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Pe un aD __ • __ _ _ ••• Lei 500,

Pentru ln.tituţium 11 fabrid Lei 1000.
Pelltru atrelnătate Lei 1000.-
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REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA 

TIMIŞOARA Cetate: P. Sf. Oeorghe 2 
ARAD: STR. MOISE NfCOARĂ 1~ et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDlNAND No. 1. 
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fGfj. Gro=a 
Arad. --- ~ăseul pc întinsul 'ju

de~lliui .U-ad în anul 1002, Gheorghe 
Groza a înaelat d(e 'a lH.' lllai fii cu- ~ 
nascut şi prieten. Stirea m:or\.ii sale I 

I 
ne-a îndurerat adânc şi nill1iC~ din \ 
no$. nu ştim mai mult, decât dl -ieJ ! 
a incetat din viaţa în BrHşov ue un- ! 
de l\K;.' pl'ega:ca să 'plece SI:e PaT!lS, C I 
raşul llăzlUlllcJor sale tndrăzJ1cţe. I 

Moartea lui Groza estc şi o perde; 
re na1ională, talentul său, aşt'z.lu
du-} încă din începutul tinereţii,'pc 

un piedelslal destul de ridlcal in I 

1 . 1'..T· ă ' 1 rândul artelor p aslloe ..... e r. mane \ 
dela cl, în afară de llenwulî.ratp bu- ; 
cilţj picturale, câteva lucrări. sculp- I 
turale de neconLcsiată valoare <ll"" 

tistidi. 
I 

t:ltim~l lucrare !eSle busLul filan-
IropuJui bănălean Em.aIluil Ungu· 
rean, Tot printre cele din urmă pot ! 
fi socolile şi <..-cle două busluari a
şezallC în fata palatului Cultural din 
localitate'- A.. D. Xenopol şi Gh. 
C~b~ , 

Gh. Groza era o llăzuintll cu m:ari 
resurse, care 'însă a fost oprită do I 

, a activa, locmai în momenlul când 
forţa de lucru s-ar fi putut 'PWltl d.e I 
perfect acord şi cu inaltele sale 'pre
gAUri găliri ş"olas~ke de artă ade- I 
"VăraIă. 

Păstrându-i în veci memoria, ne 
, descoperi.m cu gândul în [ala tm - I 
r pulu,i fără. Viiată, 'căzut 'aşa de de-par; 
[ te de pr~etenii lui din Aa-ad. 

i 

Dela Directoratlll Regiunei 7-a 
Timişoara 

Tim5şoara.- P~lJ1ă In preZt'nt s-au! 
[{Ieut . următoarele llluu:iri la direc-, 
loralul Hegiund VII Timişoara.: , 

D. loan:\Iontani ziarist, la servi· I 
dul prese;j, llumirt' bine mentată. I 

D. Virgil Popmici l~l industrie şi 

cOllwrţ. I 
D. Popescll fosl tlireU.or al CalUL'

rei agricDle din Arad, la domenii I 
~i a[~I'irlil tură. I 

D. loall Pctrovid la ill~ln1eţia pu- ! 

blid\. I I 
D. (!r. AurcI C<lndca medic c.:h·i- 'i 

rurg, de~l)l,(, a ~lruj nWlurc mn I 

mai vorbit în .. aceste coloane, 1a I 
llllmc.iî .şi sănătate. 

D. hano\"id fost preşedinte al tri-/ 
bUllalului Lug·oj, pre..,.ed.intc fi) ca· 

lJl~tetuluj regional de revjzuire. 
.Scrvi<jil:e din_'"Cloratului au înee·· 

Plt să se ills!aku' în palatul Prcfec
lumi j~detlllu.i. 

La ctajul II. vor fi instalate bi· 
rourile 'dlui director, secretariatul 
gellleral, ~\.wcialia judetl'lor, scni 
t:Îul jlres.ei ~i Sl'rvjcilll intcrnelor. 

La etajul 1 conl.Îletul regional de 
reYi ZlU re, inslrm1.ia publică, dome
niile :;i sănătatea, iar la parter, eom
tat'iLilalea, n:gi<;tratura, arluy.a, {'x
l etlit.i'l 'etc. 

t'ref'('C!ura se nnilălll 'palatul 'Ee 
ga., in I,leul sigurantei gCllerale, iar 
si.gur~tnta se \'a 11l1lla la chestura po
litiel. Rl'p. 

Pentru înfrânarea fa/şiBcatori
lor de monec/ă hârtie a Băncii 

Naţionale 
Facilitatea cu care se falş.ifică azi 

nwnrda h~lrt!1{' a B~lnci.i ~ationalt', I 
a Jngl-ijoral pe' tot.i oetă\enii aces- I 
tel ţăr.i, mai ales pe comercianţi şi , 
bănci, nu'! zilnic rac schimburi 'de· 
stul de îlls.cmnate. 

Pentru înfrâllarea ralşil1catorilor, 

consiliul de admin istrati,\', al Băncii 
Naţionale, a decis într-o oonsl'{ltl1ire 
rec,.entă ~1 retragă de pe piată toate I 
biletde de ;100 şi 1000 Ici, cari vor 

n înlocuile cu alte modelt' mai com 
pli{'a:e, d('~"i Huli greu de imil:lt. 

Deeiz.ia fiind ci<' mare importantă 
;l('easlă Olx.'ra\~ie St' \'a face in ler
menul ctlf mai scurt posibil. 

Se sp llllce. 'in fi'reuri bine inrOl"' 
male, el cu aCI{'3stă ocnzie se ''':1 fa
ce (} nouiÎ 'C'll1!is..iuIW, ('are să aoopcre 
in pal'lt' ffu1tll'ile crizc'] <le llulllerar , 
ce s.'C sil1;~Il' azi, mai l11ull ca ori i 
dind. 

In atenţia comanelan
tC(/ui ele sergenti 1 

;;unl0111~!!.~~~~ur"l gălii Oi Procesul Or:zescu: 
se ~ntr,etjll unii ~{>r~~ltj ~e. stradă, I la! Curtea de Casatie 
can oprcsc pc ţanUlil1 lWl\'l ce so-
sesc cu Ir-c.llul, şi,Î conduc la resta
urantul Hoata de JAm'. (k~ largă ga:' 
1'<'1 unde se fac jocur.i de nol'OC. 
(cărl.i roşii şi negri.) 

A1rageulI atent;1unea cOll1andantu~ 
lui de sergenti, asupra aocslor fapte 
abuziVe cu o bscrv a tia, ca să se lia 
măsuri urgCllle şi severe pentru în 
J'rânarea unor atari contraventH. 

Ai. S I 

Fostal preşedinte aI comunităţi de avere dilJ 
a pierdut procesul 

Caranşebeş, . 
f 

Timişoara. - Incă din allul trecut 1 
HIn scris în acest{' coloane despre. I 
proe('s\ll intetllat m~l1jSlcriului do· 
meni ilo 1', d.e către învătătorul Ilie I 
OOrzes("u, fost pre~('djnt{' 1\1 comu
nităt.ii de avere a grăniccerilor dht 
C a.ransebeş. 

D. ()()rzeseu a inglobal eOl11l.mitn ! 
lt:'ll doi' <lWf'e la o ~latorie de 'lO 'mili- i 
oane, p(' care it 1l11prumutat-o in I 
{'ca mai mmit.' parte dela banC'>a sa, 
infiinţată în timpul 'prezidentiei. 

(~răni<:erii s-au adresat cu UIl me
moriu ministerului de domcni~ prin 

care a cerul înlăturarea acestuia de 
la 'rreşidc·lllf{'. In Ul'llla unej anche
le ordonală de d. nj~nistru Mihala
cht', s-a cOlblalat, că şederea 111:al 

de!'1u'{e a lu.i OOrzescu la preş.iden
ţit', inM'l1lnl'~v:ă prăbuşirea a<::ave:rei 
granicerilur, ded, a fost înlăturat şi 
in !oc\t-j s-a numit o romisie inte
rim:ară pentru a o administra m~ 
depark şi carc a scos la iveală ne~ 
rCiJ,"ul.ilt' făcute de OOrzescu, Cr.l"e 

sLmţinl'tu-se ol~t'nsat, a acţionat in 
judecală lninisl.erul domenillor. 

PI'ocesul a ajuns până la 'Curtea 
de Casaţie, ('art' l-a judecat I·a 30 
Ianuaric. 

Hczultatul a fost oeI aşteptat de 
toati\ 1U111('a, d. o~ a pierdut 
proceSUl, răm,lnân-du-i mângăe

re~l, că a fost subk<::tul presei în ne
tHlITI,lrate ntnduri. Slabă mângă~re, 

căci presa St' ocupă şi de fapte bune 
r-e cad le clasează la locul lor şi de 
t:llhării pe {<Iri le dctes"tă intotdea~ 

un:!. Voi bură. 

Alegerea' de "Miss 
Arad" 

Vor concura peste treizeci de 
candidate 

Az.i. I!umlnecă la o1"ele 10 3. ro.' 
\"a avea loc alegerea de »;'tfiss ATad'( 
în sala mal'C a primăriei municrpJ.u 
hti A.rad. [Il vederea acestei. alegeri 
s-au 1'ăcut loale pregălirile necesa~ 

rfe . J llriul YU fi comllus ron urmll
lourele per~ollagii: 

Pl'('~'t.'dillte: d. Glworghe Hârgol~ 

primul pl'cŞt'tlintt' al Tribunalului 
Ar:ld; lllt'mbrii: d. fir. C. Lutai, p:oo 
şedillt{'](' ('omis.iei interimare, ing.
SI. .\latP,(·SUI <liredorul g~!leral al 
SOC'. CF. .\rad·· Podgor:ia, cIna Li
li CI'iŞ:ln pl'C'zidenta Heuniunei Fe 
1n('il~}J' )()rlodoxe, uşoara Tulia Bag 
dan d.irec[mlra ,inl"malului (te rete, 
sculptorul .\Iared IOlinescu şi 'P'ic~ 

lorul .\le:\.. I'alaky din Arad. 
~ 1 Il faţa acest ui juri II vor <1efi.ila 
{'3IHtida(e[(' .\:l'adului şi vor aştepta 
cu mare palpllnfjl' de inimă consta,:.
tăl'i!e juriului şi promovarea ale.sel 
de » :\11ss Al'ad«. 

La acesle alegeri, in afari de re
pl'eZiCntanţii presei, vor putea aslsUi 
şi frun'iliile candidatelo1". Dep. 

~ .... ------------------...... ------------------------------.. # 
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Impunerile anuale., 
(Dările cătră stat). I 

de Toma Carabasin şef de 8er-1 
viciu in pensiune, Lngoj. I 

-~ Continual'c - I 

3 Unde să dau declaraţiiJef' 
Declaraj.iHe se dau în conlunclc 

1 

unde sunt perce~tli, la perceplii, 
j,ar' unde nu sunt lJel'cepţii la Holaria 
tui comunal, unde vor primi o ade- ; 
verinlă că au predat declaratie. ! 

.(. Trebue, să dee fiescecare eeta.l
j tian declaraţia? 
I 

I 
Este in interesul fil'ştcc,lrui cetă- I 

ţean să <iCc declarat.ie, de oarece 

conform legii noui- de dare, la orişi 
care dreghtorlc numai al unei poate 
câştiga vre-uU drept, daci cu car-j 
nelul (li bel ul de dare:: Ya Jo"cdi, I 

că şi-a plătit impoziluj! ş j {>e aaci I 

jumătate de ·an. în ('.lrl' va cerC vre I 

de dare, iar unii nud au plătit 'Peste 
puterile. lor, 

Numai dacă ~e fac declaralii tin
!:itite se. poate face dreptate, deci, 
dac.ă aflati eă cineva nu a dat d€c1a- I 

ratie cinstitii, aduQeţi aceasta la 'cu~ I 
noşljnta pen::e-ptid ori oomisiun~ 
de impuf):e!"e ca cel bogat să nu sca
pI:' şi ('.cI săntc să ptătească j~:înă îl 
lrec sudorile. '(Va urllla). 

Contrabandă 
de ţigări streine. 

Arad, ~. -- .\.r.i lua ;illlc de lllas;. 1 
I 

pe la orele 11 s-rrgentul de strad~i I 
:Sos.ind un agenl de urmărire de 

la lOIS. împreuni cu un Siergent9 
de poliţLc. s-a gisit asupra ei '600 ti-(:h .. Cr,i~an a oDsen',~t (~,~I1<î l~ str. I 

1',l11'lJl(,S{'u, care aprll1~l's(, u tJgară I g;iri merttph..is. 
- I 

fabric.aţie IlLagh.i~lr'l nH'mphis, Se r i jS-a constatat cii dna din chesti.e 
gentul sllspectând ceva, a soInat i~ I ('sta Sblia C'xpol"tenrului (;el'.a HH
'doamna respedjvă să-şi desfac .. 'i co-I mallll din turEci şi fiica CunoSCu 
şuletul ce ţinca în lll~Îniî. Dna a rc 1 tultri falşificator de foi de trăsură 

'fuwt sit dea orice Iănnu'ire ser- I efr. :\Iauriliu Engel din Ârad. ' 
gen!ului. ('aI'<' a condus-o rImă la I .A!~it ~Iallritill Engel, cât şi fiica 
locuinta ei (lin strada Bnînco,"canu I lui au fosl Înainlati la ofie:illl H:\IS., 
No 2~·t i\jid sergentul s·a postat in I uude înclH'tifllldu-sc pl'oeesul veI' 
pom'EI, avizâlld organel.e de control I bal. au fnst amelldati cu'sum3 O(! lei un drept. j I 

Deci. dacă cineva nu este pus la 
~~~~anu~~i~.~M~d~;--------------------------------
drepL, nu poale să pnmeasc.a IUel/' -=:ur1ur' Ş" sparIYer'" 

dela R\JS. ş.i chestura pol.itid. 11HlllO -- Hep. 

chiar uu paşaport (bilei) de ,-ile, ~ ., ...... ~ ... la 
nici un certificat c0111unal, extras i TiD1işoara I 
de boLcz, brevet, nu poate da pc ui.- i I 

lipsit de ori şi Qe drept I\ici nu i-se din şcoala spt'cială d~ Artilerie, a ni, in valoare de 8000 Ici. 

V oinţa Poporului 
• 

Noul şef al gărei 
Lugoj 

Lugoj. - Este ştiut <le toată lu .. 
me~ că CU data dle 1 Ianumic, ~" 
lea ferată, a scos la pensie un nu. 
măr destul UIe. mare de cererişti de 
toate categoriile. 

elim s-au făcut acesl'e pcns.:i.on~ri 

-- legal sau iLegal - doocam.data 
Il unei 11 lcr('s(' a7.ă: des luI că o partE 
d.intre cei !wtls.ionati au fost reanga· 
jati eu contrael Printre aceştia fi
gura ŞI tostu,l şef al gării lJugoj, d. 
Bersan. cu conlract Ilie 6 lUlu, însa 
diruisia eu data de. 1 Februarie, re· 
din lllutive nccullosrule, dsa ,:>Î-a dat 
llun!ilnd la '"cslul de 5 luni eoutrac • 
Inte, 

]n locul dlui Bel's.a.Il a fost l1wui/ 
în postul de ş.ef de gară 131 l.ugoj,, 
d. Ioan "Spuza, şef de gara 'llrmci .. 
pal. fost şef de gal'ă la Deva şi în 
ultimul timp controlor ~n Iusp-eetia 
lV . .'Ilişcar·c Timişoara, 

Pe d. Spuza, îl cunoaştJffil1! ca 0Ill 

1l1'1lI~Cj{OI- şi dnslit, calităţi, cari l-au 
adus In acesl posl, deci, nUl1llirea d· 
sale tnebu{' privită cu bucurie nu . 
numai de cefcrişti, ci şi de comerci· 
anţii şi neeoJ:1lierciantii lugojeni. 

0+0 
m~ni în judec-aUi cu un cuvânt este I _' Sublocolell{'utul Barbu ·Goorgc de unde ioan ,furatr 7 penru ~ o du~ '1 

primeşte nici o rugart', de oarece pe I reclamat poliţi-ei circ. 11, că autori I - Ludovic Negy).e din strada Vi- • ____________ _ 
rugare, oertiflcak, hotărâri eLCo r IT li' . 

necunoscuţi i.-~u furat una ~re.ch: I eenţiu \.leill 16) a reclamat IlO tiei, 
fu.ncţionarul care le lucrează trebue de ci.slue noUl in valoare de :; lea că in ziua de 7 Februarie, in lipsa 
să scrie că oetăte..anul şi-a achitat ' 

dela locuinta sa din strada Dacilor 1 sa de acasă autori n(>('unoscuti s-au I 

Ce] mai bun material 
gust excalent execuţie 
fru moasă caracterizează darea pe acel jwniitatc de uu. 1"0 18. /: întrodus in camera de alimente de ; 

Este drept, că aceastll măsură de, ,Se fac cerceUiri. unde ioan furttt alim,(,llte in valoare ! ~,rl.~~"""'" 
abia la 1 Iulie 1930 se va Întrebuin- I i ~'~~ 

ta.. dar totuş dad! cineva nu-şi dA I strad~~-e:~~:~~~ (~~~(~:. ~it;i;!~ică~~ /' d~I:~C{'~i zi in ace{'aş casă s-au li ~~ • .s iRJi.3J:: \ ghetele' 
de-acuma dedaraţia şi rămâne neim 

reclam.at politici că în lipsa sa de furat albituri (lin podul casei la m:ai _ ':··"'~~O.J,.:::' ~ 
pus (fără dare) aoela pe anul 1930 l acasă. autori neculloscuţi s-au intru-l mulţi locuitori, l' 
şi-a pierdut toaLe drepturile cetăţ& ! dus în locuinţă cu c11ei potrivite I Se fac cercetări. 1 Prăvălie detaile: TOO 
neşti. I ____________________________ _ 

Mai departe, acela care nu a dat f Cetate, Palatul L()FFLER. 

declaratie, va fi amendat cu darea Sacrl·fl·c' I·I-le Roma'" ni-el- IeD rav zbo- !, Elisabeta Strada Helvet N'o. 45. 
lndoită, ori .. r..ceă a dat declaratia, , 

cinstit, şi ooHusiunea de impune.rv 1-ul de 1-ntregle re li dar nu şi-a spus veniturile în mod 
li află cu un 'venit mai mare decât 
~ dedarat, după diferenţă (deosebi 
tă) va fi amendat cu daI'.ea ÎndOită.. I 

Ilate interesante 
Pe lân.gă ac;casta se vor da şi altE' Către mijlocul ~Ulului lH14 popu 
aruenz,i. latiunea lotală n· y.echei 1lom .. luu 

Dee.i !eSte în interesul propriu ca 1 ( \Oltenia, )lunl~nia, :\loldova, Dob 
riee.are cetăţean să·şi d(>clare veni- I rogeacn, de i.lH.O,I() suflet{'. Din 
IlH'ile sale in 111'Od clnstit. ori dacă 1 ace."t loial popnlatiunea masculini 
nu, are. vre-un venit care ~il~e. la I era d.e 3-.'t6,~(JO; iar .partea . adj.v~ i 
druc, CJ. este membru al farmlICl (ma l,a populalLUnel masculint>, de! 2 n)]h- J 

j(lr) ţinut de capul familiei, sa cea .. I -nallc :2.7tiJ);)O. ~- ~fobiJjzalii Hnm~Îllwi I 
ră ca să fie impus {'u darea mai mi I vechi in râzooiul de relnh'egirc au i 
că aşa numită minimali de 50 lei I fost un număr de 1.000.000 oameni, ! 
de an. Chiar şi ('Iei de tot săraci (in- I ceeace d~l procentul următor: In ra- : 

l\IOI-li şi dis!)ăntţi. -~ Cifra :tc.cslo
l'a s·a ridkal la 2:-)().(!OO, ceeace tia " 
rrocl'n!ul urmiHor:In J'apoli cu po
pula!iuIlca ma.sculin;i adh'ă: 11; 
în raport cu l1umărul mobHi7.ati- I 
lor 2.'); aceste două 1woccntc sunt 
superioUf!<' pro~~{'ntl'lor celorlali o· ( 
puteri beligeran!e, aljatc sau inamj
ee, dup:l cilm se poate vedea di.n a
cest tablou. 

• 
Vali7~) fă:ă a l:ute~. lucra şi. cu I !)ort cu OOPUla ji.l.lI1ca, lQ,tali, 13.5;! 
penSl.e IUICă, cel cau nu au din re Il1 raporl cu populailullea 1l1USCU' . ______________ ... 

să trăiască, cum sunt cerşetof'ii etc, I lină adivă, 43.9. j 
să ceară un carnet că sunt scutiti I 

de dane, de oarece nu ştiu când' AlCeste procente sunt inp;rioare a 
Vrei si mânânci bine abonează-te 

la JlosNieu j 
~ 

cu 1400 Lei lunar. 
servesc şi mâncAri reci. 

Lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 

VQt' avea de lucru cu dregătOI,iile, f celor cane au fost in Franta şi Italia 
şi în Lipsa carnetului nu au nici uu care sunt rleSpecti.v 59,4 şi <tiU.3, ca , 
drept. AJoest carnet de n1!inimal (50 I procent al mobilizatilor în raport cu i 

Ici) să·J ceară şi lucrătorii, cari nu I populatiunea masculmă activă, dar I 
\'\in la alte dări.. sunt superioare a celor din Marea ~ 

Tinta acestor măsun gnele este, Britanie ale căror prooente 'Pentru :-_____________ _ 

că fiec..a~ să poarte dărIile după pu~ mobilizati in raport cu populatia '1 
ter-ea sa. (veniturilt>, câ.ştigurile, sa- masculi.n~ activă nu a fost decât .\ 
lQ) şi sli nu se mai întâmple ca în 39. 2. 
ana trecuti cli unii. tari au sclpat 

Jlată811rl pentru petreceri mare 
asortiment curori modernn mal 
ieftla P.lesing"r Ara~. Sir. 

la I ~ Maţianu. 

Au sosit specialităţile 
pe ştofă pt.primăvarala 

1. SCHUTZ 
Casă de postavuri 

Arad, Str. Eminescu 2. 

De vdnzare" in totaJ 
sau în parle 

Bibliotecă de aproape 1300 vo
lume toate compactate, de autori 
clasici şi moderni. literatură, 
artă, istorie, etc. A se adresa:. 

P. DUHlltrescu" Lugoj, 
str. RegeleFerdinand,24.(în dos) 

E.· Perlmutter 
fabrică de tdsuri şi atelier de rt. 
parat automobile. Timişoara BuL 
Carol 46. - Primeşte orice lucru 
in această branşă; Reparare dt 
automobile, sudarea radiatoarelor 
arcuri noi ,i repatau, sudate auto, 
genă ,i cateserii noi tii teparareo 



~ yotnţa Poporului 3 

r . Pentru edificărÎ ele primăvară I cărA.r.n~~. figle, v~r~ tir,nent precum ,i material de lemne se transportă şi la 
domlclhu in condiţIUni Transilvania depozit de lemne 
avantajoase la : firma: Arad,C. Radnei 10 
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s tJtaematulCrafele din Tlml,oara 

OINE~lA CETATE CINEMA APOLLO CINEMA MEHALA 
9 Februarie' 9 Februarie 9 Februarie 

Trădare Malce ca fotograf Primatul ţiganilor 

ULTIMA oa AI 
(Prin telefon, dela corespondentul nostru din Bucureştz) 

Procentul voturi
lor pe Directorate 
Bucureşti, 8. - . \ 1\al.-ţăr. 46~J,H.);) cu 7i,86 la sută; 

Dift>doralul Olişlnău: I lib. 6OJ12 cu 10.12; Iupjştii 1,')16 cu 
Nalional-ţ~răniştii au întrunit: I 0,3:1; partidul maghiar 5·tH2:3 cu 9,11 . 

36H!2 voi url c~ace. ~ă un punct de I la sutil. I 
70.&) Ia sulă; liberalli 63099, cu 14,83 I Hinctoratul Timişoara I 

la sută; lU)yjştii 1O.7.)(J cu 2,:13 la sută I ~a\-tăr. 77Ui,")8 ni !llj,~);); Ijb.hi201 ! 
liga :~iirării nationale creşti~H-' 75181 cu 12,88; diferile liste in<kpendente • 
cu 1,1 I la sută. . , 30,617 elI 8,61, lupişlU ;';>32 cu Uro la 

Dirreloral.ul Cluj: sută. i 

Reparli=area m.andalel0r! 
I 
I In alege;rjle dela 5 Februarie a. C'I 

urma. să se aleagă 2361 consiLit .... ri ju-
la sută. 

.suntem infOl,nati, că im.ediat du- t \pa cu realizarea 'pN'{Sătirii pren:g1ş

pă treti{'rea legii organizării şi a '1 gimentare . 
l'ecrulă"'li armatei prin Parlament, t O lcge~:;p('C:ală urmează să se' al
va lua fiintă o directiune generală cătuiască imedial, În s.cnsul prind
sau un mspectorat, care se 'va ocu- piilor de mai isus. 

Primăria :\Iullicipiului Arad. 
Xu 1217~Hl30 

Se aduce la cunoştintă gt'Ilerală 

că În ziua de 

26 :Uartie t91HlJ ora 18 a. mJ. I 
se \'a Unea in bil'Oul Sef'oiciului eco-
1l01nÎ(' ,Primăria camera 101 \ lid

laI i 1IlH:' ~JllbLică penLru 'inchirierea 1 
pe limp de 3 ani a prilvăliilor tiin I 
Palatul Teatral, iar în ziua cre 

27 Martie t9.la ora tu a. flll, I 
se va Linea in acelaş local licitatiu
ne publică JX:ntm inchirierea prăvă
lililor din eddifidul eomunal situat 
in strada Brătiallu No 9, precum' 'şi 
~ pri'ivălici şi dejlendintclor din Ca

Teatru ele paşti 
Invierea lui Christos, piesă În versuri 
pentru copii, ce a apărut acum în 3-a 
ediţie şi să poate preda din casă. in 
casă ori ,i pe scenă, pentru public. 
Să capătă la librării şi la Edit. 1. 
Baciu în Lugoj. Preţul e 10 lei, trimis 
prin postă cu ram bu s 27 Lei. 

S'a 
•• " 

descllÎS 
Croitoria Poporală. 

lângă preţurile extraordinar. Ei
tine lucru execut j preciz.1 

Costum pt. bărbaţi cal. 1. _.. ___ Lei 950 
Costum pt. bărbaţi II II, __ _Lei 750 

" "bărbaţi" m.... _ Lei 60() 
lnvârtirea unui costum blrbătesc cal. I. 

oot<'ni in C' .. t'k 71 judete. ! 
D,in totalul de 21t}.1 de tnandate de I 

. ( 

7 Liberali disjd{"nţi 0,30 la sulă: 
8 1 uVişti, O,}'l la sută. 
9 avene.'ioCaru 0,38 la sulă 

i lea Aurel Vlaicu No !16-58, pe lângă Lei 940 
Invârtirea uni costum bărbătesc cal. n. 

consilieri jllCk1i'ni >1U obţinut: 1 
11\33 naţional-tărăni!5lii (guv.)81.77 j , 

,la ~ută. 1 i 
316 partidul national liberal 13,337 \ 

11 social-democTati 0,47 la sutâ. 
70 partidul maghiar 2,~16 la sut1i. 
10 partidul gennan 0,42 la sulă. 

Nu se va reduce serviciul I 
:m.ililar activ 

. O direcţ1alJe specială pentru pregătirea preregimeBtară I 
! 

observarea fonnalitât.ilor prevăzute 

de ari. &~-11U a legii contabililâ~ii 

~~j~ I 
Deodată cu oferta se va înainta ro, 

misiunei de lidtaţiuni garanta de 
10 la sulă in numerar sau hârtii de 
valoare garantate de stat. 

Lei 750 
lnvlrtirea unui costum bărbătesc cal. III. 

lei 600 
Luerarea unui costum pentru muncitori 

Lei 150 
Calcatul unui costum bil.rbătesc Le i 40 
Calcatul 'ti curi'iţitul unui costum Bi"iie 

L~i 80 
Costum bărbătesc rep!i.ratul Lei 90 
Luerari unei costum de copii Lei 180 

Caetul die sarcini se poate vedea 
în fiecare zi. de luciu sub orele de 

scn'iciu În camera ~o 1O.i. 1----------__ 
Arad, la 7 Februarie 1930 1 

. . PrinUiria munidpiulu; 
,o\rad • 

Aun publicat mai de mult în ziarul' 19 şi 2D de ani. - as la nu înseamnă i 
nostru ante-pro~tul' lc.gii organi- ! ca legiuitorul are :intentlunea de a I 
zăr.ili armalei noastre, ('..arel a fost de- reduce durata serviciului -sub arme, ! HH8 
pus in Parlament. ! ci să ajute, mai bine pe tinerii Îuoor •• 

In curând \'iiloarea lege va fi di-jl){)rati sub drapel, pe tănÎ.mul edu- r A. B RA UN sculată in Camera deputaţilor. cat:iunii fizice, a sporturilor şi a 
Tel"ll1!cl1ul serviciului militar activ, iniţierii înmeşleşugul ontăşcsc, 'cu I 

va rămâne aşa cum l-am arătat: de J mult inainte (le ÎncorpOl'are, pentru i 

2 an,i pentru loale trupele lUPliHoa-1 motivul. eă aşa impun cerinţele unei I 
re ~ Uel 3 .ani pentru nrarillă şi gră- I pl'e.~ă'iri moderne in complexul răz
nkeni. A.cest termeu e cel mai p<l- ' boiului 1l1Odern. 
trivit pentru anuala lloastră, - ne: Invederat. preg1lt.i!'ea 'Preregimeu
putând fi scoborat sub acea<;tă li- i ladi pentru tinerii între 18 şi. 20" 

Gheorghe Turi 
Instrumentele muzi .. 

cale. 
Timişoara, Str. E. de 
Savoya t 4. Arad, Str· 
302 Cloşca 2. 

- lllită. ! ani esle un fapl ]'('al in toal e ţările,' 
! 

Sobe cămine şi ma
şini de giitit din te
racotă în mare asor
timent şi depozit per
manent Deasemenea 
primeşte orice luc
rare in aceasta bran-I 
să. Timişoara . str. 

Dorobantilor. 
Repararea de CEASURI 

execut iară lânga cea mai mare garanţIa 
Aşadar serviiciui militar actiV' nu ; Încă de 1ll11lt: jar nomfmia se găse- I 

poate fi l~cdus şi nici nUjX)ate ti I ş!e In înlârz.icre, În această ptli- 1 
1 

"orba de vre-o reduccre. vinţă. . ! 

Dacă ideea pr<,gălirci preregi - Se in\J{'!eg(' că lllinis\t:'rul armatei l 
menlal'C a fost introdusă În 'procc:- i prin marel(" Slat major se va ocui)a l 
tui ed nou, pentru tinerii dPe 18) t ceH 'înfăptuirea acestQj rcfOl"llle. I 

•• 
Cititi 
Vointa Poporului J 

. -----_._._--------
La Italia bilet • SI 

Jlârl~lls 
ARAD, Bul. Regele F8r~inand No 38. 

lIIr lângă moară Sz6chenyi ...... 
~ 

• 
VIZe eu reducere Budapesta, Viena, Pralla, Lipsea, 

Informaţiuni la biroul de voiaj "COOK". Bilete de tren pentru strainatate şi intern. bilete pentru' vagon de dormit, abonamente etc. 
,Singurul Birou de voiaj oficios, cu toate secţiunile complecte_ Telefon 6-57. Vis-a-vis cu Biserica Minoriţilor tn "Octogona

• 

-------------- -----------_. -------------------- -------------------.-----

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



4. 

Mica publicitate. 

Căsătorie. 
DOMN in etate de 38 ani, 

iin societate, cu poziţiune fru
moasA, prezentabil, doreşte c~
sătorie cu domnişoară sau vă
dU"ă, pa.nl1. la 30 de ani. Se 

__________________ "ilmlil"'·.'.·'W"""""." ".4 ..... -.... ' ~ 1. .u. _ ~_&;,,--:;.. 1 .......... 

D · t de lemQ tare dela Lei 1O.<XX>. Orice hle· Il O rml O ar e ;~t lireDPl~'uaţieXda!DrobrlayDl~i. t~:;~; ~;:d~ i 
un Str Bucu 16. i 

; 

Nu comandaţI tapiţerie la tâmplar. Intrucât nici lâmp ăria n'o comanda la tapiţer ! 
Cine se ocupă cu meseria altuia, este ucigaşul aceleî meserii. Incât lucrul solid \ 

deîncredere A--TDRVI WOLV mare ! 
il găsiţi Ia 1 ,. ~" .11..1 tap J t e r J 

Arad, Palatul Szantay. I 

-Voinţa Poporul 

()IN.EMA. j 

OLTMPIA 
, 1 

LIJGOJ 

Aripi frânte ~ 
admite întermediari. 

Indicaţîuni la admillistraţia 1---------------.---------
ziarului sub "Fericire şi discret'. l-aODIL E in l'A T E Pe lângă conditi~ni 

Ceva dotă nu. strică_ 1 1." - de plată favorabIle, 

zguduitoare dramă ale aerului t' 
Cu Barbara Kennt,Oscar Marion, 

Raymond Keane. 

~_·-""'{·-I 
De vânzare pentru 8.000 de lei o 
prăvălie barbier' la Kişoda-nou Str. XII. 
No. 77. 

in preţ de G .Il ~ .Il 1 Arad, Piata Avram Iancu 10. 
bani gata ~ Atenţiune la adresă t Vânzare de aparate de Radio. Repara. 

I ţie Electrotechnică se execută proml 

I şi eftin la 
Judc-călolia OOcolului :\ădlac s. ef. , ,de strigare drept garantie, în nu· N A V RAD 1 p 
. ') -- , . . 1 merar sau în efecte de cauţie 00" I I 

L v v. 1\0 _G/;)-1!J,!g el. I cotite după cursul fixat in ari. 42 Bul. Reg. Ferdinand ·No. 13. ]602 ) 
aptarla ." tt d fi'( H 1 din lege, sau si'! predea aceleaşi de-l. -, 

1 Exl..act din pubheaJ"8 e CI a,...e. _ ~. 

C l " l . ~ '~egat chllanta ('()nstat~nd depunere~ I x Primesc comenzi de aranjamen om una a l. d . fă 4-)( d I Judecătorcşte, prealabiHi a garanti",. de locuinţe noui şi vechi, reparaţii . ~ 
1 · In c~rerea e executare cuw. e .. ă d-' '1 d l' . b'l' v _ , 

. v ., T el ŞI s semneze con ltJUru e C 1- lustrUlri de mo I ă antica dm oli-
II II" 1 urmanlorul Casa. de ~}ă~lrane Nă~- citaţie (aM. 147, 150, 176 din lege, şi măsură, Ion Csapo tâmplar artiSi 

dIn TImIşoara , lu(' contra unnănlulUl 1 eodor ehi· art. 21 din legea' din 1908. I Timişoara UJ. Piaţa Telekhaz 8. J 
Livrează la locuinţă lapte pas

terizate In sticlă pro lit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro. !it. 9, Jei,: Comenzi 
primeşte Centrală Lăp-

282 tăriei Telefon: 11-39. 

I dn Dacă lIlimeni nu oferă mai multi --
, Judecătoria. cel care a oferit pentru imobil un I ~o j701----:-19"29 
I A ordonat licitatiunea execuţio- pret mai urcat decât cel de ~trigare PubUcaiJune de Licitaţie. I 
na.lă în ce priy~te imobilele situa- . I 

este dator să întregească imediat ga te in comuna Nădlac circumscrip1ia 
rantia - fixată conform procentului 

judecătoriei "Ocolului r\ădlac, cu-1 pretului de~strjgare _ la aceeaş par 
prinse in ci'. a comunei ~ ădlac No te p.rooentuaHl a pretului ce a pferiţ 

Pe baza dec-lsului judecătoriei ru· ci 
rale Bulem No de mai sus, două la 
treim1 din m'lşina d!e de treerat tIi-

. c. f. 48 4-13ed online . .4. cu No 1.op. 
:------------..... -~ ! l3t:i03, 1360-t, drept poI"tiUl1('U de pro" 
Ghete şi pantofi eleganţi du- ; prjetul~ sub 'pnzjtia B 2 alui Teo. 

N;ldlac, la 18 Nov. 1929 
Judecător: ~_ Xiculescu rup., -

Directorul cărţii funduare: N. Onea 

111 
foi eu No ZZU! marca 'Hoffer Ş.ia 

,Schvartz preţuită in swn.a de lei . la 
5O.COO, cuprinse în favorul 1 ni .M. , 'm rabiU şi eftini numai ]a , dor Chicin. - .' 

Costică Vasiliu \ Cei ce dore.sc să J!icitt~ze vor dove-
lonczy şi Bustin repr. 'Prin dr. Aur.eJ , 

Lugoj, Regina Maria 4. di cetăt:en:ia. &..-------,------ t Pretul d-e strigare a imobilului cU I 

m. p.. -- Pentru conformitaoo: gre
tie!' !indesc,ifrabil. 
1942 

Grazda din Butem pentru S\lDlQ.. dI ~ 
Ici 13.516 capital. inberes.e de 15.[ ... : 

J la sută dela 16 Jun:iJe H.t.29 precum 

, ZINNER" " .. 

Arad, Str. Metianu fost Forrai 
4. Cea mai eftini\ sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. 

BecllrI .t;ricate! ! 
se schimbă cu supra solvire 
Vindem in rate pe un an fără 
plată anticipată. Gramafoane, 

biciclete şi motociclete 

,,,MOTORICA" 
] 891. Arad, Calea BanatnJui 12. 

Pistrui mărunţi şi pistrui de ficat, 
precum şi toate impuritaţile pielei 
curată CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui 

KULKA 
Se află esclusiv la F armacia 
Oreşenească in ~ Timişoara, Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

No top. 13603 este În suma de 40081. 
, A imobilului cu N o tol'. 13.604 estle 
de R824 lei, pentru incasarea creau 
tei dc n810 lei cllpital şi accesorii_ 
A<Ie.astă licitaţie nu va atinge drep- " 

tui de-uzufruct intabulat în favoa· 
rea văd. Ecaterina Pavel Chicin 11]1· 
scută Anca intabulată îs tiua de 
sub pozipa c. 3_ 

Licitaţia se va tine în ziua de 22 
Februarie 1930 ora '9 în 'l()(~alul ofi· 
cial al M. judecătoriei ~ăd]ac. j 

I 
~mobllul ce va .fi lidtaV nu va ti I 

rândut pe un pret mai mftC decât 2\ 
părţi din 'Pretul de strigare. 

: _ Cei caI"J dor€-sc s ălidteze sunt: 
. datori să depo~i~ze la deleg'atul 1 
JjudecătoI":esc 10 la sută din pretul: 

-------- şi spes.ele slaverite in preze.nt~ SC-1' S{ 

\"or \"lnde Ia licitatie 'PubUcă în UJ· • 
llluna Sebiş 49 sau oriunde se va ( Frizerie 
găsi in 7.lÎUa. de 15 Februarie 1930 ora 

Cu preturi extrem reduse 4 pll1'., confonn art_ <tUl lege par-
, • 107-1 U8 al legea excc. 

T . L . 30' .Alceasfa licitatie S(' va ţine Ş;Î in 
uns ŞI ras --- - -- - el r 1" S " . . I't Ad 1 C 

T . t t d t" L . 20 I ayoru: 1~_ • letllJl7A.'r ŞI. n z a· uns ŞI ras p • ş u en yl - el J b~ t' . . er. I 'Portărel: Popescu. 
A bon am e n tu 1 Bulcni, la 20 lan. 1930 

absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

Sielo-VRUI 
Arad, Str. Brătianu 1'10. 9, 

1!JOO în 
!ia 
pO' Serviciul de primul rang 1 

preţurile cele mai eftine in Jiti 

Salonul "PiroskY":i :~; 
De vânzare 

Automobil Turism, 

Coafor de domni şi doamne tra 
OndoJaţie ) L· 1 ~ 'am 
SpăI~tuJ pârului) e) a UIti 
Mamcur) • 

lin 

x KESHR picior de firlUle şi-a 00'\1 

rmulat alelierul in Piata Caronini 21t 1\1 A l~ C A "B (T 1 C K." 
Adresa la Administratia 
"Voinţei Poporului" 

Tirrlfişoara. N -
P M. 

C:U!flpărafi ceaso~nice, Csa~ ky · 
ŞI Juvaencale la fIrma 
vis 8- vis biserica Lutheran~, Arad 

-------------------------~---- M 

S' d h· În Timişoara, lose-M· h tnunde se exeoută eftin şi după cea mai elegantă modă lucrări ro~ a ese I Sein 8-du' Carol 4. I U Ide blănărie, refonnări şi re~arAri. - .La expoziţia tin~tă in 1911 . lllal 

I i '. Ia Budapesta a câ,tigat primul premlu. Mare asorllment nouă,' nev 
BAn A r a lUi '"', lângă podul lui Traian. T --_._--

La restaurantul Palace 
._--_. ~ _.--,.,------------~ ---

"Bora" din Arad Azi si 11\ iieoar6 zi mare cabareu , . . 

cu program senzaţional. Deschis pAna dimineaţa. 

Tipografia LV.oinP. Poporului«. 

por 
did 
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