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ORGAN ZILNIC DE

REDACŢIA Şi ADMINISTRAŢIA
T1MIŞOARA Cetate: P. Sf. Georghe

2
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ J. et 1_
LUGOJ, ŞTRADA FERDJNAND No. 1.

ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI

Telefonul Redactiei (Arad): 154

Rezultatul alegerilor jud. Ia Arad
~khtndorr:

CE'lmlf,~u:

Mnjoliilad 167ti,
Liberali '224
;\JJU "ll e H9
Ro\"1n(':
~lajoJitari 2106
Liberali 412

Taut:
j

)
I
I
I
I
t

Anulale 315-

S!mandul de sus:
~fajoritari 630
Uherali 162
Anulare 35ft

,

I

~I ajol'ltari 2133
Liberali 406
Anulate
82-

~Iaet'a:

I

)lajoritari 1336
Liberali 391
Anulate 16
Zal'and:
Majoritari 1867

1.i Dcrall 3,H
.Anulate 67

,.

.,\nulate

52

Vân.ăI6ri:

)'1 ajorilari

vor ofl'rlocazia unei acti'"ilăli comune a oofo1' două ţăn 'pe
lăr~ll11 ul economic.

Contele Hochberg
asimilat principe de
România

143

GhiorO(':
nI ajoritari HWi
,Of)
Lihcrali
Anulate 23ă

Majoritari
1981
Lihcral:i
'730
Anulate

neş.:oeJ,erJ

S(;.codur:
:\f ajor:ilarj J;,i7
Liherali
610
AllU 1ale iiI

:\fajOl-jiarLiberali

01 I şim'u:

Inalfa Hpgll.'l1tă a s.eIllnat enun
rrolom l , prin (are ('"on{'I'-Je dl' He..ch'
berg I("file a-.;imilal cu principii de
Hondnia, deci dupii 'protocol
vJne
inwdial după familia He.gaHi. şi ina-

~,ihârşin:

Jbi()J"j 1ari

1685
377

I~ibf:rall
Anulate
93
6l"ăn~l'('li :
. ~i ajOlitari
1194
Liberali 360

Zl.-):l

1.,ih(>raH
158
HIt.
Anulale
AlCestn estp rezultah" 'ale-genlor la
ora când înche.{'ln' ziarul.
M:line vom <,ontinua.

I

I

Când se va termina chestiunea
funcţionarilor maghiari ceau re- .

hună în\t'kge~'e

intea H~'~;'nlt'i.

l'nefe ziare au anuntat că d. D.
H, !ualli(es('u, sllhsecrt'~ar de stat la
intern:r m" fi fost yicli'l11'a <1ue-1 a·
f I'l': iUl'Î la C]{'jani.
1 lnl re h,lndu-l pC' <Isa C(' este cu a-

zrlc penlru (1 mai
1 l1ltllll~llă în 3{'{'<lsL'l paI'Le 'a Europd I (('sI
.\cc as lit înl"l'kgerc estc importantă;

. [uzat jurământflI
Dec1arafiilecl-luiRomuIBoi/ă

I

Sl!.I'

,~

-

SYOI1:

La

IH'-U răspuns:

nllomlli~

eu nu

răspund« .

1-----------! Dnul profesor Iorga

»Sp~r că ct>1 lUai târziu 'p~lnă la scrise <1(' I('gc sunt greu de procu- .
sfârşilul lui :\Iartie c. vom putea fat. Eu "oiu face însă t?tul ca să 1
term~na penSÎonnrea
functional'idetermin ministerul de interne
lot' maghiari ce au dc-pus de cu-ia măsuri în vederea satisfacerii
'rând jurăm:lntul. . Din nenlol"odre pCl1!'.ionarilor maghiari.
dândllli·se:
pâtlă acum n·am 'iHlillt rezolva
posibilitatea s~-şi procul"C
cu in-!
.
e OflU' ' :~
decât ClN"C'l'Nl a . 150
functionaI'll~ lestlll'c
aclt'l
c
necesarc.

maghiari.
Aceasta, însă nu din
YÎna noaslră, ci din vina fUllcctionarilm' maghiani
ce nu it-au pr,ezenlal cererea cu toale actele
Şl
docUIllIcn!e 'necesare.
Căci ccrerea - de pens1011arc nu este suli<:Îeulă,
Reeunosc, că actele prc-

iW lat',Îmul ccono-

şi

În deos>l'l)( in domel1hll a!Jrar.
In ('urâl1d V01" incepe negocierile
mai ales l).{'nlru stalele agrare din
co mCî("i a J.e romtlllo-ungare. Aceste

~';'ria:

Jl ajOl"il ari
2110
Libf'rali
429
Anulate
119

Împreună

Cl'ez.e
m;ic

•

Europa cenlraliL ('a!~ trebue să ln-

A
.
In m eTIca
A

DeClaraţiile făcute

presei

Pi'iI'ă·· dile llltară \'Yl'eii depru1e de
a
pl'ofesor I punegri RO 111 ,Îrria, caulă la ori'C!C opri. sia ('cn{raIă d~ pens.ionare r'?zolvă.
Ximlae Iorga a Hicut corA::>!;}l\'llden- i lej să sooatăJa iwală cu dragoste
zilnic c:1lc .,)O--iO Clercri. ~JultJ fUlle- "
tului agenţiei Hadop
d<'Clara(ia c.traderul lll('mnului şi al tmi noat.ionari din ,\a'deal c..el' să li sc< H- !
urlllulmll'e, l\l'nll'lI presa din Rom~l- 1, slre.
(lice p'C'nsl:L
Hezolvarea
aCcs.tor I
r .\\m' p'ulul ·collslala aceasta, V'izi·
I !lia:
cereri este eu mult mai lesnicioasă !
,~I)lec cu ('\V,l mai bună 11l1j)I'esic I tund carliCl'lt.'lc lor, unde întâlneşti
~i jJllnă acum am rectificat pensia \
.'
x
'pc "
I la. ork-e
'pas ~'Crisul şi gra:iul 'no, l '1 t
'
a 'TC-O ~O() pensionm"j ycchi.
- 1 d eSrl'l(' so1H an a ea ronlaneasca,
,
'.
'1'·
l
'
,slru"
o gan- l '
'.
f CtU'{' am COl1s!:llal-o :llC'I,
dui nH~U va '1\ uun yoi putt"'a fi ·,tU 1

;\l'WYOl'k. . R:l(!or,

~ind oraşul ~ewyork. 0.1

I

I

I

Ameli()rarea raportul ilor din- [
tre Ungaria şi statele vecine'
Nal}]o~ OCtll>ă
I w~rirr(', după
1l

I

Budapesta. -- (Rador.) ~ Z,iarul' tiuni maI hune într'<' Cl1ga~ia şi s.ta
loPesti
se
intr-un lung tel.e
aeordl1J U'cla'llaga
articol de po~jbilitat~a unor reIa- j Z,ial'ul sllhHniază că există acum ba

fulul'Or.
)!\ II p-ol n in deslllul de l"l'CllI10Scaloi- acelol' Cat'! m-au primil CII
astfel de sim\Îminll', Am găsit în (;()lonia c\'l,"'ilor români alllintiri ateU

de ,'ii d{':-;pl'(' (ară, lllcM oricine s-ar
induio!:,a contrar părerilor răs'pân-

-------------.-

Vrei

să

mânâDci bine

abonează-te

laJlosNien
.
cu 1400 Lei lunar.
servesc şi mâncări reci.
Lugoj str. Buzia, No. 5. 1661

··C?3np7iWfm5'I.

Vointa Poporr '.~ ,":

2

Convenliunea comerciDj;'.f

Iu lume seriitorilor!
:::zs:::: l

I

_
•

2.

Scandal u!!Da~_ de b!if!'-e
între scrll10rll rO~anl

1I"",reşIL

Tralalh",', ""uthmii

!lte~I. ~~.

"
~'.
GUn'rnul ,:;;;;",n" '.' ~

se. ocuJ:[l

proklru

C0l1\'Cllt,1Cl1

~lli)rol>li ..
'JtaJo-rol1l

j,

·n·

I~·' .'·.
'.

ilaI. Dell>gatla romană a sasII
III I Viro"il ;\Iad!-\earu minislrul j:",;l\ '
Iara, in afară de d. Cezar Popescu, j lel{;~', plcac'ă în cudnd la Jk.;L'. ~
director general, care a răm'8s încă să subscr-Je înlplX'ună cu d. ; j , j l ~
la HOIl1~l, ('a "s~'t aştepte i1~'·.~iala gugeneral, Cezar POP1.'SClI, co!'"" ~~,
"ernuhu
ilalian
la
cOllchţulc
ton·
j
nea.
[~
____________
_ _ _ _ _ _ _ _··,.·:.'1\:;;·;1·

I

'IiI I t I ' Clll"
'\
'wut
e c,
("~.
~
I tali\' al tilcl'a[lln~i noastre, care eloc o şeclinţa a SCrlll?r'ilOl~ r{)l~l<Ull. 1 sic d, Li,'ill Hebre:lllu.
L

.iHadur,. -

le privitoare "Ia ('olln'n!iulll'~l eomere-iata it<:lo"rol11{~tl:l ,,-au ~Cl'l1l~-

Influenţa umbrei albane;:;e
'-1'

italo-rOlDână

I

"

t

Anumiti cabolini al sCl'Jsulm gc- I Trimisul lichelQi balcanice Eftimiu
loşi pe s.itua!ia pe car...'. o oeupă pS- (~o('ol~ kîlcjului din piata teatrului
t
tăz.i rOlluUlc.Îel'ul d. Li\:iU HC:)l-('~- ,1 poelul (~J'\(1golian. a n1cut un m·are 1
l
nu, au căutnl cu OCa7Ă;) şedin!t'jl, rau, transt'ol'1l1.1ndll-sc într-o armă
a aduce gran.' şi Ilcdrep[e ;)cuza!l- de
sp~'Cll]al
. des('I-\"i11(\
in le uni act llalullli din-eloI" b~nel'al al ,'c:·de Il !crai lll'{'l noaslre.
,
cullUl'j,Î poporului.
Tolllş cauza va triumfa 1n du.<
Intrehuintfllldu-s.e l'xprl'sii
de
da aşa zişilol' literati, m<l('f:,;trul răprimul nlnd dna Eli:;abela
Timişoara. Dlllninecă 2 Fel>rubâlci, toate aruncaLe cu perfidă ră- 1 llltlllilllli de~L"upra actiyitiH~ l11ur.
arie, a avui loc în salaSindica1llhw calt'ă 'in :..alollul dlui Lazăr
ulale la adl'Csa tipului rpi)1'ezrndare de. cafenea.
hizerilor djn Timişoara, un ('OlleUl'S . rov din cartierul Fabrică SI' ,1;, '~
al calfelor de frizeI:! coa'rori.
La 1 Trei Crai 10, carle a I{'xecutaL ('1 ;[
ră model spatli;l, yin aplaud:,l.
eotlCUI'S au partjcijlat Lreizeci şi una
de caUc. din loalt' saloan{']c de C0U- public: laI' în al doilea râIH~':
nul dtui Volner şi Be'rnat'<JL
fori.
Reslu] <fu douăzeci au -f~sttAt:\
Fi<>c;Jl'c caIfă a executat frizur~
1
lale
ÎIl p'C't"llCÎ, în diff·rile modele .
nu·
I în fata utlu.i public destul de
Ccll(> mai reuşite au fost cele
.
lueros.
COJbtrllI
saloaneLe
dlor
Vcindorf{'l'
şi
Per"
Zah,'ll'ului
sjnletic
a
fost
l'
Il
spl'el'J('·Ct'
frizul"Î
s-au
execulat
în
Profesorul Bergius dela universiConcursul a fost urmat de bal,
tatea din Heiddbcfg, a descoperit Hit :\Iinislerul prusian, de agl-icul· p:iJ" nal umL A-ces[,pa au fost şi cele
unde
s·a petrecut 'Pună în 7.JOm.
HSCCl'Btui fahrid.rii. zahărului: din tur[t a nUIl1JiL o comisiune d~ cx- mai 1I1tel1esanle. AJid. 's·a distins 'in
pel"t i să J('xaminezc acest zahăr.
" 'lemn,
I
i
Hezlll! al ulexal11'cnul ui a fost saH1(
Profesorul a aJlUIltal. că după
sf:icător.
Pretul" &(.'1('stui zahăr este
o muncă de lf Jllil,i a f1Cuş.il a atrage
mult mai ieftin de'Cât al zahărului
zahăr din lemn. Celuloza indlgestli a fost transformată de dâns~l din sfeclă.

i

Concursul calfelor de frizerl !..'!
coafori elin Timişoara :,.,

I

Se va fllhricl& Zahă.
din lemn?

AJceaslă de~copcrire

în hidrate de cal'l)Oll uşor de di·
gerat.
Prima rabrică pentrn fabricarea

ndevăl"ală l'c.Yoluţie În

va

aduoe

I

Directoratele Îşi încep
activitatea

o

industria za-

h~itului.

Cum se ajufă un cor bise- i
ricesc rOlDânesc

Bucureşti, .) (Rador) - Diredora-l irrstalarea direcloratului Muntcniei
lcf:e Regionale îşi încep acliviitatea 1 cu sediul În Bllclll'leŞti.
unul după nltul. Eri a avut
loc
--

(Cine

guvernează "In

TiJ:n;iş.oara. - Am mai scrls în ace'
slc coloane, că fondurile Prcfcdu- ;
..
"""'
,. J'U"~tlllLU'
nostru.,' sunt la chere- ,
."",
UIlO
rom oamenilor politici. In urma a-

! nu cu

j

Ql

I
I

Decorat

'J

R USla
· ~•

acum; se întneaM ooristele când I
trebue să dea un' răspuns 'preotului:
şi i se răspunde., »Dunrnc nlJile·;
t l1trc1li1'
.... ~
, .
Răsl)Unsnl
la
şte!« Vai dlt' profesor! cebcară, ŞI
. mai z;ici că eşti român sadea, mol-, hal'ca -cine guvcrnează azi Rusil, e I
ceslui arUcol, cor:işbii ~n' corul bi- 'I~
foarte ~ll11plă. Guvernează partidul
•
din dovean dela Bârlad. sau aşa cc'\'I3.. I
seriel"SC al" bisc~lcei romane
COm'unist. Relativ puţin se ştie însă
Corul bisedaesc se prezintă, fo.ar- /.
"Fahrid1, ne roagă să dăm! pub1leI'
A:
ee repre7Jintă în . Uniunea soV:Î.~tică,
te bjn,e sub conducerea dlUil \.Ur.- 1
tăţii urm'iltoarele:
învăţător Ioanovici, lnsă are neI'Oe ~ acest partid oomunisL După ultime
Cornl bisel'icesc al hi~y4icci româ de s!)rijin, căci. şi aici se fac cheltu- le daLe ofictal~, publicate de secne din Fahrică, a ccmt în anul treţiunea de statistică de pe lângă Co..-: ju- eli.
I
cut o sub,)oCil1~ dela Prefectura
I mjitetul IexeculiÎv al pal1iduluii comu
Noul pret\cct, 'pe care-I ştinJJ om cu
detulu.i din fondul cultural.
f'
J' D
t b
_x facă totul ; nist, numărul membrilor şi cand!i.!
....)() IN: O sUlnili de balneat I
Ul "
zeu,t ne ue
..
,
î n 'partid" aJunLI' s.a dat f'JVI
. .-altă d t ' i daţllor
la pnuurea
.
-â ă 1
pen I'u a- .aJu ora' !;Il o
a 01100
Jocură pentru un cor care C' nI
a
ă d'
. C{' ge la 1.551.000.
,
,'.
.
a dsale Ie'Ste s
{'a un COlTh'tllUca: 1"
, , v
roate lte>-Dewn'tlnle can
fac
•.
fă cu t cu I. Populatia rusească se TJdlca 'la
. .se
1 S'ă $ t'H.~ t o ti cetăt e MI
C'e g-a
numai la
această biseT.tcă.
n f d 1
It. l d '400 000 1 . ' .c i un 'număr de HO milioa~.
J.,':'-b
d a tA.:
e
.
Lel, C
!
SCUJiu s·a
,-un ace1aş f ond' c ul- on u cu ura
. Guvernul comunist e 'deci guvernu
I 120 000 1" dI'
fi
d
s-a distribuit la. fineloc anului- 'tre· ~
t ura. ă C'l '
~l,
Ult pro eso1r
e ! cuI. Toată lumea vrea să cunoască, unui singur procent, care stăpâne!mUZlC
urvasle, pen ru coru d sa· I
.,
I şte -c.elelalte 99 procente ale popo'
pe -rroflton. - VoI bură
Ie compus di n Oi>t persoane şa care
i rului rusesc.. Guvernul are un ca·nu cântă nici la dou~ luni odată. . s
1 rade}" În cea mai mare parte mun-Corul dlui Cltirvas.ie - Zice coriş- I
1. citoresc, de oarece din înt~~lll nu·
t;Jl - e !Compus din fete m'inortare.., f
.
:măr de membrii ai partidului comu·
printre cari sunt şi câte\'a evreice,
D. Ioan Platoş, dir. 'Casei Cercu- ;' n18t fac parte numai 300.000 tărani .
. Cari nu numai că nu sunt da 11eU-1 ale Lugoj a fost detcorat pentru me· I S-a constatat şi în mbd oficial că
gie ortodoxă, dar nu ştiu nici r<:mâ ritclc sale cu Coroana Romiâniei In , ţăranii Întră în partidul cdmunist
ne5te. »l\[i gyon most!?~ (ce vine I gradul de cavaLer.
I

I

I

prezent.

multă plăcere. Dacă

se corn
pară numărul ţăranilor din 'parti'
dul comunist cu cel aI pop:.l1ati6
agricole din Rusia, dHerellţa
v'
apare ~xtraordinară: în 'partid sun
300.000 fărarti, deşi R uSiÎa ~ o pe
pulatie agricolă de ?este 1 sută m .
lloane.
:
In uItiutul timp Stalin se 'sfrădu·
eş!c. pentru o Întărire inter.ioară It.
partidul collllUtist, prin măl1irea nU"
măr ului muncitorjloF !industriali iI
in pal'Ud.
Guvernul care pretinde că eslf
~i ullgm'ern al ţăranilor, nu se spri·
jină după cum se '-ede aproape oe·
loc pe tărani, fiind un gu~rn an'
Litărănesc. Conducători ipart'iduJuî
eOlmmist nu mai ascund azi faptul,
că .problema lor este niIIllicirea pă'
I lldi tărăneşli în înfătişar<ea ei ac'
luală şi SClliJn'barea ţăranilor
in.
lucrători angajati la munca câmpU'
llli pământurile comunizate.

-
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CTh~MA

CETATE

6 Februarie
Trădare

CINEMA APOLLO
6 Februarie
PrlDlatul ţiganilor

CINEMA MEHALA
a Februarie
~

I
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l
\," oinţa Poporului
i·L ;

;~ ,(
;

I

i

!

~

al ,

•

t
J udecătOl'Îa Mixtă 1\+rad.
No G. IJ526~H)29

i .

Publk-a1ie de

licitaţie

I

u
îL

oara 3. p. lll. Ia locuinta urrnătitu
Ilo in Z\erau c.înd şi unele se vor
"inde plin licitaţie publică judici·
ară obiccl,<,.le sechestrate şi anume:
f"Jt)(lO KIgrl porumb cu ciocan, erou
co1nplect de. fiert rachiu, un annă
sar, butoale cu tuică, trăsură, <,.înIar, plug, zuzică mese, 'SCaune, bi.
ddelă ogl;inZii., paturi, 'com!plecte, canapea, cadă, nlar'.c etc. toate aceste
evaluate in sumă de 40350 Lei. Li-

ir

l'

Teatrul

Oră·sănesc
Celeoptsprezeceprimăveri(ab.C.)
,

"c,mrttittSW'

'Voinţa Poporului ':

OLYlYlPlil
Febr. 5-6 Mercuri-Joi

Faceţi odată

Sora 11aria
după nuvela lui lui. Pekar
Cu Werner Pitschau, Iris Arian,
Giza Bathory.

şi vă veţi

E mai nutritiv

1869

VAnzători
cărucioare
plăci, po-

pentru copii,

şete

de dame şi alte obiecte pentru
cadouri, cu preţuri excepţional de
scăzute. in mare asortiment
la

Se

prime)~te

sunt

rugaţi

Şoşoni

preţuri

din

cu aranjament şi Cu
de predat imediat,
str. Grigorie Alexandrescu 56 .•

peşte

Timişoara

la cei luai Ill0dern :

cătăramă

"

"

A.Hu~enr

398

,,638
" " beige
" 569
" jumătate cistne
,,599
" din ştofă ri cauciuc dela" 199
lac

AleX811dru
Timişoara

Repararea specialA a ceasornice~'
lor şi a giuvericalelor. Executa',
orice lucrări cu preţ redus. '

lac cu zipp Lei 488

11

Fabric

lângă

biserica

Arad Str. Umm 14.

•

Lăptăria

'

IComunală··:

GrOSZma1111
,
sârbească.

elin

Depozit de comisiuni de Motoare - "Ganz" şi Dynamouri, Re-I
pararea de acumulatori fi a farurilor automobilelor. Primim Incărcarea acumulatorilor pentru automobile şi Radio.
..

Ieri s-a prezental la redactia noas
tră d. A. J, v. Borumel ZKII'ÎsL ţHn

fi~~~

Timişoar~
-:.'

-

~.

~.

-~

Iosif Ueid.ieh

Jl 01 unda carc {'sit' în tll'uut spr{~ ,,\.

'PliAfrica
afJ:indu·se către sfârşit în Europa.
Din Hom:înia 1I'('c(' în Bulgaria,
Turda. şi cu aceasla va Irft'R în

PRĂVĂLIE

Kalla.

a se adresa direct noua, sa reprezentanţilor noştri.

" Clsme de

Lugoj, Regina Maria 4.

pareurs

telegrafică:

Fabrica de conserve de

Mare reducere de

Costică Vasiliu

O{'~lul păm~inlului,

pretutindeni. Adresa

KALLA

Ghete şi pantofi eleganţi durabili şi eftini numai la

nă aCUlui a

mai eftin clecât carneaJ

~.

din Arad,

;da, EI face

şi

SE CA DTĂ pentru administraţia.'
ziarului nostru o fata. de birou .
In etate de 12-14 ani.
locuinţa,

Iuliu Hegediis

Un ziarist holandez la
Arad

uriaşi

veritatea acestui motto.

convinge de

Arad, Bul. Reg. Ferdinand 1. 27.
Casă proprie
Lemne de foc măruntate. Olrbun
de piatră. Cocs siIizian
Cărbuni de lemn.
Transportat la domiciliu. - Preturi
reduse. - Prima calitate.

Ju(ări~

DOMN în etate de 38 ani,
societate, cu poziţiune fru·
moasa, prezentabil, doreşte Că· .
1 sătorie cu domnişoară sau vă~.
duvl:t, până la 30 de ani. Se'
1 admite întermediari.
} Indicaţiuni la administraţia
~ ziarului sub "Fericire şi discret'. '.
1 Ceva dotă nu strică___
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Mica publicitate.
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VINEMA

toată

Nu comandaţi tapiţerie la tâ'JIplar. Intrucât nici tâmplărie n'o comanda la tapiţer

Ci".e se

ocupă

?emc~e~ere
11 găSltl la

cu meseria altuia, este ucigasul acelei meserii. Incât lucrul solid

A"Nt..TDRVI
WOLF
1
~I!4

Arad, Palatal

Gheorghe Turi

Inare

taplţel"

r .,

ICu preturi extrem reduse' '
Tuns şi ras __ ___ __ __ Lei 30'.
Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20

Szăntay.

De vânzare

Sobe cămine şi maşini de gătit din teracotă În mare asortiment şi depozit per-

Abollamentul

Automobil Turism,
~lA it CA' ~,B UIC K."

manent. Deasemenea
primeşte orice lucrare în aceasta bransă. Timişoara
str.

Frizerie

I '

,

l

absolut avantajos şi eftin.
Rog sprijinul onor. cIientelor
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A.. Sielovan
Adresa la" Administratia
Arad, Str. Brătianu No. 9~
"Voinţei Poporului"
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