clara ,'cnilurilt\ în o" 
raşul Arad, numai 1700 s·au prezen 

ta! 

.\'<illli.ni~h'a!ia Hnandară facc cu
nOS{'lll că pâna la 31 Ianuarie, toti 
lr{'bue să se prezinte să-şi declare 
'\1l'Jl.iluriLe, cunoscând.. dl Ut caz 
contrar se \'01" lua cele mai severe 
măsut'i. 

l'\u 3{' se \'01' ae-orda niciun t'cl de 
prelungire. 

1 Banchetul socletăt1i 
I "Vulturul# 

S:lmbaUl, 1~ Ianuarie, a avut loc 
la rl\stallranlul "Kuhn" un ban~hel 

, dat de el'tlre soei'etatea de vânatol'i 
"Vuiturul cu ocazia inchiderii 
S{'zollului. la C~H'l' au lual pal'le toţi 
membrii În frunte cu d. Fisch-er, 
ca 1'(' a ro . .;l aies ll1"H"slru d.e v~li!a

loare. 

Cu ucca;..;tă oeazie a lual c,lvlÎn
[ul d. Brittlt'an, YÎeepre:;;cdinldc, 
dt'spre activitall'a şi insemni1htea 
soeÎl'htţii ({tl şi dc.'>pr~e lllC'l'itelt' r..o
ului maeslru de nln~1toare 'Fiscller 
Fr~U1cisc. 

La aCl'3sl<i şedinţa a luaI padQ 
şi d. A. Sumoil pl'l'ş.edintdc Uniu
ud generale a sLndicatdol' mese
riaşilor din tarii) care a ·luat cel 
dintâi cuvânlUI. 

Trimiterea a trei telegrame a" 
rlr(~sate: Inaltei H ('g-en te, guvern.u
; li i şi ministerului mund:i~ prin 
('-are protesleaz:~ contra lf'giferării 

nwnitului l1>I'Ol'l't de lege, precum 
~ 1I1111,lna.1'('a unui memoriu gu
vernului prin care se solkilă ur
măluarele: 

1. Ptmerea in vigoare in Banat \ 
a l\'gii asigul'~lrllor mUlll'itoreşti. 

aplieată în Ycchiul l'egat din anul 

D. Badescu, secretarul oociel{t\ii a 
vorbit şi dsa in aCelaş sens. S1CO

lând in {~iden\ă jmporlanţa Vtlnă

loarei (lin punct tie w"den' al ('du
ca\i{"Î fiJ'ict'. 

ne asemmu au mai yorbil d 
dr. Vt·terany _.~ Timişoara şi altii 
('at'j alt protestat energic contra 
uoului procct de lege al Caselor 
C(>"cu<llc a asigurluilor lllundto
t'(>şti şi care prut.'Ct urmează să 

!'i{~ votat de actualul guVielTn na
tiOl13.l·tărănes.c, la de.<;chid.:ttca par 
l:'U1wntului. 

M .. mhrii Asindjea1ului 
şilor patroni din Banal. au huliî
nU in ac{:a"ta adunare de protes-

5 

f 1912. 

'-, ~. kulollomia absolută. 

1 
. 3. . Infiinţarea unui ('onsiliu de 

diredori pcntnl Ca!Sa Cercuală în 
care să intre şi rt,;prez('ntan!il dife" 
ritelor bresle de meseriaşi. 

. 4. Cobor:ll'ca dreptului de pensie 
la y~lrsta de 60 de ani şi totodată 

şt('rgCl'{'a tuturor dis!'l-ozitjunilorpo 
H!j('{> ptiyi.toare la Casa Ccrcuală. 

+ 

Moartea al~tistalui Anclor Ruclas 
elin .Arad 

ClIIlOSf:lllul ~wtisl al teutmlui 10' 
i:al, :\.11<101' BUllu\" a încdai (liu ,·i· 
ntil in llnna ll'1l"Î sufcl'Î,n\i Înde· 

lungate. 
,\n::-;l arli,,( carc ii sen'it ,arta 

ump de ani de zile ~i pe ,cart' cruda 
!':oarlD. l-a :-;ll1l1l,; din .allarul {'i. la
,.illlll man' gol in Ul'l1la lui. llll 
gol ·{'are va fi regl'e\ul, imagina ILU 

Ir:iind în sulle[lll llltllror ('elul' oc 
I-Hu eUllo~,('llL 

Inmol'l1uinlart'H a <I\ul 10<" eri la 

tt· Cti directorul d. :\lihail Sze.lHlrey. 
/Jin parte,l ~ll·lj:;;liior a vorhit d. 

.\.!frl'd (;YOz,o, iar elin Ix-ll-Iea presei 
I ici. t'l'd~tctor ReilH.'r. .\mhii au 
I ! "11':'imul in euyj:llp ('alde rc:gre-
I ll'l,> unanil1l«' al. epj{~r pe .caJ"j li re
. ~rl'zl'n[au sco!alld in p\ldpn!a ea
I li I;Hil{' ~l'-Iistice al,c !usp:hulului; 

J)lq;[l au'asla a :l\'llt lor inllllIll:! 
IoeD, l'ilm,lşi\{'!ol' piimflllle-,'.iti. 

Cele;: mai ,'iÎueerc condolenţe ex-
1;rimi11l1 aUI l'amjJjl'i c~1l ~i UlIllara-

<lta L U!1(il' un n l!illern.'; jlll L: ie a zj !Ol'. 

!],al parte, arli:;;lii'tcaLrului in frun· 

Haine de seară, se Yopsesc si 
se CUl'ătă cellllui frumos la , 
fosta stradă Weitzer Il. fosta st. Magyar 

Knapp, I 
~ r- p~~ -~ Li NU ~ 

După ul'{'<[s!a Săl<b:Hoarea a luat 
Sfârşit într-o d'!dă şi .sÎn<x>ră F'rie
teuie, 

Dupe inchiderea clubului 
lupist s'a închis ~i clubul 

averescan 
Marea manlfestaţiane elin laţ. 

palatulai 

In urma unlLÎ ordi.n ('manat tldeJa 
miniskrul dl> intt'rnl" clubul ave-' 
r{'S(·.an şi-a Îsnchis pOl'ţih:>. In ur- . 
ma acestUi Hlntz, memb1-ii pal'lid·u
lui aw'r~'scan !-i-au intrunit hotă

rând a aranja o manif<>slatie de 
!}rotest contra acestei măsuri ile
gale. 

La ac{'asHi manift'sla~it1 a luat par 
l(' o nlulţillH'imt'l1să şi În fnm-. 
le tU d. TnU1l:u-laşi. s-a indl'cptat 
spre palal unde au manift>stal cu 
toata. l'llcrgia. 
Iuh'rvcnţla HUlorităţilOl' a fo.->t cu 

[o.lul nejJuLinc.ioasa in fala marci 
i I mul\imi earc venist' acolo, pcnlnl 

Iru a-şi a p;ira un dl'{'pt. 

I _~~ ~ '~ll~~_h~_t._~tl_'l_i _~'~ li n:iş lt'. 
1 \trei să mânânci bine abonează-te 

lhaJloşNien 
I cu 1400 tel lunar. 

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



nu se fac decât din 

I mai fină piele 
Magazine de datail 

cea 

Pa/ataI HoiDez- Timişoal!a 
E/isabefa, Strada Elvet 4. 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftio numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Mal'ia 4. 

CINEMA. 

OLr~IPIA 
LUGOJ 

$ n,. , ..... tA 

lan. 2 J Marţi 

NANE'I"rE 
un film vesel un film de dragoste 
In rol. princip. Ruth Weyhet, Ge· 
orge AlexatJder, Maria Mindszenthy, 

Hans Junkermann. 

n 
,.. .......... g A'~ "., ~'. [ _ r .. ·· atfttt.Wr5w . ..l~: ... ", ...... 

r 
"oittA PopornJ I 

~I 

ULTI 4 ORA 
(Prin telelon, dela «Jrespondentul nostru din Bucureştl) 

Deschiderea seziunii parlamentare 
Bucureşti 20 (Rador). - Luni parlamentul îşi retneepe activi

ta.tea. In cursul si:Lpt8.mânei viitoare vor ft aduse In di8cuţiune i 

proectele de legi militare precum şi modificările legii agrare. I 
După aceea, având tn vedere alegerile judeţene, p ar]amen I 

tul ia vacanţa.. I 
Incorporarea contingentului 1930 

! 

Bucureşti 20 (Rador). - Ministerul de războiu a lansat un I 

ordin prin care amAna tncorporArile contigentului 1930, dela 1 I 
I 

La 

Magazinlll 
Poporal 

au sosit câteva sute de bU(Ja.~ . 
de feţe de masă din lână· 

curată cu preţul de 
Lei 220 bucată, 

Locul de desfacere ex- : 
clusiv Tiillişoara Cetate ,: 
Str. Matei Oorvin N o 4 . .. 

Februarie la 1 Martie a. c. 1 

I Lăptăria o nouă reglementare a antrepozitelor 
libere I Comunale 

t Bucureşti 20 (Rador). - D·l Ministru de finanţe e1aboreazA Livrează la locuinţă lapte 
UD ordin despre reglementarea concesionării antrepozitelor libere. I terizate tn sticlă pro lit. lO~P8i ~ 

! Toteodată ministerul de finanţe dispune delegarea unei comisiuni J dela 10 litru mai mult 
I pentru elaborarea unui regulament referitor la creditele judeţene I pro! lit. 9, lai, Comenzi 
, şi comunale. ' pnmeşte CentralA Lllp-

1282 tăriei 'relefon: 11-39. 
Reorganizarea consiliului superior technic I ;--________ _ 

i 

Bucureşti 20 Rador. - Ministerul lucrărilor publice a e]s- ) 
Becuri strica te! ! 

I 

D b 
. . borat un proect de lege pentru reorganizarea consiliului technic 

e vânzare gra mc, pe orice . .. 
se scimbă cu supra solvire 
Vindem cu rate pe un an fărl 
pl41tă anticipată. Gramafoane, 

Ş 

l 
\ 
t 

preţuri acceptabile, aranjamente superlOr, Proectul se va depune ZIlele acestea. la Camera.. 

de camere şi bucăt~rie de prima I ' - .. '.. . . biciclete şi motorciclete I ! 

ealitate aflate tn depozit la Fran- 'E· B te Shclar de construcţIe ŞI depo~ •• M OTO RICA h 
căsr Vigh str Odobescu 7 Eli- nrlc as Ing zit de rame şi oglinda Timişoara I 18SH. Arad, Calea BanatnJui 12. 
Mbetin. i,., Cetate str. Sergent Muşat.: =-----------_..! 

•. Cea mai eftinâ. sursâ 
ia ceasuri şi giuvaericale. 

"ZINNER" 

_ . JE)E,M)OOOOE)OOOOOE (Nador-Gasse) 2. ' ------_._---- -_._------
Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu Stam pa Ar.ad,~~. Brătianu 
tiparul convex execută prompt şi eftin. (vlZavn cu poşta) 

I . ---- ._-- ._~~--------

Aparat~de radio cu 5 lămpi 

Mica publicitate. 
In apopierea comunei Zimand 6t 

vinde 20 până la 40 jughere dt 
pAmlint. Amanunte detaliate la 

Heuberger Balint Sft. Ana. 

1000 lei, premiu aceluea, ce va 
pu.tea de Jamuriile asupra ~. 
bidcletei mele cu Ho. 6143 

.... 

Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

Cele mal ieftine ,1 uscată lemne 
4Ie foc de prima calitate, de fag, 
ti cer cu stAnjenul sau butuci, le 

marca "Neutrodyn" complect cu acumulator, pile, anodice. 
difusor J,Ramona" şi antenă, predate în funcţiune, plAtibil 

tn ] 8 rate lunare ci 

Lei 800 

de ordine, 1816765 Nr. fabri-i • 
cei "Opel l

' oboale văpsita. CII 
galben, ce mi-a. furat. 

llLoiţi la pra.valia de lemne 

Aufricht 1 
..'-rad Calea Victoriei 1 .. 2 
7Aietone electrica.. Serviciu promt 1 

şi rapid. 

1ixecută după comandă tot felululde c1u~ I 
"ri de tâmplărie şi anume: Fereştri, 
_şi, rafturi pentru prăvălii. portale SUc I 
tragerii, Dormitoare şi Bucătării din cel I 
JI1ai bun material şi pe preţuri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

disposiţie spre vânzare. 

Ioan Cotârlă 
Pabric str. Cap. Dan 1. Timişoara, 

(Potyka ucca) 

"Norma" tntreprindere technicA, Timişoara 1. Strada Ge
neral Praporgescu No. 5. (Piaţa Sft. Gheorghe.) 

----- _. -- -_._---
De vânzare 

Automobil Turism, 

~1 A l~ C.L~ "B lT 1 C K." 
Adresa la Administratia 

"Vointei Poporului" 

- T . 

Stofe 
bărbăteşti ieftine şi bune ]a 

1. SCDUTZ, 
f Arad, str. Eminescu (Deak l'e
I renc) 2. fosta prăvălie K. 
! Neumann. 

--_._--'--
V oiaj în grupuri la Rivi: 
era. Carnaval de Nice 1 
Plecarea la 15 Februarie Pros
pect detailat la Biroul Oficial lIe 

Voiaj 

"OI. ei a" 
Oradea. ----.-;-_._---_.- -------------- .. ---_.-.---._._--~-<-_ .... ~----- .. -~ ~ .. --_ .. 

Undre,,,ood nOD ,f"BebaUf se Csa~ sza~'" AR~D, ~tl'. A]exa~-d~i5 .. Te~3-93 
CBse,te Ia IIU • • • Atelier de reparat orice maşma de scria. 

Tipografia ) Vointa POJKIru!uic. 
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