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"Aui VII. w •. 

ABONAMENŢE: 

f'e UD an_._ -._ _ __ .__ Lei SOO.
~'cntru instituţiuID ti fabrici Lei 1000.
?eniru atreinătate LeI 1000.-

Schimbări la aehninistra
tia financiară din ... .\.rad , 
(hl'ill;l Cli ÎIl('t'!ll1lld noului an 

&eţu1 ILeu 

e 

ORGAN Z[LNIC DE ŞTIRi Şi INF( RiÎl1.A ŢIUNl 

" 

R;~n'\CT!J\ S! ADMIN1STR,\lIA 
TIMIŞOARA Cet"te' p, 51. G€Orghe 2. 
ARA.D: srR. MOISE NICOAl<;\ 1, et 1. 
LUGOJ, STf,,;,H)A FERDiN,l\ND No. 1. 

Te!efonui Redacţiei (Ard,d 1: 154 

o doamnă maghiară elin Arac! 
hngl'!il,r .:; -~H! fil,'ul Iu .\d-O>:1 Fi
ullllriad din Arad o sl'rie de schim
ban' imp·()rla:l\nU'. ÎIH:~'p~Înd cllial' cu 
conducl'n',a inslitlliid, pe care ia l'f)

eul <flui Marcu Pop, admin.islraloru( I 
dt' p,IL1(l .lei, o dl'linc aeum prjIli de-

lPg';J.~Î'l' < .. t 1 uliu Ca ha, fostul SUlJad-j 

arestată pentru spionaj în favoa
rea Ungariei 

Arestata şi-a recunoscut vinovăţia 
minish'a:tor. ' 

Pc!"oepl.bl drcums.cripliei 1. care e 
(X':a. mai importantă d.in Ol'laŞ, a tre

cut sub .cOI~d·~cer('ja d'lui Ioan Sucin, I 
lUt ,'('elu ŞI meurQal fUIlJetionarc al f 
Adminjstr,a(jel noaslre rin,anc!j"1re. D. 
M. Măc-cl:aru, ~.rul de pAnă <lei nI I 
,ae~std perc-eptii, după cum se ştie, , 
:a tnTut deasemenea l-a pensie. 

C()Jl(luct'rt.~'l pe !'cep\.i ci a 1 l-a o \1.re, \ 

d. Iuliu Haas, iar "l ciremllseri ptJci I 
3 Ireia, În care au !'ost jncadratt' eo- I 
l11unclea:nexale acum la mU1liici\Y.iul ! 
Arad, a fost daLă dlui {;h. P('r{~l1\':Î. ! 
zationak. L j 

o sărbătorire 
Am m:ri <lllllJl(al. că d. t\;\'I'<J1ll Hui

zan, dil'jginll'le. I){)şlp] Arad', a rosl 
latv'allsat inspeclor ş.i îl1săI'cin~ll cu ('~l~l 

dllC'el"K'îa P{).'jtt~i eenlra1e d'jn BU{'Il
Tt.'şli. 

DSla \lIin~\11l1 să părăsească miljnc 
r~adul, a thsl sill'hâ.lor:il HSl',;J.r(l <bc 
către subal'OOmii dda 1'TT. d'i., A
rad priJlI"-lIllbanch{"l die pesle 1;)() 

dt.~ lJcâmUl'l, ce a avut loc 10. Căm:i
nul lntluslri'J,Ş,ilor <tin, :\.rad. 
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Congres. maghiar la Arad I 
. Ur!4<I.IH1,,<.1!Ja IXI,rlidulUl maghi.ar d1jin ! 
Judqul Al'Hd işi ya 'ţil1PU cOllw'esul ' 
lan ual în ziua de 19 hmJ.lar'i-e. ~IVn 
Ij~l'r1ici pa şi pl"('şedin,lele pa l'liduluJ, 
(~.ltlt('l!(' (;hcorghe Hethlen dcbCluj. 

Cooperaţia în jud. Arad 
lJd. L14.'.U. 

.Nou:a k~pentl'u Ol'gm)jz:arca Coo
lx'r.ati:eâ din 19'J~I, preVicdc inlăin-
hU'{'R de cercuri coopcralislc pe 
Vl~hlL h~ aC{'.st soop au fost co.l1YQ 
eati deunilzi reprezenlan,1i1. ai 12 u
nilâti CO<lJ.)l';I'iliLÎst.e, de c4llre dl. sub
Î11slX'clol'-agronom 10111\:'( Stanomir, 
sediul hăncil popu(m'c »Tiiranul, din 
hll'u. 

,S-a; pus bază Cl'l'CllLui C'OOlwl'al ist 
~Criş:..'llUl", cu rq:~cdinla ha !ncn. ale
gAlld (Iii.' plX!cşNiinle pe d, Dimj'11'ic 
Moltlo,~all, proksor la jnsliLulul 1l1cJ(Ji 

cO-lwu:ngogie din Jocalit:rl€'. 

In urma unor th.'l1:un\ urj (,'ll s-au 
plinul lla! (..\f1eshu·a politj1d .\nld, or
ganele p'0Litieneţ;!i au ÎllIll'eprins eer
cetări . într-o mare dlCstiune de spi 
o.l.l!alj, în ean.' iesle hn()lkată () d{llc'UlllI.ft 

biJlJ.' ellllOsl'ul~l În. socidah~a ungu
n<as('u aradall:l. 

Dl'llUI1 I uriLe aritla u că du,a Ana 
~ rVa,ss, fiica doelD)'ului ,\kxandru 

V'as.s din Arad, mărilală înlro«) vru
me cu foslul locolcJlt'.lll din o..'mala 
ungară Ferdi1l3n:d Kubelka Înr mai 
\apoi eu librarul arlldmlJuhasz, in
lre~illoC legăt ud permanente cu el 

org[Uljz<l\j{~ de spionaj. din: ,l! n~u;a 
carl'iia ii t'Ul'l1iz·eHz{1 daUi -J('~pre (11'

mala român,l. 

Arestarea unui cCimplice 

[n scud după ~l'r{'stan'a duCi V~I.SS 
'a fosl. an'slal şi IIl'al in o'redare fvs 
lui sllljba~ lkln dr. din :\J'~(1. ;\11-
lw,ij Ila]"~l1lgol.L Hnlll diJl!n~ compl1-
cii spio.am'i, jminuil ('~\ r~\ceH pc o

mul dt' lcg~tlll 1'[1 Îlllre Il umi 1.1 şi in
In' org:Hliza\iÎi(' de spionaj din t·n· 
gada. 

.\t'{'sl~l a lit'c!ar .. .tl ('~i arestala i-a dai 
})('l1tru BlIIl~pl'.sl;l () sr:tiso.\I·c HTi

să cu ct'!'lw,Lla simp.alid, dal- d,ln
sul n-ar li eXl'C'uta! ins<il'(.:jJl~\[·L'">a ('l' 
i soia daI. 

Inslru('lia lui I fan1l1g,)i',o (~()nljl1ll:t 
. , ~ ~ " ~,.... . " .-, . \ . ~ ,. '. 

D-na Vass a fost depusă 
Ia parchet . 

kri ':1. rost confrunlat cu latăI s~iu 
~H10ipli\". luLiu (,ul_iu;, rost c..lndva 
in ~>t'rdt'illl lewlrului maglllat- iklr ac
tu.aluWIIIl' garderobiel' (a o oafl'n('a 
din Ar":.J(i, Tab\l adoptiv .al arl'slalului 
:a, fosl dta 1 lX'lilrll ca sa dt,IU I;unuriri 
eu privi1"(.' hl drullllu-ilt' prin Cnga
rj..J ak lui Ilawllgozo. 

leIi, prinl'ipa;a ;)eumlă a ros1 
ll:allspol"latii la lhl.rclH't, pt'nlnt a i-se 
pl"dul1g-i .1rl'~I(ll'ea in \'cdt'f('Ia' eon.Li
lluăJii insll'ueti{'i. 

111 Iwi\"inta dnd Vass s-a t~)l1slQ~ 
bt cu probe, iar ea ,:t marlurisil, (~ 
sl:î În st.'n-kiul SpiOIUl.illllL~ UI1;1tu. 
1'( se Îlle;'1 din :\Lti HI2H 
,.,_.~ 

o lămurire Clwsliunea a rost luaUi 'in m~ln\,l de 
C.mitlK'lllul şd al seqiei politiet' din 
chestura· de politic .\rad, d. 'Iache 
Li(H'~lSCU, CULT a pus i.n dcapl'oap<' ur 
mărire pic llumitia spioanii ~ i-a su
prav1.'ghial loalft cOl'lL':SlM)!ldenl(l şi 

toalc Înlâlliirile. 

Bucureşti, 
Maniu şi 

In baza unui aviz al corespondentului nostru din 
. am anuntat Sâmbătă după amiază demisia guvernului 
; succesiunea unui guvern de generali, 

Ştirea ni s'a comunicat după ediţiile speciale ale zlarelor bu
cureştene, puse sub presă dar neapărute pentrucă între timp chestiu. 

C{TcdăI'ileau eljUl\S al.altăeri 

stadiul nna\. 
în 

Astrd s-a ()/·ol'.l'dal alallăeri, sub 
,x)nduCt'.~c.. <iLui C,iol"ascu, la o per
drizilk d(}llliei~i:ară şi la ar.c.skll'ea 
iW}Jricill'utei . 

Cu ol~azia IWl-ehl'litici domic;M"n-e 

s-au deseop{~rj[ doeumcnle alM de I 
compromitătoare, încâl, PUSil 111 fa- . 
l:a: 101", arest;!!::! n-a avuL incolro şi 

.3: făcul m[lrluris.il'i (',()l1lpldc1 recn-I 
lloscându-~i kg[lIUl-iI'l' ~yulc cu 01'

ga.niza~iil'" de :.pionaj din Unbl\:.l!"iu 
~i dl'darund s.cnicj,ilc l'::tl:ulc :l('C - 1 
101'a. 

Aslfel numita \'u fi pl~N.iaL;l p~u'- , 
chelului, p<in:J. c .. ind C<}llsiliul <.te rilZ- 1 
boi '~di rcdama-o sprtel.a o judeca. 

I!:)cnz<liţionala deseoperil'c a făcui o 
deosehită impresie in Al~3I<r, unde 
dl13, , Vass era hinecull,-oseulă in cel" 
cw'ile ulJgureşli. "\ccste cel'cllri în
c(';arcă s~l-i a[,l'llueze "iuovătia klJl

s~înd că a,reslala lHlr fi în loaLe min· 
lile. Bine inle!es autoriWlile \"01' pl'C 

fi.'ra a()eslei scuze d-oCl1Hleutdc it-e
pullubile in pos('~ia direia a ajuns eu 
ocazia ccrcdi"î.I;lor. 

Sunt ÎmÎlwllte nouial'esliWi seO-

nea crizei se ar-fi tranşat. . 
fiindcă corespondentul nostru, dintr'un exces de ziel eAplicabil 

la orice gazetar În asemenea ocazii, s'a pripit şi ne-a transmis 
ştirea inainte de· a o controla definitiv, redacţia noastră i-a apu
cat sanţiunea, concediindu-l. 

Credem că această lămurire e deajuns. REDACŢIA. 

Ce vor 
peste 2IIU de 1111111eilod <lciia efr. vor 

fi lunllwali IX' drulJluri. peUll'll een
nomiibllgel!are, zice-Se 1 
~ l'O\'l'slt'\cl aC6\ci Ir<1gl'<lii '~l lilg!'tl

zil populia,\ia l1c\'oia::;ă, pl' spin~lrea 
diJ'l.'i~l· M' \'a(' toale nel1l('l'niC"iile po' 
Ijlie(\ ('t.l Wnd ehematti a j\l(,~l !'olul 
llapului isp:lşilor, -6md {'stt' vorha de 
,8, \"Plli eli )'erOl'mC al' ('(11'01" rezultat 
nu-i ell.iOseul de il1,su~ Il'f};iu,ilornl., 
Tbr înllTh:hn noi pe acc~li. rac-Io
lum.·, îl1ll"lIc:îL S(' :anH'1jOl'eaZ~1 lacunele 
de l':tt'e S\lret'e slatul nostru p"in l::tsa
l'l'1[t pC' drumuri a unol' n;111)Cni ('li 

t'mni!ii ~I't'te C~lrm'a li-se ill lHI(,~IIic.a 
ele P<lIW '~ll:H lor ('ii 1 <.;1 ('op;la~il()1' 

lÎ(H'?! 
C<' fel de r~tannri şi prni.;'r:lll1e sll'a

nU sunl ~lcl'll'a. cari prin nel1()J'oc1-
rp'a; sutelor (le familii s-adllciÎ klpic 
Si mirre 'aeeslei Hirisorll"e'! "1';11'(' cu
rioşinm fi ~a ' (,l1Uom~lem Si noi 

g 

deveni? 
pt.'ll!nl a ne pute<1 da seama dt~ su
pTillril,IIt';] ::oi :umill<tlia {'elOI" SUS
pll~i ! 

ToaL(' acesle presupuse n'dueeIi 
111atl'riale sau ecnnmui.i buge1-an~\" 
CUIll li Sl' ma:i zie, sunl dill dome' 
nilll adiv'itilţii dt'~u('hiall'. cari nu 
\''.1 aducl' a!ll'P\~a dcdl pur şi simplu 
dl'SCl'llt raHzarea (lrg~lIliz<ltie'i de stat! 

0pI'i\i-y,l domnilor, !rl'v{'nit~ 1'31 nor-
111,11. 1'('111111\;\1111 la ;w('sle măsuri. 
l.ilrsHe' (jp umanitate şi cari sun-t În 
d{'lrimC'l1 lui noslru al luturor. 

:\u dÎut"a\i rezullatul imediat ~ll 
mlîsmilor ll('('ugelatc, ftteiindu-vă 8, 

(puti (Il- un r~ljJl de mare' imporlanHI: 
sunteti 'a,lp~ii poporului, nu vă ba
leIi JoC' (li: el! 

.\şLl'pl:lm 

tact. 
multă pl'icc-pcre ş.[ 

TlUJor Gorjanul 
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Au început şi la Arad 
agitaţiile muncitoreşti 

ele demonstraţie ele IncepatllI 
gica atitudine 

dr. 
dIui prefect a 

jastin Maz}sieu 

" . IerI. 
ele 

Ener
judeţ· 

E dt' sigul' un C'uv{1111 de ol'dine 
g<"llel"aJ. clllar1<l! fire-:;ll' dl'lu :\l;JsCOY:l 

ŞI adresat in Slil'~'iai elellll'ntl'lor mi
..noril~l'l' cari nu au naei () ·tl~agere de 
inima pentru st:tlu! romii Il, ca flIUn

citOl'ii djn HOllulniia să agjte in eldpul 
cel mai vehen1!!llt chestiutlea şomaju 
lui, iar dadi aceIJ.sli\ agitatie e:;;LLi~lză 

sa fie coJiLinUflAa sub orice pretexte, 
nW1W să ~' mentin;i un conflid î
trc lllunt'itorillll' ş.i au!oI'Wt!'ilc Sl'l

tului 

Ca C oa:gita(ie provocată ar-tiri· 
c.ial, s-a \"iîzul in dl'()schi ÎJl l;)caliiii· 
tîlc Ullde chcsliun~t m'lil~dlol'('ască 

se Iimil(:ază la chestişul1e<i s<Hiaju!ui 
şi unde aceasl:l chesLiulle a şomoju. 
lui iiJ g:lsH toată solicitudinea aulo, 
riiă~ilor. In :a.'it'1llcuea CeTur(' munci

lon'şli e eddenl că nu poat{' sit c· 
xisLc o chesli une lJlund lorC'asc~l, ~i 

ei, c la mijloc numai I'cavoinţii şi 

<iadt totu~ s(' Incearcă o agil.aUc e 
numai ci llşllliinie I'n\<! de lal'lil 1'0m:l

nc:aseă, 

, 
!aU c{'rul IJU solutionarea Ş()lIl~l.iuJni, 

niei ajutorare'a mUnOilOl"ilor făl'ă lu
C'u, citet :a('csle:\ JlU 1(' nuu putl'\1 ce

r\', după Cl' od.aI,1 au fo",-t puse ÎIl 

pr.adid'i, ci I'('(h'schidereu Cămin ni u! 
Sindie.ate]ol" unitare, înehi,sc pc !);IZ'(l 

l'Al"{, , 

lutenl'llli:a poliţici a pus cap~l.t 13 
cestui lIlC('lHtI de insce1ltar(' soyiet.id1 

l' Il in(,\,pul de demonstraţie 
r şi la () r.a d('a~.'\t'lr.!. 

kgii TI-aneu-Iaşi Ill'ntru unel1.iIi În 

eonh'a stalului. 
I ; 

Era evidcHt că uecşli a~a zi 5i HIe

kgati, nu sunt decât -nişte a\âtă[ol'"i 

şi (' foarte cored că d, pref{'ct dr, 
1 ustiJl ~Iarşit'u a pl'OC'l'dat aşa cllm 
1& procedat: dase,t:lndu-i şi lnl[)['c~ln

du-kapoi spatele, 

Dup:l .lc{'ashî .. a udic /ltil.., dO\\.'ldă 
că uşa zişilor i,ddegati Vasul a, KaLi 
D.a,·jd, de, nu te arde de chestiuuea 
mundlm-Cilscă ci de demollslral.i.i, 
:au început să se incoloneze ca să se 
ducă in marş sprt: Sindicatele un'Î-.1 .. .ra $ •• 

ud comenzi sen'ietice. este că 'ftgi. 
l'aţW(' au Început alalli1eri şi la 01'.1-
<1<'\1 "'iare. l 'n grup ~e mUllcHod au 
făcul ace L~:ş 1 tleru ca 'to\'uri'işii lor 

: dda . \l'ad. 'duu1lld U'st' W)c.ifel'~ul'.lki 
în fat;.! plim:'iriej .. \u fost împl'ăş.u 
"ali la repezeală. 

Arf'sLlri!e dela Bueure ... tJ. 
Al:alhleri s-au înccput > demonslra

tii hoJşn'ice şi lia Hucul'eşjj, ill 'fata 
c;hninului sindicaLelor ull!i1.are. 

S~.au 01)('I'al c:1te\'a zed de Ql'cslal-,i, 
C.C 

.2 c 

De vorhă cu marea prima
donă M argarefa Vz·ola 

ia.l primăr.i;('Î mul]j<-~i,plul ui Tjlllj~a· 
ra;. preşedinlele asodaţiwlCi bl'ut\l
riLor tim;işoroeni, oare a ~omun'icat 

dlul dr. S:~()\'Îd, că o JXlI'tc din bru 
4uii T.imjşor{'nj, i-au cerut să inter. 

l vină pe Llngtl forurile tIl; drcJ)l, pen- , 
tru 'a It, apmha urc.area r)~tuJ ui la I 
pâiU(·. 

a hrutarilor in-
tri-'ce oIiee cltlJlle ~, îndri'lsndii. 

A7J, c1l1ld gr;lul se vinde cu ,. lei 
şi ~)O b;]IlI kg.. ia]' Jl~îi twa cu 11 lei 
kilogl'amul l sa "mai oeri urearoa: 
p reluluj la pilll1e, liu-i aşa că iud.rls. 
ni:abl deyine ('ca nwi grosolană o. 
brăznicie. ? 

Preşedintele 'asociatiwlii brutari
lor, e peutru mcnlill('l'~ preţului. e. 
x:istl'ul, la fel şi primăria, deşi acest 
pIX'ţ -- în proporţie cu pretul grâu
Jui - e dcslul de mare. 

Pe de i3.llă parle (',(JllsumatOlii, in 
special t;ll'wLii j)l'oducalori, Cer &Că. 

deroo. pretului la pâinc, in a<,c('OŞ 

proporţie cu scăderOOi pretulu.i la 
grâu. 

C{Terile brutarilor ~ consumato. 

\ 

i rjlor, VDI' fi adllse inaintea oonlls;,:l I 
1 .inkrima.:rt' care va decide. . 

" In numărul viilor YOIn arMa cau- " 
zde carc au de lerm..inat pc hru[liU'~i . 
să ceară scumpirea pftinei. 

\'oJbllră 

2& • • & 

Un incidellt 
regretabil 

ALaJ !ăeri scară s·a petrecut, în 
p1in cpntru, UIl incident regret~'thiJ. 

PIinlr{' oraşele undc che~Ut!lll'a 

Ululldtorcasd, limiLata la un şomaj 
tl.".art.at de Hul urit4i CU o ne sr lisă so
lficitudinc, ('"te şi Al'la;dul, Aid {lin 
cauza aC('I3.sla nici n·a existat în, ne 
mea tiin urmă riiei ull conHicl, nievl 
() agitati(', nici o n('lntc1egt're, Au· 
toriWVloe atente la Ceeace se inltim. 

I ca.re pulea fi c\11at d'ilcă li na din 
! 'părU înlrebujnl'a mai mult 'tad in 

1'01".;]; am fost alli,Jliljală de diferitc 
tCJitre de operele din streinătau.\, la 
Budapesta am .avut un augajmucill 
pcrlll;anent la teatrul de 0JX'ret~1 UI1.(1"C 

am repurtat {:eJe mai t'runlOose suc
~'SP. In cel c din urmil m-nau hotă- I 
dt .a veni in HomalltÎa, unde nobilul 

plla in Timişoara vecină, (iU y('nlil , 
grabnic cu masuri dc ajutorare, ;, ':; 
cunn~nd. dd~ inceput oricc pre1ext '~ 
de agliaţie. Cu toalc ~cl:stca se pm'C l' 

că turhurătik'Încend(al'e \ \'or 'vft- r. ,: 

i publdc ş;hal cărui sufIt;t este înclinat I 
I mult spre muzică mi-au făcut 0_ pri
. . mire entusiastă. care a fost pentru 

mine llll imbold, în această carieră 

N li Vrem s:i 1nlr:1111 in allllin.untc 
d'ar {koarece aCest control lu&c Q 

întorsătură curjo<l.<<;ă de Nh.!caVe na. 
tionaJislă, cl'edem că este necesar a 
Scoale' in c,"identă, că lectiile de a
C<'aslă natur hse poL da pe o· oale paş· 
nică şi rnn.i civilizată decât cea de 
al#llăel'i, pprin confcrin;tc, teatru să
tesc, coruri etc., 

:ri1.~ ~ Arad 111. Inceputul s-a făcut I ~ r t;~ ~ 
.iC'ri, dind un grup de a..~itator'i, co- ! r, '~~l~"'71 
no,scuţi lllrkajuIl;S eonsili'ilor noastre ;~f'~ 
de război, S.-n~l a<fullat in f~lla pre- 'l~' _~~" '. "7 
., I .. d . i + .... ~J ~.~,f_~~~F.~~~''''-d.:~ .~( 
lCCl1Ul {' Jmet. Ş.I, pl'etmtanull·ge ~:<4:';"~~,~,"",~~:'.>' ;V~' {_:'" 

t ~ .... 'Î~ ..)<i-),~\Iof 'i.-I:.~::;J {: 1" •• ' ~ 
în 'audienţă la d. dr. lnslin Marşieu, I~":):.'l:&.?'<t~).,'t ,1 {:;fii~, _==0 ")/ .. ~~_':. "'""':'f~cA._._t-.ţ."".' )..:. 

Fotografii colorate in pastel, aqu- -1 ..:~ti~~.'~~~' '". '!" 

arelă şi uleu. Portrete, fotografii I Intr-un interior el eg<lnl în C81'e am
de copii şi de interior, în orice 1:" b.i;anţa ('olorilului te îmbată şi tc în-
timp din zi, precum şi Duminică deamnă spre coardele violinei al că 

toată ziua, În salonul artistic 11 }'or )) li nde. se resfidi a lene, cu 

~"'(.,t O FessIel- ! braţe d<,sfăcule sprc neauL Phophus 

I I ~\pollo; 11111'-un fotoliu LOllis X\~· 
Fotografie zi cerale la minut la tu- 1; sunl .aJnls de această urHN! 1l1uzicali\ 

Vizitaţj-ne vitrinele. 1761 : 
mină refiectoare de nitrofat. I ~3i al calX'i tremol au ti'es,-triL mii de 

j surJde gingaşe, ,inimi În,1 rislak În-
~~- 2 -._~. I <lr:1goslili linl'l'Î şi, ... hiHnÎ1l1 al căror 

i 
!"t'minis('cn ie sell,lil11cnl'a1c, au I ,,<'să-
tit, unda, slOl'C,îndu-le lacrimi c('-all 

x Primesc comenzi de aranjamente '1' 

de locuinţe noui şi vechi, reparaţii şi 
lustruiri de mobilă, antică din orice I illllJlIjol-al obrajii biHnîni .)i ne('1\j'ill 
măsură, Ion Csapo tâmplar' artistic J -- '! 

Timişoara. II!. Piata Telekhaz 8. • kt' :\lj·am ltW'pu[ cariera in looalila' 
-- ----------'-'". --o -4\!~ le~{a,~), unde ,;un avuI 511CCC'iC fru-

x ?e }9uce. la cuno~tmtă celor ,"t~- lJ-1 lllOast', cad m.au hotăl"al a face leu
resatl ca In zIua de vmen 10 Ianuane 
orele 1~(30 va avea loc - in resfau-. lru, Jll('ur.a:Îală fiind de toţj cari mă 
rantul Kanya - adunarea celor, cari; 
doresc a urma cursurile de arbitru de 1 
footbaI. ! 

Subcomissia de arbitri. 

~--------------------·\I Cel mai bun Aparat de Radio 
Var a şi RosenfelD rd_ 

Il·eu r ajau. 

După iaC{'st deout am plimit oferta 
dil'l'l'Îţi!Ol' imm"PS;ll'L În urnw d. 

IJrutarii dill 
• 

s p:i llo:.asă . 
-y 

Este ·adevărat, sunt hOg'.ltă, ~"un o 
I;abr'kă de şampanie pe oare sunt 
cup cu l11uHă 1>1îlnunţă prin diferite 
inspectii .'inopin;ante pe care sunt 
ne"oilă să le fac. Cu toale a('estoo 
n",'lll1 nid un moti\' sft slnJn dl inlr-a 
dn-ăr sunl ferleÎHL 

-~ 
Am [ual'LL' mulr/e planuri. dar in 

,ia:tiî llU poti s;i-ti !XTllliiii sti faci loi 
(x'ea ce a-i duri, ;~in mult sti jOt' ş.i 

la B ueuJ'{'ş li ; de aitfel d:irectorul tea- , 
trului ,1 luni contact cu un 1l11Jn~)-;m' 

ia yederea unui turneu In Capi,lal,'! 
Homânil'i' 

Yoia \'la o premicri.i., csle oper.:l;'l , 
serisa il,' I.ozlJL.:0' Karul.\·, care C,'*' 

ea Illuzicu!j;Jle, şi în oarc, cu vointa 
lui LJzt'u, cred că voi avea SUCCeS 

Cu "aCl'l-;!e ultime cuvinte m-am des' 

parţH dt' marea arLisUi, tul hUl"''ll [j_ 

iud de nefcl·jcirea ea. 

Th. 1. 

'fillliSoarîl cer , 
Vrei să mânânci bine abonează.te 

la MOS NICU, scumpIrea pâinei 
cu 1400 .Lei lunar. 

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

Til1l.işoara. - ,lndrăsncli](' difed
tc]or :asociat,iuni de breaslă -au luat 
in Limpul din urmă un Ja,-ânt ingri· 

1 
i 

jorător. ___ -

In ziua de 4 Ianuarie s..a prezenJat 
dlui dr. Sagovici, s(."crelarul /;,f.Cneral 

Pc l.:î.llgă rezultal cle mult mai efica
ce şi m<ii ppI'aclice pe tărâmul aC' 
lj,il;Hii de na1ionalizart" S"lOlJ" mai c. 

vita; şi scenele li rY.iile de estetic al 
palmeloJ'.... ~l("ademic('. 

Aceste sălblUăcii trebl! ('sc oas(> din 
uz ea ndijnd d(' ac'orel' ,)Cu princ,ipi

ne unui st.1'l cidlizat '5i cad ne dau 
de llle!'!r ,llund GIl1f1' estc vorba să 

111' recbm:tlll drepturile În fata strci. 
n:iUitii, {'<Îl jJ['Î\'l'ŞtCa,planaroa con
[Uel ului d. I{olllul (;iurgi Il dircdo
rul pl"ereeiurii de [)(lIiPe eu logica ca· 
re-1 c-araeLerize-;,za ha dus la bll Il 
sf<lrş.it. ---1. 

Repal'ltre de ceilsuri speciale 
execută 

"ZINNER" 
Arad, SL:. Meţianu fost Forrai 

4. Cea mai eftin&. sursă 
de censuri şi giuvaericale. 

Din cauza desfacerH găsiţi la firma 

F. Schuster 
mobilă cu preturi reduse. Timişoara 
III. Str, Corona de Otel 14. Expoziţie 
de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. t 1-13 

li ---------.. --------------~ 
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, GhIta YbpO! WU.l j 

~';~:l~~~~~~-';~~--------------------------------------------------------------------------------------------~;~s--~ 
C.ţjeslia Hluncilorească din 
Tim.işoara relntră în norDJal 

Măsurile de ajutorare şOlJlerilor au pus 
capăt agilaliilor -

l~mişo8l'a. --- ,\gi bl\Îik şomerilor 
din Timi~(}al'a, pt' cal"ir noi ll.,.,am a
dus lla timp la cun()~linla celitorilor 

noştri, au luat sfttJ'şiL 

Milsurile dt' ~ljutorarc luate 1';1 timp 
dt' primărIa uraşului, aU contribuit 
foar1:<' 111 uit Ja po tolipea spil·j Idor -a· 

~tal(', 

. \zi fl.lllc!lo!le8.z;t în Tlnli~oal'a pili 

Lru bucătarii publice) care. SCl"yes:e 

8a) de prÎlnzul'i zilnic, dintre c.ari 
too se dau ~raluil, iar T:cslul de ,100 
cU 15 h.'i unul. 

A(~('slc bucătiirii publice sunl sub 

controlul S{'l"\'kiului Ocrulil"ilor So
ciale al Prim~lriei, condus tip. d, elr, 
Hai111 , a[{' cărui miisud de ordine 

lllt'Jibi toată lauda. Sunt însă şo

llll'li cal'i primesc ajutorul in aUmen , 
, te timp de-o sfiptămÎlllă. 'aceştia sunt 
i ! Cl,j ('.iri nu aU posil.JiJitaloa de a-~ 

I 
\ 

găli singuri m:1noarea. 
Amilltim acest lucru în atcn,Wa ce

lor cad le di~·;trjbue bonurile de a

julorarc, ca să contruleze mai bine 
situaţia t'ieeănlia in p:a.rtc) de oarece 
unii dinlr'eci sun"t cu situ.a1ji bune 
si nu .tu nevoe de acesl ajutor şi cu 
toate acestea îl i:au, nu pentru ei. ci 
pentru a-şi h!'~ini porcii sau a-} vin
de 1<11 al tLi. 

:\ouă ni s~a semnalat mai multe 
('IaZuri şi la u/"yOC vom servi şi date. 

Capii agitaţiilor la parc/jet 

lrCculil,'a". Înl('r\·'t'.njl la aU lorilălţ 

ca să l'edesehidă Căminul ffiundto
l'{'SC ş.i s:l Ij-l d·('Jl lor 1n primire. 

Pâml acum nu s-a luat "ici o hota 
rflre înlnlc:H urllle:azi'i s~i se consta· 
le dacii HC'..{'<1sl<l grUjN.lre e intr-ade
,:ăI' atit! dt: nc\~ino\'ala precum pre' 
ti ndc, 

Yolbura. 

In eOD1una Hăpsig s-a ittriinlal o 
banca popular,! purttmd n:Ul11l'liO 

de »L'rhuliala., eu un oapilal social 
de :l()()!)(lO lei .. \bia acum inteleg oa· 
lllt'nii noştri foloasele Ilwl-i Cl' se pot 
l"(\A!;iza prin coo]>era~i(', (:~lnd se 
vătI SIX'Cul.a~i <lin Loate părţile de in-
Lumediarul slrein, lJooonz:ile, la 

rit-
kf, pAUl cind III mUIJC.ă, Ocrotire şi 
Asislentă socială, se prc\-cde tola] 
llUIn,U un mi liard şi patt'u sutl' miii 
o.HH'. ACl'ast~l sumă este un n.inuc pen 
tru sutele de mii de chesliunj_ t',al'i 

îşi ia::;tealYIă rezol\'irea prin prevede 
rile aceslui buget. 

In ziua de ieri ni s-a prezen!al lIll 

caz I'oat-le zguduitur, (,,~lre QI' lrehui 
să inllm.idez{' inimile tutul'oI' ardo
]-a, can se mândresc cu cal,il~1tca pla

stică de conducâloriai neamului. 
Este .,-orba de invalidul mare muti
i:a:t, orb. cut:1!eanul Florea DI'iIWtn 
din L'OmUn,3. .'\adau. Acest invalid esle 

cLasat de conl.isia lllc-<tico-mli.liluI'ă (Un 
Ar,ul cu gradul de im"alidit,rule !(X) 

procente. T1t!ul de Pensie 'acordat de 
Comandamcnt 1I1 VI Terilorial elUl 

eu baza de 73 lei lunar, ciliţi şapte

ze('i şi (',1 uni ll':i IUllall". In,\'aJidul 
F10rea Dr(tg<iIl -.. cal'c de :altfel e,,>Le 

p]jn <Il' Y'ia1a la etat~a lui de ,19 ani 
- :are şi Ull Insul.Hor, ca1'e-1 CO.J1O-, I 

ducl' . 
Ael'sL iJlsoţitor este :\Iilru D[·l'tg"al~ 

nul Ill,a.rl'lui mutilat, care abia a im
plinit etatea tie 2{i ani. Bill.e în~des că. 
i\1iiru Dr;'tgan n-arc n~ci un ajutor a:\ 
ne se (Lin parlea oficiului IOV. Am reJlataL stipEimâna trecută pe 

larg dl'sp!~c incidentele provocate de 
bolşeyjrii din Timişoara şi am iară

tat că au fost nwn~illuti al~-est.ati nu
ma:l capii derht'iuej lor sovietid, hi

llecunoscu~ii Coloma::rl, Mnll:er, 1\lax. 
Sehoen, Singc.r, Gl'ucn etc. "-

Politja a lernlillat anchetan~a a-

, 
ct'stor turburrttor'i. şi i-a dereril alal- I 
lăcl'i 1~<wehNuhii. Sunt adualmentc I 
ta parchet următorÎi: 
Colom:all MulIer, Maximilian Schoen 

D, t;rui'a, dlla Kolozs\"ari, şi SUlgel'. 
l\trcht'Lul de 'l'imişo,lra se "\-la pl'OI1un 

!:a În privinta !1l{'U\iMrii luI' in a

rest .as1âzl. 

Muncitorii se deso1idari%ează de der
bedei sovietici 

o fI1a.~ţiune a muncitoril-or din ;fi
mişo.;.u'a care inv-oo.că dc-sollduriza.rca 

1:o1iah'î. de derbedeU cmoi au [11'0\'0-

cat demonslratiik din săpli1mtllla 

băndl<' camăt::'treşli ne iau şi acum 
(';U. lUai lnainll', 1nll'c 26-·30 l~l sut~i, 
pe câlld bancile popul.a.re nu incasea
za mai mult de ll) la sul:'!, r,îmânânu 
in buzunarul săracului l)--12 la sala. 
Unde utai pui u~urinta cea mare la 

Irc.gul.arv3 :,caden!e!or, djn partea 
Lăncii popnl::1H" care ş!!e să-şi in
casl'ze banul şi fără prolest, scă ~ 

pfl.l1d .astfel dela chellueli ve cei 
multi şi llewlÎiaşi. 

ComuJla Hăpsjg s.l fie de model al· 
tora, cari şi acum '<lşteaptiî S:I le yle 
binele del:a aCeia Dal'i le-ar lua şi coa 
jl8; de pe masă. 

Este adevărat că legile in \"jgoa
re rderjtor 1~1 Pensiile marilor iUUU' 

1;u\1 pn'\"[ld Illai mulle drepluri ~ ~ 
111idj 111ulle retrihu~iuni, daI" ~ce~\,slă 
parte din lege nu se execută. Cawl 

i:ny~Udului Dr~ig:ul a fost adus la 

Clll1oŞtint:a dlui ;\loluovan. direclo
rul ofieiulul IO\". din r\l'ad, dai' 
',acesta a respins petentul cu UII, g~'st 
biurocr.a.lic; »cautflţi dreplurile in 

!altă parte!' 

Iosif Ht>rbeiu 

.... ~ ... ,, ____ ._._, __ u ... ~ ••• _ţ_ ... _.-__ n.ţ .. _%_ .. aMa"_"_'.C._"=_a~. ____ .. __ · •• _n-= __ $_$_n __ ....... ~n.'.·$ __ .P$_._~~, __ ... _-....... _C_$.P_I .. = ___ •• aMa .. 

România. I 

Si 'aşa, Florea Dragan prin fiul 
său 'a ft;Sl dl~lll7jt lxÎnă la aceuslă 
r.cd.1qie, unde a [ust calmoat $;i mân
galat de c~Îleya cuvinle modeste dar 
sincere. t .. 

Porttirelul de pe lânga. judeca.· 
torie rurală Ra.dna.-Şiria. 

Victimele marelui 
Un caz înduiosător. 

războiu. I t::Î.! din p.a1'teu noastră, seslz{Un 
Centrala Ufieiulul IOV, din Bucu
r('~li, ~lpehîlld la cele mai i"l.obile s{'n~ ;.: 
linwnll' de (treptate, ducă aC{'l:.lst3....· No. G. 1170-1927 

Publicatie de licitatie. dCW. l 
, 

Z,iltuc inUltlUm Il{' str<adă oameni D1ului şi Îllclwg:.tt't>a patriei au 
schiloz.i, 11lutiilati, cari ne privesc sri- nit in\': .. 'l.lizi, au devenit cerş.ilori. Si 

mai există. 

, 
No, 755 port. !c:].OS ş.i par-că cu pr1Viri;a lor Iimi- cu tOJ.1t' aceste nici azi, - după un, 

dă !le intrcab!l., dacă ne mai aminthn spr.('7.ecca:nj deja inchegarea pa- Nor, 861-D. ex 1929. 
Se public il. spre cunoştiuţil. gc- de m.arl'le război mondial ce s-a fă- ttiei - nu s"a: făC'ut aproape nimic 

'nerală, că In ziua de 8 Ianuarie eul pentru ne .. 'lm şi ţară? in inHTesuJ :acestor obijdu:ili ai so-
1930 tncepând la. orele 4 p, m, Ac(',';ili bieţi Cel'i)e1ori de pc străzile ci el ă Iii noastre, 
se va vinde prin licilaţie publică . Ol~aşului sunt eroii noştri, cari 1n nl'- Blldgetul pe ,,'ll1ul 19:10 prevede la Eparhia Gr. Ort. Sârbească 
la. faţa locului din comuna Gbi~ m.a luplelOI- pelltm desrohirea n<:'a- un <lllU1nit M:i,nisteJ'. nouă milJarde din Timi~oara aduce la cunoştinţă 
oroc averea urmăritului compusa. pup lică că cu data de 20 Ianua-
din următoarele:· 3 stelajuri, 2 - FF rie 1930 închiriază mai multe 
tesghele, una pendulă de perete, ' apartamentele la vila Episcopeasc&. 
una etajeră, una maşină de cu- Către cititori .şi abonaţi Sârbească Din Timişoara Calea 
sut, evaluate in preţ de lei Torontalului şi anume: 
21,700. Rugălll pe abonaţ.ii no~trii să binevoească a ne Una locuintă, constMoare de 

Aceast~ averea ~e vind~ pentru' triJ.nite illwdiat costul abonamentelor pe an Il î trei (.3) camere, bucăUtrie camere 
despăgubIrea credltorulUl Eduard: A' , , • '. l... n de alimente, pivnita ?i pod. 
Bing din Arad repI'. prin advo- . curs cat ŞI l'estanţ.ele pentru a nu f] neVOIţI a Inceta 2. Una locuinţa de două ca-
catul Dr, Bela Schannen din I expedierea Administraţia Il mere b~Cătărie camere de ali-
Arad pentru suma de 4405 Lei 1 mente ŞI pod. 
capital cu 12 la sută interese pe ' 3. Doua grajduri cu un sopron. 
an, plus spesele ocazionate cu I Fondat 1870 Telefon 3-88 Apartamentele se pot inchiria 
execuţia ce are a primi pe baza I porţi~ şi uşI din fer, ingl'ăflituri decorative cu împleti- în parte sau toate - la olaltă. 
deciziunei No. 3iS 1927 a jude- I tul'a ~ şi îml)letiturl de siirmă }wutru gal'duri din sârmă Amatorii sunt invitati ca pilnă. 
cătoriei rurale Arad. j ~._ zincata în preţurile cele mai eftine la cel mai târziu la 15 Ianuarie 1930 

Radna la 5 Decembrie 1929. i~;":,, sft-.~i inainteaze ofertele în scris 
potărel. ", Fahrica JJ. Bozsak şi fiUl S. p. A. Ia cancelaria Eparhiei Gr. Ort. 

indescifrabil ~,' '1 'l'imişoara II. SH', Sallţu lui :x o. 1 O. s~cţia (le i Sârbe>ti unde pot primi ŞI toate 
_. , _____ ~ .. _____ . , mobilă fabrica paturi, nuptieri, somieri din sâr· lamuririle in fiecare zi de lucru 

Cit iti Î:.,': 1 ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi îlJstala~ între orele 8~-14 şi 16--18. 
. tiuni c:.'mplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe Timisoara la 20 Dec. 1929, 

Vointa Poporuui ! ~ ______________ P_r_eţuri curente gratis, 861 J Direcţiunea Eparhială. 

Publicatiune , 

-~----._-_. --- -------- ____ o - ___ ~ _____ ,, _______ .-

.. _. _.-.- ---- -.---- ---- -- Clnf-matog'l'aCele din Thntşom1!"ft ~ - . 
CINEMA CEl'A1'E CINEMA APOLLO CINEiVLt l~lER.A.L~\. 

8 Ianuarie 8 Ianuarie 8 Ianuarie 

Castelul misterios 
Dans de Aur Pat şi PataehoD ca vâoători 

, .. 

i, 
L, 
!r, 
"'. 
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(Jl.NEltIA. 

OLTlllPIA 
LUGOJ 

lan. 8-9 Mercuri - Joi 
MADONA DURERII 

acest unic film care a bătut recordul 
[n rol. princ. lyen Deyers~ Gina 
,'\\aner, Hollay Camilla, Wilh. Dieterle 

-
America 

magazin de haine Timişoara IV 
Strada Bonaz IZ-a. : 

Oferă tuturor prilejul să-şi poata i 
procura costume iefti 1e şi elegante. i 

FuncţiorJail o' de cariera şi mun- i 
citorilor li se acorda 10 la sută : 

reducere. i 
I 

--------------------1 Cel mai eficace leac În contra ! 
tu!!!e! şi a bronşitelor este j 
siropn} PentusiBD al d-rului 1 

FOLDES l 
preparate la Farm. Dr. F5Ides Arad 

Voinţa Poporului 

d
de porţelan tŞ; :ticlllgă: CUcPreiRUI ce Il sma; rAJa l': ~:~e:;::rlal::t:Lf~gOJ. secţia d .. 

e SIC a, ! Publicaţinnd~el~~~itt~ţii:. şi condiţiile 
! ' 

j Articole 

ICasă 
! 1821 Arad, Str Meţianu. . : In cauza de executare pornită 

___________ 'OI ~ i de urmăritoarea miu. Ana Boldea 
V~ "repr prin Saveta Peia contrll ur

I maritului ~{omolus Boldea
J 

Ia ce
rerea urmăl'itoarei, 

lndustriile r,iiniere 
.. ~.. din Banat ~ .. J'A 

Societate ... lnonimă ::\finicra Româna -
Capital Social Lei 330,000000 

Tinlisoara. I. , 
Bd. Reg. Ferdnand No. 2. 

rrelefon 12-2G 

... ~ntracit. Cărbuni huilă Bricheti . . 
& 

.Judecătoria ordonă. 

I Ijicitaţîunea execuţionala, în 
i baza, al't. .14-l, 14!5 şi 147 din le· 

1
, gea I;X, dm 18tH, - asupra imo-

bilelor inscrise In cf a corn. Bol
, dur (din circumscripţia ju d. mixtă 

Lugoj) Nrul prot. cf. 792. 
No. de ord. A. 1 2, Nr. top. 

362/b şi 3S6 l a porţiunea de ju
mătate parte inscrisă sub B. 2 pe 

1 numele urmăritului cu pretul de 
i strigare 8930 Lei, pentru incasa

rea creanţei de 21.500 Lei, cap. 
spese de proces şi de executare 
de 2593 Lei, fixate pAnă acum, 

I spese de 805 Lei, fixate acum 
pentru cererea de Iicitaţiune. 

Fixează termen pentru ţinerea 
Jicitaţiunii pe ziua de 24 Februa-

Menu eftin şi bun. ! ie Si rie 1930, ora 10 a. m. la casa 
Prânz lei 50 şi cină lei 60 la restau.! -----------... --1----------- comunal a. a comunei Boldur. 
rantul şi cafeneua "Palac9" din TI- t In baza art. 150 legea LX. din 
m"oarll. In fiecare seară concertează o IlS 81. condiţiunile de licitaţie se 
muzică de primul rang. localul cel I stabilesc dupa cum urmeaza.: 
mai bun de distracţie al Timişorenilor. 1 1. Imobilul supus la licitaţie nu 
1703 I : poate fi vindut cu preţ mai mic 

i de jumătate din preţul striga.rii, Vânzare de aparate de Radio. Repara
ţie Electrotechnică se execută promt 

şi eftin la 

NAVkADI j 

Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 1602 1 
, 

x SUBA Spălatorie şi Curăţito·· 1 
rie chimică primeşte pentru spă- ; 
lat şi curăţit. Serviciu eftin. promt ; 
şi constiincios. Timişoara Bulev .. 
Carol 20. Sucursala rămâna tn : 
Strada Doja 11. 197 : 

~eeetSsstS~e~~~i 

m LelDue mi 
@ @l 
@ de Coc ®! 
@ eftjne şi uscate numai la @ I 
@ "F O U U s" m i ~ Tel: 219. Tel:219. Q) 1 
@ LugoL Str. Buziaş colţ cu Str. ® I 
@Avramlancu®I" 
~®®®e®es®®®®e~, 

I 
fraţii Lowinger Fabrică; deesen· ' 
ţă de oţet societate pe actiuni Cea mai 1 
mare fabrică de esenţă de Otet din Ba
nat şi Ardeal. Specialităţi: otet în sticla 
marca "Fazan". Telefon No. 182. Fon
dat: 188S. Timişoara Fabrică, Srada 
Stefan cel Mare No. " 262 T. 

Cocs prusian I TELEFON 
Cărbuni f 461. 

LeDlne de toc 
Cărbuni de 

lemn "retorta" 
Transportă la domiciliu în orice 

cantitate. 
EDHUltfD AC,THANN 
Arad, B-du) Reg. Ferdinand 44. 

I • 

--------------- -_._------
Târg senzaţional la POPPER 

Ciorapir mânuşi, svetere, pulovere, tricouri. cămăşi 
:-: :.: 

, (urt. 26. XLI. 1908). 
2. Cei cari voiesc să liciteze 

· sunt datori 89. depoziteze la dele
: gatul judecatoresc, drept garanţie, 
j100

/0 din preţul ~d~ strigare In 
: numerar sau în efecte de cautie, 
! socotite pe cursul fixat în art. 42 
1 LX. 1881, ori să predea aceluiaş 
; delegat cbitanţa de depo:âtarea 

'

1 judecătorească prealabilă a garan
t tiei; şi să semneze condiţiunile de 
llicitaţie (art. 147, 150, 170, legea 
1 LX. din 18~1, art. 21. XLI HW8) 
: Lugoj, la 19 Septemvrie 1929. 
, 

· ! 
I 

Dr. Maior m. p. şefjudecMor, 
Pentru conformitate. 

Grefier: 
indescifrabil. 

1 -- .. ---.~.~"._._-~-.~-----
I Cel mai ieftin izvor de curnpăraretot 
: felul de lemne pentru construcţii 

I SOC. Industrială ~i Qo-
mercinlă Bănăteană de , 

· Lemne p. ...~. 
ITI M I S o A R A, Calea Aradului 
j -- ~--_._--

, 

\ lncăl:ili CU bri-· 
! 

1 c/jete anlracil 

Iuliu Vas 
Calea Radnei No 94. 

-------_.-.~---" "-------------------------
~Jare :J târg de ocazie 1 Preţuri extrem redu- M · d M- d P · vis-a-vis cu Pri
se! Paltoane şi blănuri pentru femei. agazin e O a ariS măria Oraşului 

, .... -.-----_ ••• _-- ~-.-... _ •• - ~.< ----~._-_._--_. 

Uo(lerurood 00110 :~:!:~eO~!:~! Csâszâr ABAD, Str. Alexandri;5.TeI.: 3 .. 93 
, Atelier de reparat orice maşina de scris 

I 
I 
1 . 

! 
r 
I 

t , 
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