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L P. S. s. ~piSCOJiouI Grigorie 
Z·iua SS. Vas\lll, (;i·igilri,c ~i !(J(l1l 

~slt' sarhiHuarl'<l A.rad III ni rom;j
uesc, < ar c se grupeaza in j uruI ei~

VC~('lli("j s:il,ki lloa"tre bis\'riei, ll
rânu \iată Îildclung:.!t;i şi spor la 
muncă 1 nalt Prca Stjnl;ci Sale Epis
CQPuiul Dr. (ir:goric (;h, Comşn al 
.\ruUului. 

Deasupra tuturor fr:im~lnlDrilor o
m~rh.)!i <lin aC\'sl tinut se ridiC<l ca 
l)~l\'ăz:i CCI'[';lsdi m~ÎlHlnl rigu!'!t a 
~mboli(,l1ll1j IJiislor (;rigoi"ic, cun,; 

pri'Illr-<l munca Lilruucă în toale (li-
l"edilJe ia re\l~il, in ('~l!iva ani, s~i 

canalizeze energii risipHe spre o 
tintă "pHl:'i, cu binefaceri şi spor in
semnat ulâl in cele bisericeşti, d.t 
şi in c-ele lumeşti. 

Indemnurile şi .impul:>iun.ile feri
cite pc carj )(' pulsează yoinla s!alor 
nidi Il Inalt Prea SfiJ1Wci Sale în I 

! 
fonte rmuurile de activitate, poar- I 
iă p'eccle:l lHlei credjnţi llcslrămu- I 
rale îu in~,elcpeiunl'a di\~iIlă. cre _ l 
din!ă s,iIH:f'I'ă şi pilduilorlr,e prin cu l 
y,Înt si prin fapla. Iar djn cl'edinta ! 
a{'~~sta iCl1wnă cpulallă lalure a pe-I 
cettl: d{'agosleu de oamt'ni,dra· ! 
gostea adiinc îl1~deg;lloar{' de sufle- \ 

tcşlik razboiri ale ol11ulLli cu ispi- 1 
tiriIe l1ol'ldor, dragoste care ştie s~l I 
ierte, s.1 Îndemne spre bune por- 1 
turi. 

Aspru şi Jlccl'ul:1tor cu c("i fă\:u'· , 
1, 

nici. prieten deschis cu cei sincerit ! 
Jn.tlt Prea Sfinţia Sa impl'imă în' 
Ivale aqiunil.e sale ideea unei sclec 
lion~lri sociale pe baza mcritului 
real, necunoseand dcos{'biI~i convcn 
tionale de clasă şi dl'IlUIilăti, Ne • 
mei',? 

"radu! rOll1:lnc::;c t' m~lndl'u şi re

ClluosciltO\' fm'icile[ pt'il'h'llii din-
lre Inalt Pl~(',a Stintia Sa Dl", Grigo i 
rio (;h. Comşa şi d. grnpral .\nli<m: 

Im"<.lllOyje:Î, Comandantul Diviziei de . 
Cavaleri;:', prielruie carc a daI naş·: 
iCl~C aci in Arad la multe 0Il<!l"e şi • 
in.i~iatiye însrnulalp, cu efecle hine' 
f~i'~aloal'c şi simt;iie În vjata uoa" 
~Ir;'î aradanit Dacă amintim: llllpre- : 
llil:i lw cc]p mai de seamă pen>ona.l~,· ' 

fiiti tie astăzi ale Aradului, o facem i 

pcnlru eil (' h~lH' sa s(· "l.il' ea aCt'a

stă prieLenie il puIul s~i a"jgllrl' eon
r~llu;Lalea lt\(Tăriil~t' jir!!I lval~ 

sehimL:'irilc y,JLlil"'. Cil,!:i;.(::u'l in
f.cl1c.sul ~i in\c'h gen·a <llll~)~', [,il iJd,I', 
[le J'ic;'al'e data, UI J'l'zut!:l[p dura

bile 
t: mL!i"!lll\ 111:111 JJrl':l sr:nlici S3lll 

că a ştiut să gTllp-cze in~ .iurul tro
nului arllil'rl's{ [oală n<1<1rt';l soeit'· 
Iătii arad;-'llC ~i :lYl'll1 yizilllWn cla
ră, el\. nu \',)1' înl;lrzi:! \Tell'llrd" 

('flUli 'H t~SI !ron v;~ n jn;t!\:ll la culmi 

simbolice, pr'in llcJ'solwlilaleu celui 
('<\l'C cu \crednieie ii sUip:111c'Sle, }i:'

\'('IU y,iZ.ttlll':I, <'i'i \'t( y\'ni IIH iilUP' 

eâud aparil'ia Inalt PI'P« Sfill!il'i S:ill' 
in sala Pala!ului Cultural, [,nde se 

Fiu ue ill\';didor. ,.p"" ,>,:nl (lI', 
Grj~(u-ic Comşa s-n n'I~;'l!1 la 11 
l\1~ju 1~8!1 in ('OlHlIna CO!l1::Il:t de' 

t Il ,~),!l(" ili,."l' :,(';'lvu!ilor clIHu

'a,', :;'J~l laliic' 111 il'unil"i puhlict" 
\";1 ii sa1ulal.l pJ"'n ridie:ll'ca jn pi

; <l;.{~ a iUll·;'glilul lmhlic, ca un 

,·t't11I1 d.' 'ltbnlii.~ m:1lcrin!izală in 
(): ;~('j'!:'; eman !le diu inc}'('d(,l'ca so
de:;!(j;i, C:lre i::-i rc('ullo<1şle capul. 

C' Il\'il1şi, ca sunteIll in asentim'en 
LI: Il "',;"i"i \. n,[ romllllcsc, În 

n "lll(, , '.' ,Tli l' II dOi' Ilo)iri, Va tll·tuu 

IIW~L Prea Sfil1\il('. P,lrÎlllc ca ziua 
Lllumao,l>';l ~~ Va Le llri!ej il,! Ou-

tl1r i c ;In: mul\i in pace, S[Ulalale şi 

rodulci(' {';! prin inldt'pciunea şj 

tlldr;'!lJli.llj'" i nilit Fl'\'il Sr;npel 
V, ;;:,! i'(' :"l ~i mi ,'l! (ti (o! i i LÎn:e\'u
\ ,;11:;11'('(1 l'ro;li;.! ClTt'şli. 

Voinţa Pop,aruluf 

:·us, .:udd:d 1 :lg;lnl~ .. ])lI~)ă IUal~ea 

La, alulIl'l·;t[uwi in I!lOX la $imlUiziul 
de ,.;1 al din F;lg;lfiIŞ ~i dupii lami-

ll<lrea :'>l'l1li'lariului tl'o!ngie din Si
biu, :l. f.l:"l lr;mis ea bursiel· al ~Ii

ln)j.oliei F,,-ull'll con[intHu'l'a 'liludii' 
!or juridic t' la un;n'i'siIHll'a din Bu
dale"I~L ti ud.' in :\1ai 1:t1;) a luat 
dOC"lom,ul in drepL COl1('omill'tnl a 
~H'm3t (ur:"uriic d(', -Diuilclică şi 

drC[!l LI! bi'-.l" rice:;c la faeultaka de 

:cufogiil' Ut' pe 1~lngă un.'iversilatc-a. 
lJI1I1 al' ~sl:lIla. 

In UclnlUHie Wl;) a primit da
rul dia, n-ei dc:la [l'l'ieilul mitropo
lit Ioan '\le\ianll, Îl1lnînd jn d(',r fă 
ri:î a se căsători. De atunci şi p<lnă 
în anul !\JlU a of,cial el WaCOJl ~ 

calcrlrala din Sibiu, Iunctio.nand' În 
admin.::>lra(ia C'ollsislorlului urhidi
efw,zan ~i ea :sccl-clar al funda~iu

Il!'! J Emalluil (iozsdlll. TilUlp di€l 
lin an a I'o.,;l diredor al ')1'elegrafn
lui HOlll.ln., ol'g:lllll) .\fitropohei şi 

aiJl'oape doi ani prof.esor de religie 
1:1 glllJDiziul ue staL din Sibiu, 

In Ulllflul razbo'iului a făcul cu ~ 
uO::>linl;J. cu temnitele ungLH'('şti <\

cuzal l"i:nd de spionagilL 

J)up:i inl:Ljliuirea unită~il noasll~ 
ll;l!iollale a inlral M'cretar la preş.i

uenti<.l Consiliului Dirigmlt, ţal' În 
t'P<llllUU anului 1!l1!' a fost ales depu 
lai in primul Parlament al Români 
ci îUll'l"giLc.. > 

In aII 111 1!J20' <\ înlmt in ~erviciul 
~I ini~lerull1i euILdor, intâi ca de
f('llSor ee IL' si asi ic şi apoi ca sulm
T'('dor. ! 11 limpul aeesta n-a Încetat 
:1 ser\'i in sL IJisl'l'ieii, oficiind in 
hisCl'i; H .\mz<1 (Fu BtlcU!'c~ti .. 

in anul liJ::.l :1 lual licen~a În teo· 
logic la· l'a,'ultalt'<l <lin Bucur('şt~? 

inr 'jn .\larlit, 1\12;) doclorHlul in 
1',('cl]og!(', 

L~t j jfJ i 1 ~J:':-l a fosl alcţ; de ctitre 
~;ll d1Jl diC'l"o-:ln episcop al {',ilurhiei 
A r,l(lultli, li i ntI hirotonil la 11 1 u.nie> 
:nl'(;s,"i; ;<lc.d J lin',,· şi instalat În IIi· 
~:cri; a (,~I: "dral:'l (I:n .\rad .În z·iua 
de 12 I ulie_ W2;") 

.\ ll';';";'l'a lllltli harbat Uln:'ir, har
n,,: ':-' ('U '·,hlHî de apostolaL in frun 
tl'U aeeslei cparhii se şi impunea de 
alll'ci, C:il'i in triei o eparhie nu s-a 
inlins, mai ales după război, bap-
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liSlllUI ea in l;inullll .\radllllli. Ellre I 
bUta tombalul CII lael ~'i In\elcp<'Îu-

ne, c('('3 ce s-a şi r:icul. I 
Sub urhipil:.;lorin::l P. S. Sale se ' 

rcmarUl io inl!'1eaga {'pur-hie un cu
rent :..;fm{llos de 1l]',il11('11:,'(' suflplea-

8el}. 

Episcopul {;I'igo]'c ('l'a iudical 'Pel' 

Ii'u o asenwue;1 OPl'I'ă san.lloasîl, 

I Il,';i din "['Pllh,a t'iind i"i [';(,(,:1 

s!1H;i;le Il'ologke in Sil/ill, d ei
tea ni (I;';~lrdi,l' j)llllln,'zec~tite seri 1'
\lurL s;m\ind 1) deos;elJi!;t atractie 
calre CllWlllt:1 am\'C)![!!:!!!. Ikj:l ill 
anul lUIO el ddHlla pc [vremII lilt'

rar hi~('r,('l's{, in Telvgt':ll'ul 1{olll;'ll1 

şi in 1'('\'i:,la tl~Jl(),~i(a (Ilo sul! prit,(" 

puln U;l1dut'{'l'e a IlI'of. «1', ;\, Bil

lan carc, ajllIP';:Înd \Iit'ropolit ~d' 
Ardealului. 1-,( IL:,lin ... iJlf'l\I:!'2 p{' lâ- I 

n:ll'ui dl', (;1'. CIlJll~a Cli drcptul ele 

[j purla br:îu roşlI 

In 1\1:!3 Heg<'ll' f',Tdi,llJnd ;-a 
eonleril Hasi":lla lHUIlC:i p,-,ntru hi
seriea', tI.. 1. ~i CO!',lllna J{lll11:ÎtliL'ii" 

in gradul de o!'ikr, 
t I'lnlll!JareJt' ;,ale publiculii slInl 

dn\'ad:l e\ idl'IlUi ~l U1ll'; IllLlJlc:i :,"I'j

oâse :;;i conşlienlc de rolul stlll: 

~IonanismuL Volume de prctlici, 
{'nir:C:li'p:! oJ'g. noaslre' hjs('ri{c~!L 

istorie pn,d.lc.i la rOl1llini. Penlru 
neam ~i ll'gv, Pal i'lIzl'~i dt' predici 
uupOU'jY:l udYl:nll,5Iilor şi IJa(l!işti

lor. S;lmhal~l ~i J )UJll'lll'că. Poate 
cred,e omul modern in minuni, La 
altarul neam ul ui, SC'{'tl'1e re Ii~io;lse 

m Homânia, Datoriile prC()limii în i. 

fata p'oblrmf'lor soeialt'. Cahîuza cu I 
nua~ll'rii. ~i Cu 111 h:l! ,'I-ii ';('c :<:1'", -;;i 1 
mullt' alldy c<ll'i ar putea la un line 

forma o \'asl~i ~i ;u'ilruc!h-,i biblj

otecfL 
In k~.p tllră eLI hogalu adi \'j lale 

ce o dt'sr{l~ură ca episcop Ia Arad, 
se impune a[eMLlLIH:' noastrcidet'a 
rcricit:l a infiint:lrii bibliot('eclr'lo~[~1' 

crc::>linului ododox ~i jlr'L'otlllui 01'-

3()d~,x meui t,i ;,ă <,,~OJll bala d'iferilt'
le HTlt' religioase. care stl'ieii sune
tul I'uporuilii nai,·, sap:1 lemdia hi 
serÎ'C'ii ~i în;;;işi [(:ml'liilc slalului IlO

slru national D;n aceste. bihliofeej 
s-au puhlieul PlÎllil acum (), bro:;;ur'i, 
cari St' rLst I'Î I HH' U('(lill('io,) i! O!' cu 
'pl-jlcjul ,'izitatiun.ilor nlllonin' ~i 

prin !>jblioLecilt>. populare, De alt- I 

reI (;ullfcl'in{a linuUl în (}elon1\'I''Î(' 
trecut de 1', S S,l EpiscoJlul (~rigo

re. la Chi~;Ill'U. Ia (:0 Il gI-o:;u 1 misio
n,o'ilol' orlodxi, n jlustral priiltl'-UU 

lux de probC' man'a pril1ll'jdil' ce 

rrez;n:tl s.t>dl'le religioase pl'nlnl 

~ta!cl(' 11ational€', 

In Cl' IH'j,c:;;il' adll1';llj,~tratia {'

lJal'hialii, 1lH'I1\ioll:ÎJll (';1 di.ll i!l(km 

nul :-.iiH S-llU realizat lIt'mftioar,('.!c 

Îmllllll:Ili'I\iri: 
S-au iniiilll,al: SIH', sL 1;l!porg!w, ., . 

gi{);lS,) carc are un eapi tai ele 1 \iuBi
on Witi.X!};'"i lei. 

Dt· tl'ei :lni şi jumatate a yjzitat 

200 (coll1une sfint imi (l'a mai mare 
rarit' din hi:.;('(·j( i. .-id, la ranglll de 

.kadt'llli,' kolog:. ,j a Yhl i tII! II: IIi 
l-t'ologic şi s-a !"t'glll:JI oi blioln a !'

pisulJ:;C'Î, iar cl! ('o!1l',lrSlIl !litri 

V;lSi!l' (;()!di~ s-a marii t'difi( iul con 

si 1.11) tl i C'parltia!. 
. h:tn·j id n'lle-IT (,1 ;' S, S:I {'PI-

scopul (~rigorc are abia vârsta de 40 I 

ani) epar-Itia .\radullli sC' poate cu! 
. ", t l' , I llrept (U\''.lll a~ll'p a (111 partea Y!I" j 

ţ";l1n.'lllJli l'.i (onlutiilo!' surlt·[{'sc la I 
o n:!i\"ilatl' d.l1i {l' În Cl' Illa.i .1'0<1 I 
nil',[ ~., llla; I'ÎdC';}, :llo:\,'t'. pc foak 

~{'l'clwl(' pent ['Il Pl·O,!~Y.(,Slil şi ri(~i- I 
el1ea tit' I )Zl'l! /;;n,'l'll\':lntale'i ('llIS

lIll ii ;1 .\raduilli. 
J: al'(' 1')1 i J), IaIlUl.' ~l mal'.i slInL 

111 ·Illt .... il" i' li: l' . 

DirC'tţiuIlPa COluisÎa de supraveghere 
preetun ~i funcţionarii din Cassei de Păst

Economie S. A. A<rad Cianad 
. 

rare SI , 
anunţă cu mare durere şi adâncă emoţiune 

rea din viaţă Il fORtului jirector general 
membru în comitetul de direceţîe 

tnceta
cât şi 

Alexandru Heinrich 
care de la infiinţal'ea institului adică timp de 34-
de ani a condus cu mare pricepere multă rAvna 
şi extraordinară muncă, care a adous la Înflorirea 
Institutul no~tru. 

Vom păstra I1H'uwria lui en pidatp ! 

Arad, Ianuarie 19;30 

rnrlul mlie/ul'_ Fondul ..[tI-ig'or!c 
F'[, iSi 0l';lll' 'l)l'ulru 1}!·O'";I_,,i;11\'.·:1 reli- i ~",~g,-~-i'I':'!-~'~i"'~~"'~ ~'~ .. -- '- -"'"~". _,..~c '_"r .... ~'"..-~' ~ ..... _._~ 7--"" "'.."...",..,.. ~ " lfi.:,~~~~~~~.a ~~ ·~~~.".k~. tau'~~--~'_". ~~ :.~~ ,~'$~+~~~ .l\~L~::f~-.. ~ 

Vointa Poporului 
• 

ma!! nu văIăsa~j silnt~ vOaiilr;: 
cjtnslile 'pâl}«Ja~jt,e d{, glasul sjJur·: 

cat. al celor ul'chemati. 
Ai sosit mOllH'ulul sa dovediti c~ 

Uu ei Stlilt aoeia care vor aduce ft.·' 
rlc1Îrca tarii, ci :,\'oi .. ('un' 1'l'Jil'('Z('s 

fali rosl;lIuenlyl, pe cart' se xi>rijilll. 
ioalil slll'lnn'H l'olmlncas('ă, r. 

D1'. Emanuel }{.ohn 
t;i{>( ;;!I>.! in IJilak P('Jltl"l1 copii ~. 

f('mei .~Ialll:)~ !';\t';'llul ,,[udiîl(' În 

Cel mai bun material 
gust excelent execuţfe-~" 
frumoasă caracterizează _ ~ 

-gh~tele I 

1 Prăvălie detaile: TOO 
1 f 
I Cetate, Palatnl r..liFFLER [ I ~Iisabetll Strada Hdvet No. 45 E 

Căsătorie. \ 
DO~1N în etate de 38 ani t 

.' din societate, cu poziţiune fru· t 
moasă" prezentabil, doreşte ca,· \ 
sMorie eu domnjşoara sau va,· ~ 
duva, pA,nă la 30 de ani. Se f 

admite Înter-medial'i. t 

Indicaţiuni la admillistraţia t 
ziur'Ului sub "Fericirea şi discret', i 

ce~"~O;(:~:~C:i~_ \ 
Asta seară ora noua are loc 

reprezentaţiile teafr'ului "Vestul 
RomA,nesc", Se va reprezenta 
lIHeideJberguJ de alta dată'~ iar 
mâine "LocţiitOl'ul'f. Bilete la 
Iibr. Decezeantt şi casa teatrului 
orâşa!:esc. 

laM __ _ --------t·ML.~LE2. ~W;ag35~A·~~ .WfCWllIf!!:l~_i 

30 Ianuarie 

Nebunia nmorulni 

30 lanu;wi' 

'Iară fără f,"ml'i 

30 lalJ uarit: 

D+C 
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Voinţa Poporului 3 
= 

U L T I DIA O Il Jl: Pa.-tidul Nltl;;bi~r 
(Prin telefon, dela corespondentul nostru din BucureştI) I e O I al bOI-e 1. Z D 

III. 

! 

C' r. ~"ţa aL'" 1 Iu lll'lllU illlre\'C'dt'l-jlor cari au a- pl'dpunl'riil' "YO,~i1jtillJI·. sunl Ill'ac· aDI. erI...... n va a II' \'uL loc între conducatorii partidului Gci;iahiJ.e, 
Ulaghim' şi \'oinieli'" j udelu lui.\,- Lurta j~i va eapata m;lrc!ia, cu-

Statele·Unite nu aderă la un pact 
Chostia subnlarine]or 

lneditel'anlan. \ rad. partidul \1la:~hiar u holanit să re poakc' lll' \'<1 losla scump, pe care 
I 

Londra, :,m, Hador:.·- Sedinla eo· llcan. 
11H1t1~1 a dclcgatillililol" britaruc}i ,1 i 

fr<lweza şi ilaI i:ma, ~~-a ill Lnmit eri 
{iLll ,a ami aza in h; rouI dll1! ~Iaedo

(lall\. :\u :Y;! jluhlil:11 nici lIll ("/JJnU

nil al a:,upra ("eloI' dis<"ut:l.te. 
Cj)IlSr~!lll;["('a dl'h'ga~ilor britaniei 

;)i IT~\nn'l;, c"re lt'('bllia s:t se lillă 

Si're a llt',~lllin\i U111'il' S"OIlUli cu· ; 
l'C atl circulat in ultinwle zil", s-a 
ruh1ieal aseal';t un comunical ori-: 
tiaI. al111ll!~ind (ii chl'stiul1cn "ul>

~l:lrincloi ~! ehl':.;liU1W:l înn:'Il1':îri~: 
It>!· j'l:;Î hi I {' a \'1 pllnrehr de ('o 
mer! IHlll rll;;[ discuta!f' în nid (l , 

11; (li In pal:!lui ~1. .Iamt':" a fosl c-on· i şedin\il. jn1nă ll<:um, 

l)',l/IW ndnl:-l, de oarlll'{'(' uui i din do('-' :\IW;lia anuh'a>lii eOllstruirt>a 
lega:ii lH'it:mi, i :\Il f,)sl rl'\illuli de a rlouă cru('Îşt'loal1'~ 

111('r;lrile pnl'lam','nlului . Londra. 2;-) 'Bador\. - .tmirntit~-

Azi dilllinl'at~l la (Jr<l 10, lklega\i- Lkn hrilanic:i tl (h1l ordinul d" a.-
i1e (\'101' l"fH'i pukri se inlnll1l'se 

spre :1 a~l'!llta fi ('xpunl're a ,delega
ţiei fran.·l'Zl' nSllpra procpllnl'rei Ira 
lacti('Il~llc fiin 1!i27, tin:înd Ia IimÎ
(arCH î narmiirilor )'l' haza tonajului 
glohal şi {'II anumite rezrl've. 

E frohnbii. (";1 numai dcl<''g'a(ia Ha

lian:t $(' \~l pronllnta împotriY<l a
ccnlli sist.'ll1, 

: nl"{'~atia mnerir';lnil a prill1t'Îl din 
Vnshin,!:{toll U11 f:Îspnns negari," În 
l'riv:n',a ('\'{'Il!u;lh-i :1lkzltmi a sSta- ; 
,1,e10r l'nilc. la un pari nwditl'ra-

oubrea ('oi1Slrllc\Îl,j ('('101' doua cru· -
eCÎsiilo(lre nnui \ SllrrcYi· şi <'/'orth·! 
11111 ];el'land , ,\;("e<1shi decizie rt" foslă 

('(!m unÎC:l[i'Î pri li [r-Ull ordin spceinl 
dnt norei, nC' ~lllf{'1 slIsp{'ndarea In
c'1'ărilor acestor c!ou1'l C'rllciş<,toarc 

fusco.:-e anunlMă (}(" (1. Hamsav :\facoo 

nalcl în CamPI'a comunelor din ] lI

lie trecut {ll oe~zia unui discurs al 
f:rimuTni ministru privitor la redu
{'('re Il programului na,·al. 

.\<'t',.;;l (', d(Jlli'i c1'llcişetoarC' lInnau 
:,a ;lih,' fif'car('. C\t(' zc('p mii tone. 

Inaugurarea noului 
. pocl peste Nistru 

Varşovia, 2B. ~ Eri s-a inauglll"at 
OJmuni{'a\ia peste noul pod '1)(' Ni- ; 
'stru la Zalcszky. 

Au asistat la :!.ecasti! solemnitnte! 
d "(' k' f ntl ,zeps '1. suhs{'cfl'lar r1r' stat 
al min. efe -colllunicaţii palon şi d. 

(;hgore (;at':l'meu Sll hsccrelar de stat 

al min. de c(JI11'unicali:i rOllllÎn. 

Invitatii lu ace2stă solemnitate fiU 
luat parte apoi la un banchel oferit 
<lP gll\"(,:rnlll polon, 

Criza agricolă. elin Cehoslovacia 
Praga.. - Min; istrul agl'iculllll'H 

.d. Bi'adac, a j'ti:cut în fala comisiu
nci 1'jnantim"c a Cmn('n~i o expunc 

re asupra }wlsurilor pl'oiH1se ('Il]>' 
tin supriman~a cl'izei agricolI', He

mediul cd mai dieaew ar fi după 

, paJ't'I-e:l ministrului agTieu!tllrl'i o 
I 

: ',rroteelia vamală suficil'ată. 
D, Bradac a cerut volarx.>.a llna~, 

legi prin care ioate illstituţjile pu
blice sii ri(' obligaLe a clllllp:lra 11U' 

)11ll! produse agricok inllig~'tH'_ 

meurg{( singur in alegcd, lnlruc<U UV alU,el a Pl'l'wueam 

Şefia supremă 
armatei 

a 

~. Diu cercurile ~'tiPCriOftlT militare Cihosehi sa ia ('ol1wnda :\larelui stat 
I·.\llem Mirma că uu esle nimic ho- major al armatei, ln locul dllli gt'
!,~inH in cec a ce priveşte şefia ar- I !lel'al Samsonm·id, care al' lua co~ 
malei, imanda unui (orp de armată. 

D. genl'l'al Cihoski ~ conlinuaa Prohlema unui gellerajisinle îns:'i. al 
rilln;me în fruntea ministerului ar- armal('j nu se lwale J?llnc deoc.a.mr 
malei. d:l\a căci ~(,rul Hl'luutd este re

~umni in euzul Hilei lYlllallieri a !·).;ek. adica l"l'g,'n\a, 
guyernnlui s-ar pul('a ca d. general: 
'3 rrsrrsw.-r J!Ii !Ii mm rzrx .111.1119 miTra 

Spargere la o biserică 
1:1'i ILI:q:[l' in C')J)lUua Ceil" din 1 

judt'(ul .\ra<l, s·a pclrcl'ul un fapt, 1, 

~t' (an\'·] l:~I:llalll mal .ins: [ 

O bUHb de llllţi carc clit rC't'r{l co i 
Il1unc].e din jurul ;\lf"adulu:i, a: încer- i 

1 
'~:al s~i <lea mai n~ lI,lt,e ~~villlr,i Şi în I 
COllluna no~!';lra. 1~f1 noapt(~ a fost ta . 
ialil ~~ ~al!l·i!a () 11<;;::\ de'la bisl'rlea 

Azi, 30 Ianuarie la orele l' 
se ya \Îne {~ongl'l'sul general de 

Din com. Cicir 
din IUlaliiale, ilJlt'utionând .. a pă

t nllld[l ÎJlill1ui 1'\1 s~i spal'gil gasa de 
I;ani din altar. Cum insii, uşa a fost 

as*!.{urati:'i cu t'el~(' pult'rnict\ im'er
{'an~a n-a .izhubl. 

Jandarmeri:l c.Cl'C'ell'aztt cm;ul. 

(:Oft.>Sr,· 

Mica publicitate. 
I Cooperative Perneavană de 

consum caută vânzător in 
pravillie cu garanţie. Ofertele 

ccn:-;lituire li A~oe. Gen, a uniţilor 

tlin Arad, in localul Dubului Si. Pa
vel din Palatul biscridi, Slrada E- ' 
mine seu (), la Cat'C sunt ilwilati loii 
ctedincioşii. ..: ComitduL 
----_._--~-- -~ --.- ... -..... 

Vrei să mânânci bine abonează-te 

1&1 JiosNicl1 
• cu 1400 lei lunar. 

servesc şi mâncari reci. 
Lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 

in scris la sediul Cooperati
vei Arad. Str. DOfoballţilor. 

Cel mai eficace leac în contra I 
tUMel şi a bronşitelor este ,. 
8iropuJ l~entQtdan al dorului . 

FOLi.ES 
preparate la Farm. Or. Făldes Arad 

Primiţi gratuit 

până la sfârşilui 
luncl 

Voinţa Prporului 
I dacă va abonaţi de-acuma. 

\ i~~ /:~~;~er';"lf~;;~aa;~: ~';1: 
I Vointa Poporului ! 



, , 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria~4. 

• 
CINEMA. 

OLYllIPI"l 
LlJGOJ 

• 'T?iemau • ""'!.. .. r:JI~·'i'" 
, .... ';6' ... ~ 

. , 
li 

Voinţa PoporulUi! 

Corpul Portâreilor de pe lânga. ! DJ. .~r. Ioan Robu ~i Ro~ulus~'jUdecă~Ol·,esc 10 la sulă (Un Pl;~' 
Tribunalului Arad. 1, CotIOIU. reprezentanţi .BăncII Ro- ~ ,de stngar(·. <h'ep1 gal'antic, in n ' 

mâne.şt.1 s~ărue a .se fixa termen I me~'ar sau in efcck de caupe so. r 

No. 6050-1929. I de hCltaţw, pubhcăm spre cu- j co'lIle după cursul fIxat în act. 
I noştinţâ gen.erală că în ziua de ! ~Iin lege, sau sa pn.'d:a aceleaşi 
; 15 Februane 1930 orele 3 se I legal chdan~a eonslalalld' depune 
i vinde prin licitaţie publică la ! judecatorL'şle, prealabilă a garan~ 

Noi, corpul port!:treilor de pe domiciliul debitorului din Arad, I ei şi să SClTIm'zp oondiţillnile de r' 
lânga Tribunalului Arad, ava-nd Str. Soimului No, 2. pe riscul; ejtaţie larl, Il7. 1:)0, 176 din lege, ~ 

1 tn vedere decjziunea Tribuna- I şi cheltueala petiţionerei credi- I HI'L :2l din legea ·din UI08, 

Publicaţiune. 

• n, j
Iului Arad Sectia III-a, cu No. I toare Banca Romaneasca a ma-j J);I('â nimenj nu oft'ră ,mai mII) 

1".' - 6050-1929 prin care sa dispus! şinelor "Berliet li cu No. 11 in- < cel Cal'e d oferit Iwulru imobil un 

lan 2930 Mercuri Joi 1 sc~aterea ~u vânz~l'e pri.ll Hci- ' registrata sub poziţ,iile 1-13 în j preţ mai urca~ decât ce], ~e b~ig 
rl'R.tlPEZ I taţIe publIcă pe rIscul ŞI chel- lavoarea reclamantel Banca Ro- î f'slc dalor să lutrcgeasdi nncdlat 

Vedetis de la Cristal-Palace revista tueaJă petitionarilol' Icreditori S. mânească din Bucureşti contul; ran\ia ~ fixal;) conform procentul, 
senzaţională dramă in 8 ade In rol. A. Banca Românească cu şediul creanţei mai sus arMate Idei a }1re!ul!lL dL'~~lrigarc -~~ la ac{'eaş j" 
princip.: C1aire Rommer, Erna Mo- In Bucureşti reprezentată prin care începere licitaţie consecu-, te proeenlualil a pretului Ce a iC'feri' 
rena, Paul Richter Wladimir Sokoloff advocat i Dr. Ioan Robu şi Ro- tiv, se vor prezenta numai cu ; ILl/il în .\radul nou la 18 lan. 19)),: 

mulus Coţioiu dom. Arad, a ma· bani numerar. 1 I~ogarasy m)). jude, D, Să'; 

~U~~ăraţi ceaso~nice Csăky No. 11. inregistrate sub No. arie 1930 în patru exemplare, 1 indis.(·ifrahil. I 
şinelor automobile "Bet'Jiet" cu Facut la Arad, azi 27 Ianu- ' r~lI1dan mp, fiii". d, Pl. ('om 

Ş! ju.a.encal.e I~ firma 1-13 în favoarea petiţionarei unul răma-ne la dosar unul pe ' 
Vls·a·VlS biserica Lutherană, Arad ! Banca Româneasca tu urma con- I tabla oficiala, unul se' va tnma- : ~J~(~t~;~~(~rjfl de' T'~~~~:~~:;tl;~-,\~:~;, . 

.. . . i trac.t~lui .e gaj tnterve~it la 28 ! nua. :c~editoarei .prin .reyresen- l , :\OU st'~'{ia (~, f. 
~el~ m~l left,me şi ul.scatedlemfne : A~r~l~e ! 928 tntr~ debItor do. : tanţl ş~ unul. debltorulUl 111 Arad I );\0 32o~ln2U ef. 

.e oc e pn.ma ca ltate, e. ag, i mlClhat 1ll Arad Str. Soimului str. SOlmulUl No. 2. 
ŞI cer. ~u stânJenul. sau bUtUCI, le i şi rreditorii S. A. Cr'editul ex- L. S. iscalitura EXI~acl·1in ipflbHeaf,ia d .... Ikofta~t 

găsIţI la pravalIa de lemne 1 tern din Bucureşti cOllstituinde-' 1914 indiscifrabila s. s. , 
i se drept de gaj comercial de .. '--------~-~.--------- --" I \ In ('enl'l'ea de {'xeculal'c' facntă diE 

Aufricllt , către suzisul debitor în favoare ~J lldecatol'ia ele pace rurală Aradul-, lIrmitriLor Klein l'\iclllae conlra 
: suzisei creditoare pentru g'll'an-. ;'\ou sectia c. L I IInn~ÎJ'itei sotia lui '~(ârlinehi {;j!org: 

Arad Calea Yictol'iei 1-2: tarea creanţei acestea de Lei: Xo ~Jl-1~130 el. I 1l:1!')!'. r~rozav Purcheria. . 

Tăietorie electrica. Serviciu prcimt ; 668.572 şi dollari 2000 - 340.000 ~~~xlrael din puhli{',aUa de lidtaţie. i Judec<Horia, 
. şi rapid. ! Lei înterese de 12 la sută şi ' In ('-er{'~'l'a de executare fă~lllă de ! .\ ordonat licila\iunea eXl'cu!i( 

i comision trimestrial de 3 la sută: 'urmarilor Kompasz Iosif contra ur. i 1naJ:i in ce prjv{'şleimolJilcie situat 

(Jarol Ii:neffel 
si Fiul .-

Arad, B.lJ. Reg. Ferdinand 1. 27. 
Casă proprie 

Lemne de foc măruntate. Cărbun 
de piatră. Cocs silizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la domiciliu. - Preturi 

reduse. - Prima calitate. 
1869 

Lăptăria 
Comunală 

Lei 34?OOO ~~ba-nzi. de 1.2 Ia : mărilullll "\.l'man Francisc. I '11 ~_Ol~1Ul~a Stl1ll1icolaul mic drcum 
suta. ŞI comIsIon trImestrIal 1! Judecătoria. ~, scr11J-lja Jud. de pac.c Aradul no, 
şi 1.1-2 la suta. automobilelor; A ordonat licilatiunea execu(io- 1 currinsc în d, a {'omt1n!"iiSAAn.icol~ 
pentru pasageri marca "Ber- l nală in ce prh·i',;,lc imobilele situa- 1 lIT mic '\0 eL li,"}, '\0 de ordine: A E 
liet" şi anume: în comuna ,\radlll nou circumscrip- . ~1, Xo top. ('lt6~-1 i47~ 'C1l pr"'"l...t,' 

; 'tia jud. de pace Aradul nou, circum strigare 20,000 lâ p{'ntru incasar('l' 
1 ___ No 12260 camionete "Torpedo41 ,(' în el', a comlm.('i :\l"arlul nou ~o. rre.anţei de ~O;)2 Ici capital şi sece·. 

2 ---" 18676 " !3I.îlO, Xo de ord .. \. 1. 1. 2, No top. I sorii. . 
3 ---" ~~~ " i 4310- 69, H327~~ 1 cu pretul de strl- ~ • Ua11,R(junea se va tine in z,Îua df 
~ ~~~: 12740 ~ : ,gare 4;).OOIJ le.i, Jl-entru jncasarea i 2() luna ~larlÎe HI30 ora 3 Ia Casa 
6 ___ >'! 12740 n : creanUi de 31.000 le capital şi ac· ! ~()nllmaJă fi t'Omunei Sânnicolaul Il: 

7 ___ " 12799 " ; {'esorii. I ~ni{'. f 

8 __ " 12573 " : Liei1atiunca se va (ine în ziua de I Il11DbiluI ce va fi licitat nu YR ~I 
r 9 ___ " 12819 n i'O Al>Tilic 1!J30 ora 3 la .casa comu- t r~indul pe lIU pret maî mk decât ~ 
10 ---" 12917 • : nal ăa comunei A'I-i!(ful 'N'ou. h"eimi din ipl"eful de striRare. ~ 
11 ---" 11840 " I -12 __ " 11885" lmobilul ee va .fi li(',itat nu va fi Ce-i caJ·j dvre.sc s ll.licit.ezc su; 

; 13 ___ " 26720 cu 4 cilindri. con- i ,,'ândul pe un pret mai mtic decât 2 dalori s~ depQzite-ze la dBlegatlll, 
f ducerea înterioară a. b. c. 1 la'{'imi din prl'1111 oc strigare. jUdecătol"('sc 10 In s'tllă din pN'IU:1 

elin Timişoara 1 Având in vedere şi petiţia în- ! \ Cei cari don-sc S ălid\('Z{' ~unt de strigare drel)t garantlC, tn nu.· 

Livrează la locuinţa lapte pas- ; registrată la No. 485 prin care I clatm; să depo7Jil;eze Ia ddegatul I ,merar sau În efecte de caut;ie so·' 
terizate în sticlă pro lit. 10,- I _ I ('olite ciupit cursul fixat în art. 4~ 

dela 10 litru mai mult ~ A V I Z I .din leg'r'. sau să predea a('elea~i de-
pro, lit. 9, lei, Comenzi N • IlegaL ehilanta ~'.()nstatând depunere!; 
primeşte Centrală I.Jăp- Cu onoare aduc la cunoştinţă Onor Public român că am deschis un judec:itol'('şle. 'lwNtlabilă a g,lranji,t 

282 tăriei Telefon: 11-;39. j atelier de croitorie în Str. Merczy No. 3. lângă Prefectură. I ci ş'i să semnpze ~,onditiunile de li·1 

l
Am preg,ltire aleasă din Bucureşti Budapesta şi Viena sunt in curent CU:e i1ntie tarI. 10. 130, 176 din lege ~t. 
modă de mare Lux Francez garanteză confectionare solidă croială ma· ~ 

De vânzare un cahlion J . dernă ireproşabilă. cu preţuri convenabile;:m, 21 din legea din 1908. f 

Ch 1 t
' , Cu stimă: Ioan Băieşu. (I>adi nimen i nu oferă m'ai muHl 

evro e Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii Regale Bucureşti. I <-c,1 eare a oferit p<'ntru 'Îmohil un! 
" ; • '.p'd mai ureat dt'"ât cel de strigart 

1 Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu Stamna Arad,srtBrătianu ' ('str' dalor sti înlre~asdi. imediat ga. 
: tiparul convex execută prompt şi eftin.., ti,. (vizavii cu poşta) ; ~'antia - fixa thconform procentului 

de 1 şi jum. tonne 

in stare perfectă. 
Adresa la ziar 

Becuri stricate! ! 
se schimbă cu supra soIvire 
Vindem in rate pe un an fără 
plată anticipată. Gramafoane, 

biciclete şi motociclete 

, •• MOTORICA,h 
1891. Arad, Calea Banatnlui 12. 

I 
' ·<Jlretn1 ni de strigare - la aceeaş plll' ,: 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ teprocr~unMaprMu~i~ab~riL 

I O Colori de anitînă şi producte chimice. O O ",;radul nou, 16 Sept. HJ29, 
t O FOg'nrasy m. p. jurle, D. s~" 

'8 T 1 1'-1' A NT 1 L S A a rfmdan mp. dir, ef. Pt. conf' 
l'..L •.. • 8 jndiseif~'abil. 

Da Do SE CAUTĂ-· -p~~-tr-u-8-d-m-l'-nl'-st-,r-aţi8 
Timişoara III. Strada rrimotei Cipariu~ (Battyanyi-gasse) 

D N T 1 ~ a ziarului nostru a fata. de birou o. 5. e eton: 12-60. 
în etate de 12-14 ani. 

Tipografia • Voinţa Popoeuluit. 


	Vointa Poporului_bw_174
	Vointa Poporului_bw_175
	Vointa Poporului_bw_176
	Vointa Poporului_bw_177

