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Pe UIt ____ __ _ _ ___ Lei 500.-

Pe.iru lutltuţiuld ti fabrici Lei 1000.
Pe.iru .trelnătate Lei 1000.-

Vointa Foporului ... 
Guvern national? 

.-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUM 

~ 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIMISOARA Cetate: P. Sf. Oeorghe 2 
AR AD: STR. MOISE N1COARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA FERDINAND No. L 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

Dispariţia generalului Kutiepov 
Guvern naţional? sunt douA 1 O mărturie senzaţională 

0Uvinte mari şi cu multă greu-:, }) .. " 1') ~.' '[oale z1'ar{'!c (I',,'J1 I)·,l.- ! '1 ~ l' l' I A Xl' 1 i ă 1 ~ 1 l ,"b· ~['t •• t G ţ' 1 t ,.u lS. _.' - "gral!' la, \o-:..;er liant U-S\: ull Il" s rel- , cel'a ce (O\'l'( ca) (' a ~e s rlt a· 
, la e, uvern na IOna es e un', ' v ," ! , 

'd l d ]' t P t j HS se vcuJla mereU cu d,lSparJtla i Hai din l'hestic) a văzul pe şosea l' luse un drum mal lmlg. 
J ea greu e rea Iza. oa el... I 1 . 1" 1) 1'(' f - " , , , 1 x.· l' ed t d~~l . d At f t ]' . ~l:'nCla u ut \.UlICPOV, () lla r:lI1' o Imlş!Il~\ mare care se veceu Ca .~'Val1( In " cre aces e \.'Uara-
mal greu eCa a os rea Iza· ,.' . 1 I 1 . 'd lul' â • f. c:eză a pr.uml au o s{'llzaLlOnaIă (c stdibiHusc o ('ale JUllg.!, .:lng.! ,0' 1 !.iUllj, autOlUob.ilele fimd similare cu 

. turo~ 1 Rea ,!ll. ~oMm ~esOc: I~t' ăp- daraţi.e a unui han din LO'o,irt.) Cu f !an era un sac mare. iar in 'rilaşjnă cek din strada Roussclet, potipa 
lrea oma.lllei an. rca.· ar "'. I d . ă t r nu llll'll', S;imlOl1 Roger, ~ i trei domni. I franLcză ~;-:l transportat la Ch.ate.au 

par~ e CdUrloas aceas ta a II~- AiCf:,st marLor a povestit cum un! Peste o jumătate de ora a 'trceut Ht'nard. lIIHJC vecinii hanului au 
,- maţmDe, ar aceasta es e rea 1- ., 1 ')- ''') '. I 1 ~ " . .. l! 1 . dl' R ' , lună!' 111 elat1-' te cea _;)-_.J\ al11 Hl o ,i la mn!-InH mare l'OŞ.lC, mar<m {X)ntlrma (ee ara!ta UlŞ o~r. 

latea crudit 1 X" l' tiI 1.J It 1') " l r' LX '1 .; ă f,-rt in 1 f t' R â." M' ceru ~ll-' 111< Ice exac (rumu spre [ ~ .. enau " .OUh ppf'M>ane erau a \'iel'CC drJ {' COllwnU' cu o~ ~e • 
, tn ăPdU1roc~X. O~l meI ari a I Mrlll'I'oj", carp duce la Auxern' !-ipre Yolan şi automoh.ilul era pritflljt, zt"CiLe, 

tB.t&.ne toti RomAnii de dincoace 
10S O onn ~'il> mi enar&. aştep-I 

şi de dincolo de Carpaţi. Reali- = guvernului din vis, sli.-i treei tn I 
zarea guvernului de concen- revistă pe dnii: Mania, Ave
trare este dorinţa permanentă reseu, BrMianu, Lupu, Iorga, 

Ce-Î al omului e al 
omului a fiec&.rui partid politic, dar nu· Cuza, s. a. m. d. s'ar mira şi 

mai atât, pânăcAnd stau în opo- străinătatea l' .Am avea şi cre· 
ziţie. De sine se tnţelege că, dit, am fi mai fericiţi. S'ar a
din opoziţie vezi mai clar, mai meliora luptele sociale şi n'ar 
bine, căci nu eşti ameţit de mai fi nevoie de legea "Ono-

I aureo]a ~ puterii trecătoare. arei" a dlui Iunian. 
Cele mai sănătoase raţiuni In Franţa, cei mai de seamă 

Cinematografele comunale şi clirectorullor 
Timiţ>oara. l\JCllll1 dnci luni, : ardli !,lin; deci mai putem ineJlo 

g!stra ş.i un progres financiar. 
şir păreri ]e au partidele poli- bărbaţi de stat au inţeles im- I 
tice atunci, cAnd sunt în opo- portanţa guvernului naţional, 
liţie. realizâ.ndu-l în annl 1926. Noi 

\o.-.;lul de u;l'c'Clor al cinematogl"a· ; 
fe~or comunale (!,in Tim.işoara, era 1 
vacant. Penlru acest post erau cinci 
candidati, Gui căulml pe toate dli
le sa-::;i araI.' t:unoşlin!ele ce le 
an de'ipre ac('aslă artă mută insă 

di:slrnadJvă . 

J)iredorul (,inematografclor nu e· 
ste numai un bun cunoscător al fil-
lllclor, ci şi un bun administratot4. 

Dar numai cAt stau în opozi- imităm Franţa, dar numai în lux 
ziţie. Atunci îşi reamintesc de şi tn tot ce este banal. 
»Iegalitate«' de dreptate . . . şi I La noi toată lumea vrea să 
de toate nevoile poporului obij- fie şef . . o, la noi titlu'l face 
duit . • • i pe om şi nu invers. 
Indată ce au pus mâna pe I 

carma ţării, s'a schimbat şi priz
ma clară a vederii, se schimbă 
~i părerile şi tot ţipătul din opo
ziţie se transformă în trei cuvinte 
edificătoare: interesul poartă fesul!' 

lllhai RU8SU. 

Inspectorul adminis
trativ dl. Miloteanu 

la f\rad 

• 

D. jnspector general :\Iiloleanu a 

S'a dus idealul, a murit drep
tatea şi se nesocoteşte voinţa 
poporului. Nu se mai vorbeşte 
de guvern naţional, ci de o gu~ 
vernare de doisprezece ani (sau 
mai puţin) indiferent, dac&. ţara I sosil eri diminea!ă la :\J'arl, }wnlru 

merge ]a rApă sau ba. Iniţiativa ~ a anchela plângcrea dlui dr. Rop' 

guvernului naţional ar trebui I paUi wntra servic:iului economic al 

81:1. vină dela cei cari sunt la I primăriei din Arad. 
putere, ~~ci -- precum am spus !. D. dl". Ropală a arălal în denull

- ?pOZlţla tn totdeauna, vrea I ! tul făcuI, că primăria incasează la-

ŞI ce ar fi, dacă sar face .. 'xe şi 'chilii exagerate Mia ehiriaŞ;iJ 
Ce frumos . ar fi s&.-i vezi la , . 
olaltă pe toţi şefii de partide ~]m palalul le~t~ulUJ, 
mâna. cu mâna. toti cei cu . .. ,Anchela dlUl mspector general a 
wima români. Dacă ai citiI lista inceput azi. 

Toa:ă nunpania aecsloriU era du· 
" ~l conlra rllui Lt,..colonel 1. -ro . A'-

Debandad:-l. de până mai ti.lele 
Il e;;ulc, a fost inlocu.ită cu o ordine 
eXl'mplară: curătenia, controlul ~ 
s(;'rv.Îabilltalca flll!.ct.ionarilor e de 
admirat. 

mos Pop, dt'spre care spuneau că :\Iergi la cinematograf, privirea, 
C lWCUl1ostâtol' In ale cinemato - it; esk atras ăde ~lfiş, iar când te 
vra1 ului, Campania dusă contra dlui 1 O['l'('şti la ghişeuL casei de bilete 
Amos l'ap n-a avut nici un e('~u, ~ 1 ,ai in fală planul .S.ălet ~u~ in ramă" 
eăd la urmi\ tot dsa a fost llUmll dl- I (lupă care It' onentcZ't ŞI cumperi! 
recior al {:·jm'J1l:c11ografelor comu- I biet pC'nlru locul care-ti convine. 
lJak .. Si mai departe, lolul d('curge in 

n .. \mos Pop, este omul care ta· 1 aC('t'aşÎ or<lÎllt'. -

ce <;>i I'ace, omlll care-şi înteleg(> ro· D. Amos Pop este un om modest 
l lui şi !'ăspunderea şi s-a 'pns ~ lu şi poale că o să-1 supere elogiilenoa 
~ ('],1. si 1'(>, însă cf'-i al omului e al omu· 
1 PI'ima gTijă a dsale a fost, inlo- lui şi Iloi sunlem datori să inregis 
I ' 

! t"uirca filmelor imorah' şi de pro- tri'im t{)lul aşa cum este. 
i pagandi1 a comunismului ŞI ire- I . VoI bură'. 
i del1l('i maghim'l', cari au fost în-
I locuite t:U t:ilmr S('l'ioase~ mai mult x F abl'lea de cognac Francey. 
I 
, S:H1 mai putin morale. f,). ~1. Dumitrescu din Siria anuntă 
,.: A.JCcsle ·f.i]mc d{~ inedită atractiu- ono]', dicnlda, ('ă desface stocu1 de 

I ne, '('ari se aduc la cunoştinţa }>u· 1 3000 de slide cu pretul de '100 lei 
blkului prin l'edamc1c din ziare şi ! stida. 

! afişeIe esl{'l~ce tipărite, fac ca să· ~ Comenzile Ja Eugen 1. Beldescu, 
lUa cine.matografelor să fie zilnic; Arad str. Ioan Popa Russu 6. 
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CINEMA APOLLO 
13 Februarie 

Vipera 

CL~EMA CETATE 
13 Februarie 

Verdictul 

CINEMA ELISABETA 
13 Februarie 

iUaleo ca fotograf 

Voinţa Poporului 

CINEMA MEIIAL.A. 
13 FebruaJie 

a+a 
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. La alegerile Comunale elin Arad I In legătură cu contestaţiile 
cap~ de listă va fi d. general contra alegerilor judetene 

Ştefan Vlad Timis. Torontal 
Sâmbătă se clepune lista la Tribunalul 

elin Arad T.imişoara, --- ?\e-am mai ocupat ,nulniei ar"t. 10 ali n,iatu,l2, (' .. !estul 

La prefed ură de e;lleva zile este 
o mare ferbcre în legalur11. ('u ale
ge!'.i.k eomunalc, IL prefect L1r, 1 u
sUn -'I arşicu a hol;ir:îL ca pană mii
,ne diminea(ă aşleaptă cu raspunsul 
din par[ea j>arlidului maghiar; iru
de nu va prinu lud Ull rllspuns so ! 

cott'ştt· chestl unea ca închisă. 

~ într-un număr trecut d'l' contesta- II dar (".lud zice: "Titlurile de nobk 
L' 'te (lfuză "tirea că IHtrlidul I y • c, d' ,A , 

. S. CJJ - y " < ţtlle l,kule contra alegerilor jude- , ta sunt ŞI raman nea Huse 111 s 
liberal condus de d. (Îl', M, )lă.reuşJ lene dtIl Timiş-Toronlal, cari _ ! român, <led lnlrebwnl,u\'a u. 
lV~ va pI"jml nici Ull loc, dit~ .C{)TJ- ua ... .lcl mai ex.istă drcplate în tara a- 1 nui UUu de nobletă llcadmis 
lra se ef(.'<Î(' ca d, <.Il', )larcuş \a ) sta __ lrebupsc anulate, I Homânia, __ zice d, Tieranu _ 
rrillli locul al doilea. Pt' listă Vor In ziua de 10 Februarie s-a Inui ! ilegal şi o induccl'c În eroare a 
figura şi loate eelelalle partide, f f,1cul o nouit contestatie de către ! le~_,lloriJor, 'CaI';! 'ar crede, e,1 ,este ( 

Parlitiul ind('p~'IH/f'nl maghiar \'a' liI Alexandru Tieranu, C.ai"C a (audi.- ' j't':':;o3nii priYikgiată de Hege .)i 

fi Pt' 1a miilocul listei. dal la aeeslc alegeri p~ lisLa No, 2 din ~ci1!inH'llt dinastie" îl vo 
I~l caz de' l1l'Îlllell'gel'(' lista va fi 1 1 '1 '1 v' t' (-.;,Ollln~L'II,I·'l (iIm' 'l'l'Cl'!l'lU, blile a p u(~a.l'l Of Şl a canu vune pnn- .. ', _ . . • 

Se nl Înc('l'ca apoi a face o lhta 
'Comună cu celelalte partide 'Poli
tice din Al'ad, 

j:n'z< ntala a::;a cum Se HfHl în pn'- Il~;pal esle urm:Horul: N drep!;t\tlit, ya da mult (te lucru ju' 

1 zenL In lisla ;\0 1 gllyernamenlală, dcdl!or[JDr 'Chemati să împartă 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. I ~ub ~o {Ti, 1, esle scris »Haron Aut- rirl'j}latea, n ii 111 se ve de, ! .bl.'O./.Y.'.\I.ld.O."." ,.o.r.i .(.:O.I1.st.il.u.ti_aR.O_. ________ p.rO.f., .D •. _G." ~ 

dareinc-l va iu(h.·cIJta?1 Comuniştii din Vulcan au ob· 
Mizeria în care se zbat ceferi~tii în ochii conducă- I tinut majoritatea la alegerile 

torilor lor 1, ' 1 

, 
.1 

,,- 13 sali ca , Am in faia indrumarea ~"o ,a 
" ! comuna e iJleapabili In fata publicu- --' -( Inspect.iei Iv Mişcare Timişoara, Oîn lui. I 

care se pubUcă spre cUlloşlill(a p{'r-, D. inspedor Corean, subscr.iilo-
sonalului ordinul :\'0 2U8-1930. rul onlinului amintit. unul dintr<e 

Aleg{'rlle penlru cuns.iliile COll1U

,uale s;tkşti au inceput şi vo, dura 
aOl'Oape o lună. Aceasta din cauză 

I • 

: eă alifel n-ar fi destui magistraţi 

ral'! să prezideze aleger'i!e in toaLe 

Valea Jluiui unde la 'YulC<lIl s-a 
I (inre~:,Îslral următorul interesant re, 

... ,uitat: 
Soclal democratii 
C0111unş!:ii 

473 
477 

voluri 
voturi 

Trec peste redactarea inrccUi .a a- oei angajaţi cu contract, în loc de 
ceslui ordin, care nu face cinste li- a trage atentia pcr~ollalului asupra. 
'terci de tipar pentru a-l repmduce acestui lucru. ar face mai bine 
în lnLr"cgimc şi mă rezum în a cx- I dacă ar refera dlui Vidrighin, mi
trage obscrvat~ilc ce le face, i zel'ia în care se zbat ccleriştii din 

comunek. i ;.; aţional Iărăruştii 37-1 voluri 
1 JUd('Lătorii merg acum din co- l' LibNalii 

I munil. in comună, după Hinerarii l' A,u luat; ... 

71 voturi 

In centrele mai mari, unde şi I cauza salarului de mizerie ce-l pn-
mizcl'ia e mai vizibilă, personalul c ; mese azi, mai putin ca :in anii 1re 

ceferJst, c silit să mai facă şi allt! ~ cutL 

: fixate de mai inainte. I So~ialişLii 6 mandate 
j In mai toate comunele s-au de- ComuJuşLll 7 mandate 

t '. I Răul se wde,. dar cine-l va in-servicii particulare pel1 ru a-şl 'ca-· , 
şLiga pâ.Înea copiilor, pc care calea; drepta? 

.' pus liste ioeale, fătă amestecul 01'- li .:\at.ional tn:'aojştii 3 mandate 

li gal1izitiiJor de partid, In unele A;cesla este iJrimul caz in Ro' 

fel'aiă l'efuzii sit le-o dea, deş.i au •• .:.1111 ___________ 18_ locuri, acelaş partid are dUc două : ~1U111ia când comuniştii au ajuns ÎIl 

dreplul la l'a, Aceste s{'1'vicii con· I ·0 d 1 liste . ! majoritale În consJ.ljul comunal. 

stau in câr:luş.ie dela trenuri in 0- _ onvocarea. oamne or 
raş. Duc în rând cu hamalii saci, alegătoare din oraşul 
lăzi, scândur:i, coşuri cu pui elco Arad 

Alcesl fapt -- dlrpă ordinul care-l 

am in fală - micşorează prestigiul, Avilnd in yedere importanta che-

Eri s-au efectuat alegerile pe 

Bugetul organizaţiei spor
tive Cehoslovace 

"Sokol" 

I -x-

Pistrui mărunti şi pistrlli de ficat j 

precum şi toate impllrittJ.ţile pielei 
curată CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui a<:cs[or ulllili slujbaşi în fata pu· 
hIicului. După noi, acesti UlU it I , 
furrc~l>(.H1ari sunt priviţi ca nişte 

martiri, caii întcll'g să muncească 

pentru 'P1lilH'a c.are o m~I11<lncă, şi 

llU prestigiul lor c micşorat În fala 
lJubLieu!ui, ci numai al C"..onducăLori 

lor 101', cari yăd acesl lucru şi nu 

sti unii în privinta l1ouiI.or îndato
, rin eleclo1'alt· ale femeilor şi con-
: sli!uindu-nc intr-un comitet de slu- • Peuga, ,Ceps\ - Organizatia spor I KU.LJ.~A' 

liyă ceho-;loyat'ă,Sokol~ CaI'C are : diu provizoriu, ayelll onllre a ruga 
pesle 100 m'ii de membri şi nume· ' pe doamnele alcgiHoare române . 

, urn Ar-ad, să ia parLe la consfătuirile I roase insUtu~ii de educalic fizică . I în întreaga tară, adjsculat de cu" g~neralc,' se vor avc~ loc Vineri 14 
. - rând bugeLul general al ol'gmtizati-! 1, ebruanc a. C., ora a p. m" in sala J 

ei. Ac.est budgd prevede chcItuelli ~au măsuri pent,u ameliorarea soal' i lll!i'Că '1 PrimărieLI . '-
. 1 'N ,.! p~:, ordinare de 1 lniilioI1 şi jumătate ca tm or. 1 'U mici slujbaşI carI se I reşeu;lnta corn.. 1 ' It li ~ 

'preLează la asemenea lucruri sunt 'M . D B IJ roane cehoslovacl" ŞI che ue ex· 
, . arnI r. o Ş Sti traordinarl." dt' 128 mti 001', ceh, puşi într-o situatie Cl'iLică, ci 'in- , ecre al'a: 

suşi conducătorii, cari l"ămân ela- 1 Eugeuia ing, BăduHşle.an ~x-

Se afla escIusiv la Farmacia 
Oreşenească in Timişoara, Ce

tate Piata Sftu Gheorghe. 

- Personalul so·c;icllilii ~Salva.

rea~ din Timişoara aralljază în 16 
Februadc In sala restaur<U1tuIUli J 

. »Tcrnl!inus« (fost Coreaua) un bal 
t lnare. 
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Voinţa Poporului -
Primele furnituri ale Directo
,ratului Regiunei a 7-a Timi

şoara 

Tinri~ara. - Ptmu'u un început 
.de functionare, fiecare institutie 
.are nevoe de diferite furnituri: 
scaune, mese, uşi capilonate, că

ruţe, trăsuri, automobile, fotolii de 
trâlldă\~ie etc., cari s ădeservească 

jnsLi l u tla. şi pc. funeţi onarii săi. 

AlCum se lu<:rează cu febrilitate 

număr insă, o nou1i durere, aceş

tia toţi nu ştiu ce atribuţii 'au, nu 
ştiu ce salar o 'să primească. Cu 
un cuvânt, toate acesle numiri Şi 

angaj1iri llU-i decât Wl fel de in
CUIUl lume. 

Consecinţele acc..,tui »lărăboic) te 
lndurl:i. poporul, tărmili, cari. mere 
ztăori in cele pubIăcate, îşi lasă lu
crul şi vine la »raiul dreplăţii« -
cum numesc e.j directoratuI. Vina 
în cazul de fată nu o arc! nici di· 
rectorul, nici functionarii dircctora-

.I(i.-

3 
tului, ci sin.guri acei ce dau publi
altătri ştiri neoontrolate. 

Am auchetat, am îrm.'glstrat şi ne 
am convins că: 

Directoratul Rc.gşăunci 7-ea, 11-
mişoara, e departe de a incepe 
să functione7..e şi crC'dem, că da
că va mergc tot aşa cum a 
mers până acum, trebue să mai 
aşteptăm pfmă la Paşti, - nu-i 

exclus nici ,)Paşlele cailor«, iar da
'Că domnii avizati cred altfel, au cu· 

: vân(uL 

de 
la instalarea DirecLoratului Regiu

'lt- nei a 7-l'a Timişoara, in Palatul 

Cifra nu poate ti de loc exagera
,tă, fiindcă aşa se vând automobilele 
inclrise marca ~Lillcoln". Nu sUn

ilem contra cumpărării furniturilor, 
nici chiar contra cumpărării unui 
aulomobil, însă, acesta să fie cum 
părat cu un pret mai moderat. Cre- ] 
dem că un .Buik". de câteva sute! 

de mii de Ici, poat~ deservi. tot aşa " 
de hine 'Diredoratul, ca un ,Linco 
lin~; 1ar cu (lifei'cnta de pret care 
depăşeşte milioIlul, s ăse repare şo 

Moartea tragică a unui 
deputat gerHlan 

tui 

a· ': 

u· 

Prefect urei jud('tului şi uatm'al că 

şi. aici trebue furnituri. 
Prinll'e furnillldJc ~'111npămte 'pâ

nă în prezent figul'eazti. şi un auto
mobil marca • Lincoln~, pe care 

I sclelc, de exemplu şoseaua Ti mi-
( ooara-Lipova, care-i foaete des frec : 
I velllată de turişti. Prin aC"A'asta s-ar 1 

. mila foarte multe scandaluri în i 
\~iilor" , 

; I 

Berlin. (Rador,) Dep~tatl~~ soC'ial- I Levi, care era. în vârsLă ~IC 47 
democrat, dr Paul Lev!., fund bol- t am, a fost un tlmp conducatorul 
nav de pneumonie, s-a aruncat: ()()munişlilol' germaIll, dar cind in
intr-tlll a<'Ces de febră, de pe b!ll- fluenta r'uS{'ască a pus stăpânire pe 
("(JJm} ('~~;~re; sale dela etnjul ~ ,acest partid, s-a rep"as şi a reintmt 
pat\'Ulca şi a murit 'pe loc. f in J~artidul social-democrat. s-a p!ăUt - după svonurfle cari 

ciNulă prin oraş -- nici mai mult, 
nici mai puţin un mmon 400 mii 
de Ici 

Vom fi aU7jţi!? 

i 
Funcţionează? sau nu funcţio-I 
Dează Directoratul Regiunei 7-a 

Noul secretar de Stat al 
Vatican ului 

Homa. (Rador,) - Cardinalul te de amiază o confcIinţă de două 
Pan'eU a luat a7Ă În primire fnnc· I ore cu Papa. 
~iurtile de secretar de Stat al Va- i Card:inalul Gaspani a plecat să 
[icallului, în loeul' cardinaluJui I se odihnească 1a \'ma sa de liingă 

TimIşoara J? Gasparri. Roma., . 
Cm'dillalul Paccclli a avut îr:.mn- 0+0 

T''lmişoara E intrebarea ce şi-o 

\>ulle Eecare ccliite<ln din Regi:.mea 
j-ea, în urma (kclaraDJlor 'făcule 

<fI' (Ur('lc!orul regional, pe care 
eonfratii noştrni dela alte gazele, 
s-au grăbit să le (ka pllblicitătU. 

fără a cerceta dacă acestea cores
pund realităţii 

Toate aceste declaratii se referă 

la instalarea şi inceputul de func
tionare a direcloratulw, care nu 
Trea să functioneze. 

ineqml să functionezc lliei un ser
y;('iu. nu are cui să se adreseze. 
După cum am mai arlăat şi noi 

in aceste coloane. se ştie, că s-au 
facut numiri, s-a angajat un corp 
de functiona~i df>Stul de mare ca 

x :\duc la cUIloştinta On. public 
că am mulat restaurantul meu din 
strada Primăriei No 1 la No 6 din, 
aceeaşi stradă. - Cu stimă: .Gheor· 
gh~ Seriantu. 

Atenţiune, cea mai bună sursă de cumpărare!!, 
Lemne de fo~, cocs prusian, carbu~i de pi~tr~-sal?n din ~u
peni, cărbUnI de lemn, precum ŞI var, CIment ŞI matenale 

de corstrucţie. 

GeZla Ulirtmollll 

Vrei să mânânci bine abonează-te 

IaJlosNieu , 
cu 1400 tel lunar. 

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

Jucărtl pentru copii, ~l:i.rucioare 
pentru copii, gramofoane, plăci, po
şcte de dame şi alte obiecte pentru 
cadouri, cu preturi excepţional de 
scăzute. in mare asortiment la 

Poporul le oetcşte şi, cu nevoi sau 
numaj din curiozitate, să vadă ce 
~ ăla dir{.'>clorat~ vine cu difente 
jalbe, însă durere, nu are ctii să 
le înmânezc,căci ]a directorat n-a 

Arad Bul. Reg. Ferdinand 61. Orice cantitate se transportă la domiciliu l Iuliu Hegediis 
din Arad. 

FOILETON 

BLESTE~I 

II. 
Cind Dumitru eşi din spital îşi I 

lku socoteala cum sii-şi t:â1>lig~ p:î- j 
nc~ cu singurul brat <-'le-l ma,i aW'u I 
Avea două guri de hrănit şi greu I 
să izbute1:'li numai cu o mân~i. Da- I 

ccă _ar fi fost lHil~lai ci rliC lume şi-ar I 
fI facui semn aSll1gur . 

Tot llUma.i POPii fi OUl CU lIll sln- I 
gur brat. Dar era ca l\ncula oare 
il lega de \'juHi, 

Trebu;ia să trăiască penlru ea şiş 

~i ogorul lor păraginit şi pc J;\n
cu\a bolnavă de durere. 
Dacă lhU' fi murit boerul, la el 

i-ai' fi fost toată nădejdea. Era bun 
şi drept şi s-ar fi îndurat dt', sufe
rintell' lui, Par Dz\"u loveşle lot pe 
cei {insti~i şi llL'\'inovaţL 

Bi"elul boeI" se pdi),Îdisc aşa pe 
nl'wînditl'. 

Avca [;ii d un r{'('!or ca toţi. oot'
rii şi-l ll-imiscsl' la Bllcu~'eşli sa-l 
Ju,·ă burdUf de earl". Dar ooen\şul 
răzgaiat se ~in li de bl~istălllătii şi 

se tr,'zi tam nesam căsiHorit în 
regulă cu o c\Tci'Că. 

C:lnel a aflaL boerul nici n-a 
"oit s-o creadă, dar 'întl'-o zi se po-

So() ocrotească, men;i cu amând{}[ la moşie, bătn1-

De când cu nenorocirea lui biata nului li veni dambla Şi muri. 
femee se istovise muncind, dar ce Cunoştea el săracul acest neam 
lloate face un cap de muere?l blestemat şi nu putuse îndura ruşi-

Sdrelise doar scoarta pămânlu- nea dB a adăposti 'pe o ~nelegiuită 
lUi cu plugul. Sământa se uscase, sub acoperişul lui şi să 'pângărea
.sUb vllpaia soarelUi şi Dumitru gă- ! scă un sat în care n,iciodată n-a pă 

IrUllS ni{'l lYJCÎor de străin. 

După 11loartea lui, moşlcnitori.i. 

îşi ri"kur ăde cap. Evreica ca să se 
râ"bune dl'lL' afară toti argatii vechi 
i;ii·j inlocui eu nişte derbedei dcla 
oraş. Condueerea moşiei inlră pe 
m;înile unui eVreu care-şi bMea joc 
~i...i. asuprea pc tăraui. 

B;('lii oameni St' risipirti. şi se an

gaiarii pe la alti proprietari. 
~ici Dunrilru ll-a,'u o soartă mai 

bună. Boerâşul indeIJUHll de evrei
că nici n-a vrut să ştie dd servi
ciile aduse de el şi nenorocirea lui 
Hisfi. reci IX' amandoi. 

O să-I bage şi 1)(' ăsla În p:'\m::ln1 
g;lndi Dumitru: 

»Fert'aseă Dzeu de cui strcin in 
casă şi se departă făd.ndu-ş.i cru-
ce:, .... 

A colindat omul prin M.rg după 

lucru, dar de g~aba nimeni Jl-a a
vut încredere în singuml lui brat 
şi şi-a pierdut timpul de pomană pe 

la u~ilc altora cl'rşind de lucru în 
vreme ce AJlcu!a se prăp~ld('a aca:
să sllbl~i de boală şi de dcsIlăd\.~jde. 

111. 
1 n "c\"ărsal dt' 7...i lI~i Dumitru în

iră în bilUHură. lnehise poarta cu 
h~igare de S('am:l ea Sti n-o sperie 
re .\)lcula şi ln.uinLă cu 'ilaşu g'l'ci 
ş.i sullciu[ plin de îndoială. 

Allcu!a se sbălea între vlaW şi 

I nlOaric dar când auzi poarta sUir· 
J tăind trestiri. Am:,i paşii gN"oi ai 
I lui Dumitru şi în!ekse lolul. Boala 

asta cmrlă păstrează mintea lim· 
pede 'până în ultima cUpă ... 
Urmă o tăcere şi Ancuta nu mai 

des]u5i nimic, ... 

Dumitru lrase drugul dela uşe, 

dar când trecu pragul o rază de lu
mină ţâşn.i prin fereastră, lumi-
mlnd ch.ipul neînsuflt'lit al Ancu-
ţeL ... 

E. M· Năvalnio 
Sfârşit. - j 

.. 
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()INEMA. 

OLTJIPIA 
LUGOJ 

t cat......... ; .... 
febr. 12-13 Mercuri-Joi 

Nunta cu repetiţie 

comedie extraordinară după piesa 
lui Anne Nichols. Cu Charles Rogers 
J. farrel,MacDonald, Rosa Rosanova 

Regatul Romauja. 

.Judecătoria Rurală Chişineu"'Criş, 

sect. ef. 

1\ r. 36.).j~ 1()29. cf. 

,:Exlracl dLn puhU('aţillll(> de lidta
ţi-e, 

In c"rt'('l'U de"e'xl'('uI31'e facu!;l 
de url11~u-ilorulllj Ilr, CO,rlH'a Buş

Dr. Grenczer 8'. judeCAtor 
Pentru oonformitate': 

indescifrabil 
grefier 

Pl'imaria ':\1 uniei piullli AI'ad .. 

PUbllcafiune. 

lea cOlltra ul'lllal1Îloan'i .\loler Ma~. Se aduC{' la ('lllloştin(ă gellerală 
rillia m;'il' Popa Lazar. Juuecâtoda că penlru inehirÎprea pc termen de 

I li urdona licilaliunea eXl'eu\ionaH\ in ' 3 ani a Jocuinlej eOllstillăloare din 
, ce priv('şte :imobil el<' siluale in co. ; 2 carnel-(, şi dcpeuin!c sllllaHi in 
I comuna Chi::;ineu-('riş ciI'ClII11scrip-: palal ul teatral, I tia Judecătoriei Hurală Chişneu.!' ~n !Ziua tW 2fj F,'bruarj{' 1930. 
j crîş Nrul protocolului c/.10. A. I. ! , ora '108. m. 
, 1, :'\0, lop. 276-b. Casă cu No. I '~"e va ţlll!'U 1n biroul ~vidulu;i 

_ • 272. TH'Oj>rielalea lui Moler Mariuta : economic (Primţu'ia Camera Nr .. 
elin TImIşoara mal'. Popa Lazar cu pretul de str,i- ! 10·t,) licîtaliune publică cu of<,rle 

Lăptăria 

Comunală 
Livrează la locuinţa lapte pas- J gare de RO.OOO Lei pentru incasarea ! Jnchise şi sigilate pe h"tngă obser-

terizat In ~tic]ă pro.lit. 10,- ! crean.t,ei d~ ?)~o. Lei Ca!)ital şi 3(? I.,'area, ,formalîtătil~r prevă.z:lte.. de 
dela 1 ~ lItru. mal mult I ~eso:J1. Llcltatlllllca l)C va ţinea j A~l. XS-110 a lega contabIlit~ţu pu· 

Voinţa Poporului 

IlO.!.) licilapune publică 'cu ofcrte 
f1chise şi ~rilate pc lângă obser;.; 
varea formalitatilol' prevăzute de '. 
;A'rt. BS-1l0 a legii oontabilităţU pu. i 

blice. ' 
Deodată cu ofcl'ta se va inainta 

Comisiunei de licitatii garanta de 
10~/o in numărar, sau hărlii de 

',valoare garantate de sî.at. 
Caetul de sarcini se poate vadea ' 

in fiecare ,d de lucru sub orele de 
serYi'C'Ju ;in Camera Nr. 104. 

Arad, Ia 7 Februa.rie 1\)30. 
Pr.i·măl'Iia Municipiului lb'ad. 

AVIZ. 

Comlitelul şoolar al şcoalei nor
m~lle de fete Arad, Învilă pe toU 
părintii e1evelor şco alei la Muna-' 
rea Generală ce se va tine DUlTu
necă 16 1. c. or'ele 10 în locaJul 
şco alei, la ordinea zâ.ld fiind ale~ 
rea unui membru, a unui cenzor 
şi votarea bugetului pe anul 

pro, ht. 9, la), Comenzi 1Il 7 .. 111a de 1. :\lartJ·{' unt). ora 15. I bhce. , ' 

prim.e~te Centrala Lăp. 11~ casa. oomunal~ a comunei ehi- I De.o~lată. cu o.re,rta .. se va inainta I 
282 tărIeI Telefon: 11-89. 1 ŞI UeUooCI"Jş. \ i Coml~lUnel de lICItaţii garanta - de 

lW.>5 

:-______________ 1 . Imobilul ce va fi Iicitat nu va i 100
/0 111 numărar, sau hăI1Ji de i 

Ghete şi pantofi eleganti du fi vândut pe un preţ mai mic de I valoare gan1l1tate de Stoal. 1 n" ţ" • ~ • t ~ 
v " cat J' umMate din preţul de stri- Ca, etul de sarcini se poate vadea i l,.e~ lrt..D.ea gr",.PteJ e ~~. ~ 

rabili şi eftini numai la ...: caz ue mmormaD. are a llJaUS ... 

C 
' I gare. 111 fleeare ZI de lucru sub orele de I ' ~T el' A d ostica"" "asl-I- 'C . . d . . . "\"'.. C T I rzaŞIlOI' 112 ra V 4 lU I e~ can ore~c sa. hClteze sunt seI ,t'CaU m .amera. NI'. 104. i Face cunoscut că pAna. ]a 

Lugoj, Regina Maria 4. ' ~aton să depOZiteze la d~legatul Al"ad, la 7 Februanc 1930. l altă decizie ulterioara. primeşte 

• 

--------.-----...: j Judeca.tore~c 10 ]a suta. dm. pre- I tn rândul membrilor săi pentru •• I ţuI de strigare drept garanţIe ~n Primăria llunic-ipil1lui Atad. I complectarea Grupei B fară. vj.( 

1 nume!'ar sau in efecte .da ~auţle . zită medicala. persoane sănMo. Gh e o· r gh e T n r i j socotite dupa. cursul fIxat In § Primaria Municipiului ,t\rad'.. 1 ase din Arad şi jur. 
i 42 le.ge~ LX 1881 .sau sa. predea } A se prezenta Ia biroul Gru· ' 

Sobe cămine şi ma- I acelUIaşI delegat, chltanţ.a consta- Publi~'3ţiun(>. I pei, edificiul Căminul Indusmft-. 
fini de gătit din te- : ta.nd. depunerea }~de~atoreşte pre- '".., . ~ t şilort Str. Brătianu 18 parter 
racot! in mare asor- ! alab!lă a garanţIe) ŞI se semneze \.. .sc aduce' la (;unoşLm!ă generala, I . 
timent şi depozit per- ! condiţiunile dn licitaţie (§ 147, <.:ă }Jcnlnl: , 1"""""""'- ia --
m~nenl Dea~emenea 1 150, 170 lege LX 1881 legea. '. 1. lJal'eain ~lllr-eprindere a lucră-
pnmetşte orice blUC-1 '1 XL 1908) rilOl' de zidărit şi ac'Operirc cu Pari de '1e, 
rare n aceasta ran- . . :. .' I 
să. Timişoara str. 1 DacA mmem nu ofera. mal mult ţiglă, ! 

Dorobanplor. I cel care a oferit pentru imobil un 2. a lucră.'ilor de tinichigiu, .,' uscafj, lungimea 5 şa 7 !Se capătă în 

i 
< 

I 

strigare eote dator să IntregeascSl. cum şi tajoase la »PatrIa\![ şi »Fercstrăul 
: preţ mai urcat de cât cel de '3. a lucrărilor de geamgiu, , p,reOl cantităţi de vagoane cu preturi avan 

C:u!11păraţi ceaso~ice Csa. ky imediat garanţia fixată conf. pro- ,1. a lucrărilor zugră,-jt şi vopsit, Arăd.an« S. A. R pentru exploatarea 
Şl Juvaencale la firma centului preţului de strigare la pe anul l!J3Q lemnelor Arad, Calea Radnei 18-~· v 
vis a Vifl biserica LlJtheranl\, Arad aceiaşi parte procentuala. a preţu- I Jn !Ziua de 24: -'Iarti~ 1933. ora' I Nrii teJer.: 6, 6-52 şi 7-11. 

f, 

Frizerie 
Cu preturi extrem reduse 
T .' uns ŞI ras _ __ __ _ Lei 30 
T uns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 

Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

A. Siclovanl 
Arad, Str. Brătianu No. 9, I 

----------_____________ l 

Repararea de CEASURI 
execut iară lânga cea mai mare garanţia 

lflârkllS 
ARAD, 8,ul. ~Regel8 ~ Ferdinand No 38. 
..... langa moara Szechenyl. .... 

lui ce a oferit (§ 25 XLI 1908) 10 !t. m. 1 
Dat~ Chişineu-criş, la 8 De- I[ se va linea in biroul ServiciulUJi 

cemVrIe 1929. economic (Primăria Camer'a Nr, . 

Ciorapi ~: 
Â. BOGYO 

mAtase marca "Trei Coroane'" 1. Lei 250 
mătase marca "Trei Coroane" II, Lei 185 
Casa de ciorapi Str. Eminescu 13. 

Mica publicitate. 

Căsătorie. 
1 DOMN tn etate de 38 ani, 

:p 
]j 

. din societate, cu poziţiune fru-. 
_ ...... ______ • __________________ . moasă, prezentabiJ, doreşte că- : 

sMorie cu domnişoara. sau vă
duvă, pâna. la 30 de ani. Se 
admite întermediari. De vânzare 

Automobil 
l\lA Il CA 

Turism, 

"B U 1 C K" 
Adresa la Administratia 

"Voinţei Poporului" 

Indicaţiuni la admiaistraţia 
, ziarului sub "Fericire şi discret' I 
I Ceva dotă nu strică_ 

Baia 
" 
DIA N A" 

1
, Instalat din nou, este deschis 

toata ziua. Preţuri de baia. ex~ 
I trem reduse. 

n 

E 
ş, 

zi 
la 

le 

d( 

La restaurantul "Palace Bora" din Arad azi ~i in fiecare zi mare cabareu 
cu program senzaţional. Deschis pAna dimineaţa • • 

~ .. -~~-
'-.,;~'''-"~''''''J:v-,.f ,., ""~1''''~'.~'n~" 
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