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imtll;un'-l1J1lilui r;-imar. UlJ,a din ce 

k i li fj u ~-i l (1 a rt' .:f\' <lnd i II, fnlll t ('a ci 
pl' lwrllÎcttl re\jzor lIr'ul Ditd\'.a a (~. 

nil adi \ .i.lak li l' UII an de zile a ti· 

dus s;'h:lIli)~i1'i ('ari (Tau necesare 

lwulru lll"Uj,;,:;.;rl'.:1 înyillam;ill~ului 

vl'lmar. 

Cu toţii am trait câteva minute de emotii în aşteptarea m,-eni
slul sali, ar rt'fleda la scaullul de mentelor ce se puteau ivi in Ul'ma atmosferii ce se crease ~acolo 
prefect djil Timiş-T~)ronlal. n,u ('o- sus" unde noi plebea nu indrasnim să privim din cauza razelor ce 
J"{'spund adt'Y;1 rtl Lui. Ilsa a declar'ai emană şi orbeşte. 
{Kln'spond{~nluilli noslru di nu V~l 1 Avem convingerea însă că toate lumea sia întrahat: din ce 
prjmi nici un posl flda gll\''t~rJ1, CI ! cauză? bine inţeles având fiecare pe buze răspnn:=ml clar, dar care 
se va retl'age La moşia sa unde \"el' d' â 't .. t ţ d t b t' e n l"nţelese 

carp .1 (kmisiunalircvoeahil <lin po- In jlt{ktul .\.r ... u ;.t"l'lIj l'uneljoJl,Ie.aza 
:.:;11 ~l o:i j.:im,,,!' de slat eu fj.!7 de 
îll·,ai~lt{)d, plus J:l :;;eoli p:u·Lic-ul:a.rc 
cu :J;; iu\ ,il:!lD!";, in lola1 :::':17 }coli 
priman' (u 71;) puL('ri djd..lclice. 

I m cauza cov rşi 081'81 Impor an ,e era a su orJll e, ~ , , 
rănulnca lJcsle l'al·uti. '1 1 . b t tIt" d t t . aşa precum COpi u pronunţa: "IU esc pe a a mu ..• ara a 

Tu IHJU'·l s:ll(' nu Cl'.aU şeoli. totu,') 
c{lph S(' duc ill sakle \cdlle, dist.allr 

tdc fiind nuei. 

Un învătător excroc , 
Z,ial'ul lloslru s-a ocupat la timp 

(k cxcroctwriile sih:irt->ik <.it' înva
~ilLorul AILu il It' din comun:l t:.i'ala, 

l'XCl·ucht'rii ce se rid.k:t t.a suma. de 
80.000 de lei ş.i a cami disparitie o 
auUll td.sem. 

Cu ocaz.i;a -\.11 ului nou, ('x.crocu1 
Albu 1l;i{' fiind la un chd, ochiul 

"jgi.!:<:nl al unui 'ig<:,nL a dus la dt's
llodilmallLu 1 [;\ LaI, la arestare..a şi 

predaroa lui parehelului .\rad. 
A(,l'slf' I.'l el11 e l1Ll' dilunill{)arp eorpu

hti din carc 1'..3..0' partc, trehUesc ex
clUSI.' definith din viata socialii. 

JW:itiţia î.Şl V'a face datorita! 

Un duo fericit 
In oraşul nostru se află de c.1Ie

'ya zile:' o familie rusa a) can'i 1111'111-
hrij sllul IllllZic;)ntl· S(' !o!;)S{~Sc în.
tr-UJl Lurm'u cu il1cP(lul. ins,'t făI-ă 

sf~"tr:;;it. yidimde call1.disI11ului 00-

c:Ull dj 11 H llsia. i 
I Euergka Iigură a colonf'llliui de 

gardă in:p<.'.ria'~:l {;îrano' un ~~!'luos I 
al halalatc<.'1, Instrument spt'{'1IIC 1"11 

St'Sc şi pc ale dinti co:ardc se s.curg i 
laCI'imile nef('l'Îci~ilor refugi'ali, con - i 
duce cu multă mweslric pe unica lui I 
Liza muzÎeanUi ~i dansal<J.are cu Jll'C- '1 
slan l,1, in I.!d li 1 slll1,l'telor al.inIăLOa-1 
r{~ ... 

D. '(;irallo e:'sle şi un cxeelell;t corn. I 
pozilol', una din hllcăljlc d~al{) 3! 
prj]<'jlli! Wl mare SllCCPS de dans cu-

noscutei daus.cttoan> PavlQvlla. l 
AcpşU artişti Ul{\IiIă :a fi incurajati 

de loaLă 11lDWa, executia progral~lu
lui lor fQi'lnând un duo fpl-1eiL 

1. 

.Alegere de preot la Ineu 
Dl1ll1inedi, ln lanu;arie 19:30. Via u. 

v,pa loc alegerea de preoL la parohia 
a 1 I "fi din hWll. P;înri acum s-au pre

zenta.t două nu-eri: :a dJui Adrian Po 

Ix'seu, preol in l\H\.derat, şi a dlm 
T<..'ofan Uerbciu, preot in Incu·Co
lpnic. 

e departe . . . când vine maica dragă? emoţia. ineacâ ţara. în la
crimi, la aceasta întrebare, lacrima pică ta,vălindu-se pe jos, câl
când toţi pe ea pâna la venirea pilrintelui scump ... Dar oare 
va veni? nu cumva acolo unde este dus a dat peste bogăţii, li
bertate deplină, fără griji. aşa precum ." bioBvoitol'ii" o spun? Nu, 
acesta este glasul realitatii, glasul care va pedepsi răutatea şi per
versitatea sufletului omenesc . • 

Nu, este strigatul sufletelor nobile şi mari al viitorilol' dem
nitari. 

Nu, este glasul de desnădejde a celor slabi şi fara. spirin, în
tariţi fiind de o idee sfâ.nta şi frumoasa, care va aduce vijtorul 
de aur pe care ţarii îl datorăm. Tb.eodoT Iorga 

a. •• 

)lietll.tllra 

. In l'(·,.:uce priveşte limha dl' prl'uart.! 
la şcolih' ([in jUtk'tul :\.ra.d in cele 
~)7 de ~ct)li, ia 221 iimlj,j d{' fJred~ll'e 

~'sl<' n'a rom;}nil iar din reslut de 
7ti ~oo!i, la IX <lin ele limhH de prctla
re {'sll' eea magiliarăt la :!2 gennmlii, 

la fi sRrtJ<i~i !3J 1 ('t'hoslo\"aeii. Cde 
1~ lk scoli cu limba de predare rn.l
ghiara :"JO S\l nt tie stat )1 28 confesi
Olla Il'. 

Ct'lt· .) :-'.1 rk':-;.l i SitU! loale COllfcsio
lIU!t',\l'ară (h' al'este lIj de şcoli nu
Hcwitar'(, m~ti sllnl şi sectii a lat"lşale 

p.' I:lil.r'~fi di!lTile )("oli primare ru· 
m~îllq;li şj anullw; ~ sectii maghia-

l'l"imjlll url1l;;ltlard;t':: '1 n'o azi dil1Ulwata, impjegalul din ga- re, G g:·l.'l'ln311t' şi 2 eehosloviace. 
jn urma disJl.(lzi\iunilor luak de' \ l'a 'Sallluc<)t<lUl-~lare e~in{1 i s-a pre- Câl pri\'eşte gnîdillHe _ de cort,u 

1-;llHTlI1I1 n:lli()I\,ll-t~lranisl prin legile zelll<l.t c;arnJelL1l IO\"_ :\'0 .ti!:! eu handi suntlti la nlllllâr cu ,IX de oonducă. 
~i on/ilwk' l'pyolu!iol1;\re, in("e[){' s:1 p('11lru hilel, cu <lt'l'C de p"lş,i ii:;1.· loat'(· dinlr-l' care unu este oonfesÎo-
Sl' 1T{'~eol1lpllna :Hlminislratia \iir-ii. a· l'il1H'ă inY;lliduÎlli canwlul în fată. ualit:>i limna dt' predare este cea 
pm- zilnic (lida.tul·i şi semidietaind ii rt'st'ira !Janii rH~ jos ~ îl Illai dn- gt'rmană. 

nişk descn'er:\\Î al dizordinei pu· i sl{'şlc pe hietul ill\'alirl cu Ilişle in,- In coC'.aee 11ri yeşle activitatea COl'-

blice. - t jur;t! uri e:l la n~a eorlullli. Bcsl1a de puiul didaelk, d. re\'lzor Dârl~, ne 
,sunt caZllri Ilt'Humilrak can !lon'- impiegat· - zeul Vi{lrighinilor a decI.arat că ar putea. fi mai in-

dese prăpastia n' 1It' Il'<l~le. Li'l)sa de prohabil ca nu ~!i{" CC' ('siC suferinta O!oritoa.re~ dar din cauza Qlior ocupa-
control g{'nttTal, rh'handad<l onlif1e- nid hah:u- n·are dt' legile Uirii, im- ţiUlli cu cnl'l' se preocupă d'ascălul, 
lor cun L ra<l"iet Oii i sprijineşLt' ae 1 hăLal Ij« put('lya. dict:111ll-1;11i1 îşj uită ' im"flt':tmi'tnllli primar sufer::i. 
tiunea dt, 1-,lIbminan·. "u semaili1leş.ichipuld{.om. ("o!:or:lndll-se in dn' Unii invăţăt.ori indeplinesc şi mi-

S('al1lă d~' drepturile ceUllt'Ilt'Şti, de dul animalelol' s:llhali01~, siuueu dc CHlllol; hisel'ice~Li> Cef'.ace 
kge etc" pcs1e 101 O<,slhiu.!;>Î incon· \.C sunt 'lO;I\l'. ~lc-es'ea, dllmntlor A- de mult.<, Ol"i ii Împif'de('ă de u S('. {}_ 

li('(:Y'cntă, lot puternici'! l fnde \T('(i să :ljlll1!g"cli} ! 'Cupa În m,K! "l'rios lit' t."dll(~atja ti-
Volu aminti lin {"~1Z lipic din, isprit" Nu s-a \"ărsal oare cl (',0.;1 ul s~lllgE:' pen- Dl'l-.clului. 

v'Île s<cmidiclatolilor. truca domniik \'{l:lslre să racdiş pc Cil sistelll Fericukts de dcsilltere-
lllY~llidul Seroh t;IH'OI"ghe din );0' I lăcustele ~fai incurajati putregaiul ro _ sare .{'ra !;ii (~ll1n~diile medicale p"l'!l1 

moşdH'ş a rost [,,1' S;îllnieolaul mare I să Yă hrăni\i din el'! ... Sa \'iî fie de _ tru earc tii(' Jllkl s-a instituil pe lâll 
pt'nlru :1 îngrlJl doi orfan,i in ("aUa- l bine!... pană la inloxic .. atic. gll rnÎzu!'a[ Il eomisÎ.c ll1('{lica,ht 
lea lui de lulor legal. La reintoarce- 1. ~la'l'lin- .\:,a În (";1[ Ci>necdiil,e uu se YOt' 

Activitatea scolarA 
~ 

elin jueleţul Al~acl 
ln,văţămâl1.tuI prinlar şi munca extraşcolară 

PnJbll·lll.a. ill\·I';.\~llll;lnlulu,i ~)rimar 1 
C'ste () dleslluJ)e Imporlanla HJ.,!r-ufI 1 

sl:ll d\"ili7.:al, inlnlC.l\ numai FI-in eul J' 

tură se pol Ct!Jl(X'lw principii de of' 

ganizilln' ("ari s:\ ali ll("il Î!lt'ra! Î :"P<l ~i 
buna intl.'l:t'ger~ Il!tre (l:llllt'nÎ i ndi k
l'l'llt l'{,ligia ('.lI ).i nalitllH'U din care 

fac lJ'arle. In ju(lelu\ noslru situatia 

mai aeil!-da (l\'c:ll in ba 71<1 UYÎzuLui ca-
misid, 

:'\t'siaLi!,ilatea corpului didadic în 
Ul'ma Jllllllirilol' nl·!t'ga.h' ce s.au 

fileul esLl' i:u' {) cauză a stllwrfici.u
lului in et~,at'L' pri\'('~le prctl.u"'('a. 

1 llsl~h!iM'~~ {'x'Hut·nului 

(/1> Lm~ d t , ~~Il. 

Ct'lt',ICC ltil" inla,·j actiyilalea corl'u, 
lai ,lidae1ica.r·fi instiluirl'a ('.x.ame~ 

ador publice eu care oeazie fiecare 
şi·ar fl';.1 S('ama d<: munCia depusă de 
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eci <toi ~'Qlahonalori: in\'!îtatorul ş.t 

c.t"vvuL 
In an'sL S(~OP se 11lcre.al..l la un {) 

plan care va fi pn'zcnlat mill;islc

li-ului tiL' inslrll,'\flllw }Jllhlidi.. 

tu judetul .\:,;,d S-Il dai Illuii" aL,·u

l~l' ,i('!ivit,liii CUltUL ah- ~1I ~:anlclt'r 
arlistic .. \ici j'UllC\j{)Jl( aza :L.: cel'CIIl'; 
eullurall', (\8./'1 eu cOIlIl'riu(\'le lor 
şj. pnogra1llul ariisli(' ~l alnlS J1lull PII

(}ublue, eu (k~)sc'IJir(' dill e!:<:-iC1 \:1I'<Î.-
lH':!sca. 

Anul nou la Lugoj 

Cu OC:lZ;'a .\Jluluj :'\Illl s-a oficial 

de Catl',c: d, FfOlopop .\liil:lescll l,a 

biSlTic.( ort"';,,>;.a (Un Lw.;nj 1111 ~l'r

'Vkiu dj'-ill, h ea!'!' :ill illaL !KHte toţi 

ofitd'ii garniZUalH'i. aulorit:\lill' ci
vik şi mi!i!:lJ'c . .,i n mare purle <le 
illklcdtwli. A I'<J.sjluns corul l{cutli
lUl"i {le c:înl;il'i 'ii Illuzica, sub Co ll -

ducel"ca <..Ilui OJariu. 
Dupii ~l'j'd('.iul divin :llllOrU~Liilc 

civile !ii Illiiilan.: li-au ud(ltwl in Slaia 

f{'sliv~i a prefectuL-ii. unde loti ("Al' .. .' pii l>ii;.{'I'icilor .,!Ulol'il:lţÎlor ŞJ. com:a.Il-

D-I ~Iihail l\falloilescu 
candi(lează la C(lraş 

T.illlişOl\jl'3. P('n~l'u locul de -
jlulat rănws \'a('ant k1 CU'aş, prin 
moarte'..!. prolo]Jo[)ului ~1ihail (;,lŞ

par. ).!IIH'I'IltJl c.andid(·;lZ[t pe tii ~1i 

hail :\l:Uloj \eseu. fost ~llll-Sit'el·etar de 
sl:Jl !<l fillan\(' in timpul aW'j'(.'Sl'l:V 

.I.111ol'. bilH: eUllm;eul JJla.i dJi's de 
pc urma pnJ(.t"ill:!li carlisl !It' acum 
doi ~1I1i. 

lar-aniste din judetul Cu'aş. 

Din sursă hine inl:()J'luatil raftam că 
elI tlr, Ci.:;ăreanu, \~a fi numit eomi 
snr.l~ .';unTlltt I [li pl' lânS{ă so;:-jc1a[es 
~fk:.;it,h. 

A. A('('stc ntann"re DoIHic'e 'ale glt
verllului sunt viu C01l1C'llitate de opo 
z.iti, (';îl si de lIarlauH'lllari,j IT li ,'er-

. . '. h 

namvuLali 

ParLiddc liber al şi a \'crcscaa, eOll 

fonu hotiidrilor luat{', se \':a ahtille 
de la .llegcri. 

Tol pt'lI[nl :(('('sl loc el'a sit eU1(ij· 

(kzc li: li!'. Liviu Cig<'il'C<LIlU. rost 

1,l'l'L'cl de Timiş-Tol'<lIll.a.!, care a 
flt'lili:-:il"l:d (lin a,.l'S[ jllh!. fiin;,,!' ,d,'s 
pr('~('l!i\ll(' ,li OJ',l!,llliza!iei [~Hlionll, 

Ca indq'L'iHknl ('al~didc"z,i d. bllCtt 

• CO!tUUlU. fost deputat Liheral 

+ M LI - iN_LI te: 

Se .. call tă )lropriet:'l rl11 r tIllei 

(leplllleri (le 100 lei •• 
11111 

TillliW:.1I·a. .\J1t1J lrc('ul, in IUDa 

1 ulil', un indi 'iel llil' eWl()Seut s-a pre
zl'lllal ta .B[weil(1 L;n:i\(' Bi'ill:tleIlC~ 

S. a. dill Tillll::;oura şi a dq;us sum:.l 
de 100 mii le.i. 

Chi~:tdta <Il! d\'jH1II{~r'e :1 sell111.a!-o eu 
j)suH1 1J1l1mul »:\ uranrs. rporLoc.aIă',. 

.iar ~k~a acea tkll:l ~i ptlllă in p1't.'Zt'l~l I 

n-a mai. d:lt ve la hand. 

1)(0 O,II'(l'C" asupra nccll11,iscullllll,l 
~~ar'anc:>~ au dizut oanT ... ld h,inucli 
banC'u ti jlH':U1lju~liin\al COIlsil,iul de 
n1zhui al l)h·iziei 1 luI". care la 1',ln
dll-i îl SO!1l<'::lz:1 prill publidt;rulO să 

St' pn~zil1tt' in lellllen de 30 de zilt'. 

Cîu(' ,';1 I'i n('cull~)s('tllul se va vedea 

daeă se' V'3 preze'lltn, contrar, IX.VlIii 
"01' fi cOllriS(',lti în folosul ~l<~llllui. 

dantul gal'niz,oam'i ~i-au pn'zjJll~tl o
magIile dlui subpr,t'll'el dr. Ciupe, ce
I"ânducj să transmita !WIll:1rgin jia JOI' 

:dragosle rata de tr,:u!J dinastie ~i 

t'cgCllt~i. 

o desrninţire lAi ITi • 2 r 'm Ea- ss--

Creditul Agricol preocupă 
111 ziarul nostru ~l api\nlt o p!~llr.g{·

re in {'al'c se .J.lr:igea Obser\a\i{~ ilU
iQnliti:lţilor <lsuIlJ1a aliiudinci llll\ei la
xal·oare dJc aulohusc pc dishllll~l Arad: 
~7\lid.laca. .\sUizi s-a prez{':llal kl 
.l"(xtactia uOasld pî,Jpridarut \lU\obu
sc]or dJ St.ef:1!l Fder l~are a d('smin- I 

til cele cuprinse in p!;lngere ca nt'În
temoiate 

Nou protopresviter 
la lneu 

Dum.illccă, 12 1 antrariJC 19:30, va a
vea loc .hiroLesi.a întl'tl prolopr{'shi-

masele ţărănimii bănăţene, 
Timişoara,.t . Incetineala cu J 

care gm"el'lml intelege să rt'zo!yc 
chesl i unea înrii r~liirii CredituluI A· 
grieol, a dal mult de ,g:lndil t ..... rani-
lor agI'ieull\)rl din Ba.llat. i 

I 
Ac{'şti \ărani pc umerH cărora 

S-~t ridicat gUHI'nul adual kl condu
cerea t?\.rci '-JZÎ, când ogoarele le 1 
sunt 'lcopl'r:ilt:' de zărmd~ pătulele .. ! 
pline de ccreale Ilt'\'aloîificale. iar 

el siliti s..1l ska Ia gura sohei, aU În-

T;u\l IlQ<lslră e o ţal'ă oagricolii, ş.i 

lln'QC de cTedil agricol, IlU de cl'edlt 
nu o tară jn<lllslria:Iă, deci aVIf'JU 

j n ti u s trial. 

Pc pietele slr(>inc trchuesc înfiiQ'
l~\tl' debuşeul'Î ,agricole nu hldus: 
tl"iak. 

ter a C. p,' 'Mih3!i1 Cosma IX\lllr'u 

tractal hll'ului. Aelul ~c v:ru celebra 
În pr{'ze.n~a P. S. S. Dr. Grigoric 
(j.h. Comşa, episcopul Ara-dului. 

t ccpul să ntdă f'~3:lilatca în tocată goli· 
dun<'!l :ei. Promisiunile di~ trecut, 
puse în acc{"uş halanţl1 cu CeC\<'1 ce s-a 
lnfilpluil p;'lnil aellm, c:întiî.r{'sc ('U 

mult mai greu. 

CWll însă înriin.tarea uoesloI" debut 
şeuri agdcollC pc pietele: strcillC ÎlI· 
tfunpină gI','uti'tli m:li mari ca acele 
cari le-a,.r' înl:ill1p.ina Îll,fii"lanl'IU unui 
Crl'tJil ,\grieol in pră, dalol'ia gll
vcrnultri c să-i dea "0 e:î.l 'de gr"abnieă 
solutionare, să nu se mai a~lep'te pâ
uă la desglw\drca p:imanlului in 

, ]JriOliÎvara; citci ocrali.\ cu păll1~lntul 
Sl' va dlC'.sgheta şi lănu1ll1 ~ nu Sf' 

şlii: alullcj, cat'e· din doi·-- taran. şi 

guvern w)r sta mai biDA'., :ill~i'if('ren\ 

de gu\',erHul care va fi la conducere. 

Comi sar achitat 

TribU1wlul (lin (hia"Ua a IJl'Oll,Untat 

scnLiJl\a în procesul intenlat petru 
abuz de putere comisarului Tauas:i~ 

Vlici, achiletlldu-l. 

Serata ofiţerilor din Lugoj 

Gorpu! Ofi\tTl'S(' din "Lugoj, de 
sub comanda (I:ui gl'neral BucÎcă. 

va da )Is(>rala de ,[eschidere" i~'l lH 
lalllliaîh~ in saloan',,'le olsinoultti mi
Ii l:1 roei \ il. 

Im"j[;liii slt'jet !X'l'wrua1c. 

Baterie "Dura" Engros En,detail 
Varga şi RosenfC1o tira a , 1~4n 

Vrei să mânânCI bine abonează-te 
la MOS NICU, 

cu 1400 lJel lunar. 
servesc şi mâr.cări reci. 

lnc1'e(\('!'C'a în conducălor.li lor a 
ln,qml să slăbească din zi ce tree .. 
tot m:.c mult. 

Am avut 'utlal1 măIlPs .. ce! mai mă
nos de dup1î. ră"boi, dar CIc folo .. 'i pen 
tJ"ll Jltram, când prcţul"il,e cc.rcale1ol" 
nu scă.zulaşa de SllllţiLor, 

către 
I\c,:o.. 4 lan.- Alegerile comUllaie 

~ judt'Lt·.ne se apt'opic. P<'ntrll pI"ÎUhl 
OHl':l femeile din HOIll,îni:ll \'01' vo1;,. 

Aşa se \"(lrbe.şte a0i IJrintre tă-
rani. 

L. B. V~lbură 

M~l!l1t'llttJle mare, solemn - da.r 
şi plin dl' răspundc!'e, Ochii lulut'\Or 

vor fi ~'lin!i\iasLlpra primei noastre 
catlltJ'auii deCtoralc. 

Tn'uuc :;ă. ne comporli'lm cu toată 
sceiozii.alea şi cu t(lală d'enmilaloU" 

să nu fim puse înlr..u slare de in
fcrimilal(' l'.ată de str{tinâta[e, in 

, 
1 
I , 

• 
şi după vuJ.OOtl'CU femeii. 

Cu cât femeea via a\'e3 o răspwldc' 
r~ mai Sit.'.r,ioils:\ fată. de soci~iatc, cu 
alât îşi ,,~ îndeplini mai conşlil<.mt 

.rolul ci d·p mamă, solie şi ('etălcană~ 

adudll<..l Înlarirca morală ş..i roa1.c· 
riaiă Iii t'amili{'.i şi ueci .~i propăşirea 

t;\ril. 
VClll comp;l'da cu 'l'xpcrjen~a 110a 

.stri1.cu JlI'('\îederca nO'Jslră de lUR
lUC ş.i g:OSfHHlill'l' munca d('pu~l de 
~Aij şi frdUi. llo~lri. 

Holul noslru va fi îu darea solutii-
101', in dirl'rit,l' chesl.iuni edililarc, 

socIale, morale c~lt şi -;;"f{\l'lllcutarea. 
asiskntd ptth1i(~e, 

Fnnc.i;(' uleg:ilDttf" rom~llll' VOI" 

IrdHlI si"! l"jl' so!.ida!'(' :;;Î bloc.ale inju

rul unui pj'o~r,:m F~ntl'ua s,c lua 
CUIH:şlinlii d~~ {oale pruLll'mele şi :>0-

luliilt' "ele ltwi f}olrÎvile cu IlOllilc 

uoasln' ind.aloriJ'j. 

V'om 1111!' Sl"Ulhl. ::;i de sfaludk felUc 

ikll' din: AngLia, lklgiia, Ge.hoslo
yada, !!IJtlt: femdle vulează d(' mulţi 

;\lli 

Ar fi dl' d()ri~ (;:l ~i în Al"aei' ca 1n l' 

('('l . .l'\allc <lI':l"C mal-i ale prii, să fie, 

(':Qll\,\)caia o intrunLI,{' (Le doamne, . 

pl'ltlrll a se e\lllslÎlui inJr-uo cDn1.itet \ 

in \'t'dt'rea alcălu.irii unui progrmn. 
LaaCl'HSla illlrunire se va cili în 

înb'l'gilll\.' :ll ... ~'llIl butl <le Una E1eua 
C. :>.kisllel'. inimoasa l'om~l.rl'l ş.i ma
rea Itlpt~ltoa["~ pt'lll1'11 drepturile fc.me 

uim·. 

Domuia Sa in uUl1wlee Asociatid fe-
nWlliul' din l;lşi, 'a; cerut sfalul AsOci, 
;qiillor strcinl', în Jlri\,lin~:Ui în<..lrll

mării adh"CiLătii politice il. femeilor 
din Homânia. 

\ . , 

Ad.eziuui4t.' în \'{'<Îel'ea ~;"iji- -1 
luiri general·e, pentru :31 se da îmtM't""''''',.. 
mhri În v1e(J!erea nouilor !QJegeri...., sub 
pl'eşl'din\.ia unei Doamne preljdcnh1. 

a Ulwi soddăli femenine locale, se 
)'IOr trimit<' p.cadrc:"3! subsemnatei, 
SIr:Hila. PCtl!CŞ Curc.mul 2H~ Arad. 

EUgi'llulI Ing. Bădukşti'a;ll<u 

l~-----~~'"------E I i 
I 
I 

, COnCErt 
Orchestra filnrmon:kă din Arad Of' 

gan'"i;(:;;-ă un granrjj:.s eOllccl'l în sa.-

la Palatului Cultural IW ziula de 14 

Ianuarie a. c., la CXlt"{> .... 111' {ldHlta dra 

Rozali:a Stl'ller \'i;~;I[!să de vioarl1,S 

. ('~lL şi ~;; l:\nă7';i7iiJ'l~ lwmc ne s~ 
~î-;Î~:;::;·ct:7\:;;Jiil a fi un ma-
~~ __ .~,....-"'-.......... __ '"W": ----

('slru pianist. Orehe5>t!-oa este com-
'~_''''T.~'. ___ ~---- ... 4~ 
.!!.~~ă eli!..?O. (~J?::'!:-:'(~!2raUi 1: 
rrwestrul .Te'au Boheseu dela OJ~ 

1

, 7i'it; Cluj. Bil~;'~gi;:Ss},:",~~~ 
-~~ ...... --'- " 

.~:~--------------------------
Croitorie şi Ceaprăzărie Mi

. lUară. şi Civilă. . 

SălinZ\,cki & Iancu 
Execută uniforme pentru mi. 
litari şi şcolari, precum şi 
haine civile. Atelier pt chi
piuri, cap~le, şepci şi bro
dări. Magazin bogat asortat 

cu stofe şi echipamente. 

i 

LugoL str. Buziaş No. 5. 1661 

Prin le~('aMlminislrali\"ă din: 1\)2;') 

~-a obli nut coopLareu I'cmrci in ad~ 

ministr;lLLa comunaH\, iar ,acluala lt>. 
ge adminislratiYă acordă electoratul 
şi cligibililaLl'Ia femeii la l~om\.U1ă şi 

judq. ţările ulld'c se judecă ,'alOOl'ea tădi 

----------------------
Utn,.,matc.&r.rl~te >dIn Tlmj~oJl.\ra -

OINEMA CETAffE CL.~EMA APOLLO CINEMA MEHALA 
5 Ianuarie 5 Ianuarie 5 lanu:-\rie 

Dans de Allr Pat şi Patachon oa vâuători ~ 

. 



I 

---~ 

Voinţa Poporului {O 3 
~~~~~------------------------------------------------------------------~ 

stras..'ieJ' E('alt'r~na .. dipijomala ~l 
Ac.ademid medico-pcdagogice din Bu 
dap('sL.a (Arad; şi lltwd~,r Sahlginll 1)['0 

fL'SO!" llL. eter, ja :;;coala superioar:i dc 

comert din :\.l"ad, h;i anII li Iii 1);(', aeeas 

iii l~al(' t'i\s;Horia Ct' YOI' lnel!l'Îa la 

~) (' rl. 

Anunturi HP~iJrtt' nu se [rimiL 

'?l~S~fQl~~t3S~SS~~ 1 
(~t) L ®I 
@ ell1lle ®J 

~ (le foc ~ 
«c; eftine şi uscate numai la ® 

~ "I~ (, fj U S" a1 
@ Tel: 219. Tel: 219. (?) 
,@ Lugoj, Str. Buziaş colţ cu Str. ~) 
@ Avram Iancu ® 
fS®®®®®e®®e~®®~ 

M. Hndres 

fa~ric~ de pălării 
i 

Lugoj, str. Principele Carol 14. Pri- i 

mese reparaţiuni cu preţiuri reduse i 
l742 

IIXXXXXXX)()(x..~)(~ 
8(a deschis! 8alon de frizerie 

pentru Doam ne. ' 
Preţuri ieftine r Serviciu prompt! 
Ondulare cu fier ___ 16 Lei 
Ondnlare cu apă ___ _ __ 20 " 
Spălat părul ___ ___ ___ ___ 15 " 
Manicura ___ ___ ___ _._ 15 " 
Tuns ___ ___ ___ ___ _ __ 20 " 

Abonament --- --- --~ --- 120" I 
Rog sprijinul Onor. public 

Salon Pompadur, 
Arad Piaţa Catedralei. No. ]4 1688 

,8XXXXXXXXXXXX. 
Menu eftin şi bun. 

frânz lei 50 şi cină lei 60 la restau
,-rantul şi cafeneua "Palace" din TI
,m1şOdra. In fiecare seară concertează o 
,muzică de primul rang. Localul cel 

CRIZA DE GUVERN 
-ars 

Zliaru! uoslru a anun,lat il'ri du pă masă, prilllJ-.O edj(ie speciulă, 

l
' Judecătoria Miztă Arad. 

G. 17085-1929' 

PubUcaCie de licita~ie. 

In baze al proc. verbe de secvestru 

demisia gu\'t'rnului Manlu. i 
In senzul ~tel'Sllli a,\"iz primit lele fouie dela Bunlreşll. ti. Iuliu M'a

niu a jll'ezinla,l lnalll'i ({egcnle dCl1l isÎa ca bincluI ui" drept url11an~ a pro- 1 
hlemei ('ollslilut.ionale, Carc a lual în ullimj[(' zjle () înlorsătură n,e'-\şlcp i 

latii, 

No ] 7085 -1929. a Jud. Mixte Arad 
obiectele seCVt straie Ipreţuite in suma 
de 42000 Lei se vor vinde prin lici
taţie publică forţate in favorul recla
mantului Boariu Ioan repr. prin Dr. 
Szekely Aladăr adv. Arad pentru 5000 
Lei cap. cu acces. conlra urmaritilor, 

St' ti:'i ea si~lIl'~i formaJ~ea ulllli gU\'lTll de gcncnlU. 
P;lna la rl'zoly'an'<I t'dzei, guvern llul Malliu \"a ('ol~l,inlu s~i gilT7A' aIa-

CITik 
ti 

In atenliunea dlui ehestor al p(jliţiei Ârad. 
.:\işlt' indhizi e;tl'(' S~tlU dai drepl cerem dlui clH'slul' sâ ,e consLalc i-

agenti de pol,ilit', :-;-alt napustit icri dl'llti[:llICkl şi sa le aplicc pc<1l'aps.a cu 
du pa :lmi:azi aSll pra eul porlol'ilo,' ce y,'11 il~l, lani daca d-e fu r l llU fosL per-
villdvuu editia ~pcciala a zi'arului nu- SlO:lm' {lin ser\'ieiul poli (.ieÎ A,'ad, 
stru, prin carc '1HllIll,talll dl'mi:-;ia gu- rllg,llll pl' (1. eht'slul" ~loga s~i le 'a-
\'l'rtlului. şi n(,I1111ltllll1il\i(llI·~W, cn _ pl;iet' sanqillnil,' djn regulamcnL 
fap1u l eonl'iscărH ctllon"!:\ ('X{"1l1 plare. 1 II Biei lln C:lZ nll puh'm 'admite ca 
!ji-au 1 11('1 'J'(Oa 1 palmele pc rc\l'll' unora • ~)l'lIll'll Ull, lueru de (,:ll'e SlIlllL lojal 
dinll'l' Y;ilnztil(~1'ii zhn-ului. slrdni, \':Î.nzalorii ziarului n:lslrnll sa 

Cum llU ne ÎIlchipuim ei'l in SI,'n'j fÎe hl'uLtHz:ali aşa eum (\U rost. 
ciul prel'{'dUl'ii de J)()Ii(ie al' putea fi In ce p!'i\"C'!;'lp raptul conrisdriL 
unii eari sfi inlerprolt'ze lnll'-un 'aSe proll'sl:Lm i)1 conlra 1ui eu loabl ~.'-

~ll('llr:l chip ohliQ'illii!p I'llncl.ici lor, l1Cq:,ri:l, ------
Către cititori şi abonaţi 
Ruganl pe abonaţii no~trii să hinevoească a ne 

triluite ÎInediat costul ahol1mnentelol' pe anul în 
curs cât şi restant.ele pentru a nu fi nevoiti a înceta , "e 
expedierea Admini.straţia I 

.~~ ~.~=Q:C:::;3. ~.z. 

care se va ţinea in Arad-Gai Câmpul 
Mare No 6. Ia ] O. Ianuarie 1930. orele 
5. rn. in senzul art 107 şi 108 din 

I Legea art. IX anul 188]. 
Aceasta licitaţie se va ţinea şi în 

favorul ale tuturor suprasecvestratorilor 
Dr. Botice Alexa. Szab6 Gheorghe, 
Banca Ungara Comerciala Budapesta 
sucursala Arad, Reich Vilhelm, Victoria 
Institut de Credit Ardelean Traian, 

1
· Gliick Sigismund şi fiul, Banca Blanc 
şi Marmorosch, Bacila Alexa, Dr. Mic

I lea Rever, Soţia lui Klingenpl}el Carol, 
I Herzog Alexandru, Statul Roman. 
I Dat în Arad la 5 Decembrie 1929. 
, portăreI. 

indescifrabil. 
--, -'~-'------

Inspt'('loralul 7 
Tim.işoar'a. 

.:\0, 17:~(j - - :\1 (>Ve, !l~!L 

JN. A R lTON~' 

.\ V<Îlld in vedere or'dinul Dirt'e~iei 
C:l{lastru! ni N o 2e1O:23---1D2H În cal"C 
s-a ,aprobat vinderea prin li ci!::l i tţ' p1!. 
hl:ică a 'aulomohilulLti Jnspec!ora

tului tip "ehc\'I"olelh, ~ se jHlhlieă 
spn' cUlloştinlă ~encrală c.l pc ziua 
de 1;) Ianuarie W:JO arele 10 se va 

line Ikilalie .orală in localul In,spec
ioralului 7 Technie Crudaslral 'Pimi
~oara-Cclate P:lI~ll ul Dieasterial eL 
Il 1, uşa ~), pentru vimlerca acestui 
aul.omobil uzat, ' Vechea casă de încredere, postă

văria şi croitorie civilă, militară. 

~
. 

. . . . 

Au llOlnobiiul se va vinde în starea 
in care ~ află. 

Licilati'a se ,'a tin-e In oonfl~tjuni
le art. 72-83 din I;e:gC18: con lablll
lăţii puhlice şi se v11 începe dela- su
ma de :Lc:i 30.000 preţ fix:at din oficiu, 

r7~3 bun de distract'::::iş:nHo: i ~ 
'1 Fotografii colorate în pastel, aqu- II 

arelă şi uleu. Portrete, fotografii I 

~ .. :.:-:~",: 
.~." ... .. q,. . ~ 

Spre a fi ,admişi la licitatiJC concu
rentii '10r lrebui să dcpună () gaI"an 
tic de 10 la sută asupra pretului de 
ol'SUmaţic în numerw- sau efecte alc 
SI,atului sau garunltate de stat 

Cel ma i m:al1e oferLant va fi deda 
ral i3.djudecatar . 

de copii şi de interior, În orice j ~ 
timp din .zi, precum şi Duminică ! 

toată zlUa, în salonul artistic I 
Fot .. F'es§ler ! ~ 

• 

ARAD 
Gllranţa d~pusă se ya restitui ud

jlldl'(~al'<lIrului În momelltul depun,crei 

rL'cipisc,i dc consemnarea pretului. 
ia,' ce]ori'alţi concurenţ,i imediat du
pă inchidc),l~a llcilalIei. 

Fotografiezi cerale la minut la lu~! Bulevardul Regina Maria. (Casa Bing). 
mină refiectoare de nitrofat. I ei naadj udecatarului. 

Vizitaţi- ne vitrinele. 1761 • Supraofert:e nu se }Il·imesc. 
Taxl'!(~ de înrvcgislnu'c precnm şi 

t.oale dăr"1!.C' şl irnl)(JZilele ead în sar
ISel'ul lnspiedo rn1ului: InJ.~in.er in

spector: IndescifrahiL 

~3!" Hft:~'M __ U Q~~~~0~~.~.! 

ND 113H 1 !l2i1, 

pnbH(·,ut;iulli'. 

Se aduce ~a CUTlo!j\jlll~i dt eOH\UIl.1 

, Var da illarl'n(]it rl' dumlâ dl' ;) all(i 
~'1clllu'li şi pe un an cariera dc pj.~l'lnl 
de var ş.i vamilelt' comunale, 

Pretul de sldgnl'C' l:)(UKlU lei. V:1\diu 
10 la suLă eO!uli liunile de llcila~ic 
se pol ved(~u în hiroul PI"lm~iriei Var 
în {)îel!e ofidoasc. 

Licilatia se va liue in z.iua de 12 
IalUJcarle 1930 ora 3 d. 111. in biroul 
pnimarieL 

JuJ.a n,ol:a.r 
1837 

,Şoşoni şi Galoşi noui 
cu preţuri foarte reduse şi în toate măril1 i. 

ASem('llea se rc?ară şi galoşi cu preturi reduse în 48 ore şi anume: ' 
Şoşoni şi galoşi pentru bărbaţi tălpi, toc uri şi v lI.psit Lei 120 

fi "., ,. doamtle" ,. " " .. 100 

.' " '. "copii " " " " "SO 
Numai tOCUl'j şi \'ăp"it pentru bărbaţi, doamne <;au copii 50 
ŞOŞONI BRUNA sau GRIS se repară cu cauciuc de acelaşi 
culoare cu preţur,i de mai sus. 

1736. 

'[~ 

L."~ • Perlnlutter 
fabrică de trăsuri şi atelier de \'e

, parat automobile. Timişoadl Bul. 
.. ! Carol 46. - Primeşte orice lucru 

Sucursala firmei ~,ELASTICA" Industrie de Cauciuc, Timişoara : în această branşă; Reparare de 
losefin, Splaiul stâng al Begheului No. 1. (Casa Dacia) .vis-a~vis ! automobile, sudarea radiatoarelor. 
126 P d 1 T' M . 1 lţ T 1 f 11 58 I arc~ri ~oi şi re~~rare! s';1dare auto~ 

I . O u __ :~ __ a~:~_~_co. ee on: - . _ «_ I ge~la ŞI caroserll nOI ". tepara~ 

1120 tablouri italiene încadrate 800 talouri artistice de MUnchen la PrănzMor, modern din mahagon 
! cadru sau făra., pe preţuri nemai' pomenit de ieftine. Potrivite pt. cad~uri precum "i un dormi!or deschis 
f de Crăciun. Mare asortiment de cadre de tabloUl'i indigene şi străine la este de vânzare '1 ln, rate. 
i. MIHALECZKY Str. Sarmiseget-
1 r..:Ien .. :c BastlJ!nfY Timişoara Cetate Str, Nador huza ~fost ~ran?-kez ucca) vis- ~ 
~j .&.&, .&.&01 lângă Piata Domului. a-VIS cu biserIca sArbeasc&.) 
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-------------"'":"!"'.......-~-"""!"'~~. 4:j1j"cA· ... 

-se .... \1 Oln~a roporulul 
~--------------------------------------------------------------

H & 

l'INEMA. 

OLYltlPIA 
LUGOJ 

J" 
lan. 5 Duminică 
VERDICTUL 

dramă senzaţional A după celebrul 
roman de UlstelO în 9 acte. 

In rol. principal: Dlga Tschechowa, 
Warwick Ward, MalcOlm Todd. 

Casă de modă pentru femei şi bărbaţi 

III a ger 
LIt •. Steaua Albă" 

Timişoara, Bulevardul Berthelot No. 7 

':\'la1'e1e hotel şi restaurant ,DaCia' 
Lugoj, Antreprenor Petre VJadău 
Serveşte publicului cu tot felul de 
mâncări reci şi calde. - Bucătărie 
românească. -- Vinuri excelente, -
Camere curate. - Totul cu preţ 

moderat. 

America 
magazin de haine Timişoara IV I 

Strada Bonaz 12-a. 

Publicat,îune , .La ora 12,30,. pen~ru facerea planu- 1 Pu bliCll!liu0e. 
.' ., • • A • JUI general de slstemlzare. : 

Pnmina co~unel Şma ţme In z!ll:a I La ora 13, pentru exploatarea pietri· I Primaria comunei Şiria ~ ţine în ziua. 
de. 19. Fe~r_uane 1930 ur~ăto~rele hCI· şului din cariera comunală şi pentru 20. februarie 1930. următoarele li ci
taţlUDl prIVItoare la furmlun, repara- transportarea lui pe străzile din comună taţiuni privitoare la fumiluri, repara-
!iuni şi executări de lucrări necesare şi împrllştiere. tiuni şi executări de lucrări necesare-
m anul 1930. . Licitaţiunile se vor tinea în confor- in anul 1930: 

I:a ora. 9, pentru f~rnlzarea de to- milate cu art. 72- 83 din Legea con- La ora 9, pentru furnizarea materialu-' 
cun, p~nlte,. creoane, Imeale, gume de tab. publice, cu oferte închise şi si- lui lemnos, a tuburilor de ciment, 
şters ŞI harhe. . . gilate. pielrişului şi executarea lucrărilor in 

La or~ ~.30~ pentru furnizarea regt· 1 Garanta de to0io, pentru fiecare adju- legătură cu înfiinţarea alor 3 noui fân-
strelor '1 Impnmatelor. _ . I decaţiune, se va depune in prealabil, tâni şi 4 vălae de cimeet, precum şi 
. La c;>ra 10, pe~tru furnizarea .~ob!- , În numerar. ori efecte de stat. întreţinerea celor vechi. 

he.rulUi ~ecesar ŞI renovarea mobllteru- Conditiunile se pot vedea zilnic în i La ora 9.30, pentru înfiinţarea şan-
lu) detenorat. biroul notarului comunal. i 1urilor şi podurilor din hotar şi între-

L~ ora 10:30, pentru compactarea Şiria, la 31 Decembrie 1929. 1 ţinerea celor existente. 
cărţilor de leg!. . . . I La ora 10, pentru compactarea căr-

La ora 11, pe~tru. furnizarea rechlZI- 1838 Primăria. I ţilar din biblioteca populară. 
telor de P?mplent ŞI renovarea anuală I La ora to 30, pentru repararea edi-. 
a celor eXIstente. A d · V' f flciilor comunale şi furnizarea mate-

La ora 11 30, pentru renovarea tră- . n reI asaros rialului necesar la întreţinerea acestora 
surilor şi harnaşamentului: •. . . . La ora 11, pentru desfundarea şan~ 

La ora 12, pentru furnizarea sarmel Garage, TImIşoara, Josefm Bulev. turilor necesare la canalizarea apelor 
n~cesare la î~grădirea, 10cul~i ~e târg Car~l 50. R~pararea. pt'eclză auto· I interne. 
ŞI aşezarea Ifl. pămant a stl~lpllor .d~ I mob.ttelor ŞI motoc~~le!etor,. Con-: La ora 11.30, pentru renovările nece~ 
beton, precum ŞI executarea mgrădlrel ştrulrea de caru.ern ŞI radlatoare sare Ia abatorul comunal 
cu sârmă, noui. 168 I La Ofa 12, pentru fUT~izarea porum~ 

bului, ovăsului şi paelor necesare Ua 
: ........................................... : intreţinerea reproducă,toriior masculi 

! Fabrica de lanturi i ~~:~U~rŞireChiZitelor necesare la ingri-

• J • La ora 15, pentru confecţionarea 
• -. alor 10 uniforme de vară şi alor 10" 
: Societate pe Ilctiuni : perechi bocanci pentru guarzii comu-
• T" IV. • l' • jmlSOara • • i na 1. 
• • •. La ora 15,30, pentru renovarea fe-
: ............ ~ ............................. : : meinică a grajdului comunal. Lucrare' 

I în valoare de 68000 Lei. 
Articole de porţelan şi sticlă găsiţi cu preţul cel mai eftin la La ora 16, pentru vopsirea acopere· 

mântului de timchea a Primăriei. Luc-

I 
r 

I 

! 
1 

C -d t- 1'" CRISTAL' rare În valoare de 12600 Lei. 
: mitate cu art. 72-83 din Legea con-

Oferă tuturor prilejul să-şi poată as a e SIC a . Licitaţiunile se vor ţinea În corfor~-

~~~~ţr~n~~~t~;m~~e~~~::~ e~fg~~~~ !I • " : ~!~. publice cu oferte Închise şi sigi- t" 

citoriIor li se acordă 10 ]a sutil
l 

1821 Arad, Str Metianu. Garanta de 10% pentru fiecare ad- t 
reducere. • ___________________ . ____ ~ : judecaţiune se va depune în prealabil, ' 

Cele mai pe gust ~i mai 
fine daruri de ocazie le 
găsiţi la sucursala noastră 

Parfumerie Tim i ~ o a r a, 
Cetate Rândul Lloyd. 2[13 , 

........................... 1 

Incăl:zili CU bri- ! 
cţjele ântracit ! 

Mai ieftin cu 50 la sutit decât încălzi- r 
tul cu lemne. N'ari mirosul. greu al ·1 

cărbunelui şi nici funingine. Dela 50 
kg. în sus, trimise acasă. Se poate cool 
manda la agenţii noştri sau prin carte 
po~tală la reprezentantul noştri dîn Arad I 

Iuliu Vas 
Calea Radnei No 94. 

Cel mai eficace leac În contra 
tUlu,>1 şi a bron'l'ite)or este 
slropul PentusÎan al d-rului 

FOL:DES 
preparate la farm. Or. FijJdes Arad 

I 

---- - [ în numerar, ori efecte de sta'. 1'· Lemne de loc uscate şi eftine numai ia depozitul de lemne I Condiţiunile se pot. vedea zilnic În>.. .• 

R · • III·: biroul nofarului comunal. ,elSner 81. "._ .... eln :: ŞirÎa, Ia 31. Dec: 1929. -~- ., .. _-" 
I - 1838 PRIMARrA~~""~"'" 

din str. Bocşei No. 29. Ll~GOJ Telefo!i 150 vă puteţi aproviziona. - . t~ "..,,'" 
Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu St pa Ara;:rt. Bratianu ,. ~uiu~:;~nal~e~:o~~~: CSaky'l~ - .: 
tiparul convex execută prompt şi eftin. am (vizavii cu poşta) vis·a·vis biserica L~~erană, Arad . 

--~----------~~-~ ----._" 

, 

f 
f 

t 

La casa (le caS Săptălllâ,nă de caş ~"l'rapişta·· dela 1 până la 7 Ianuarie 
Tilnisoara Srada Bonnaz 14. 1 kg. Lei 80. 

F'menthal identic cu Kgr. 
Unt din lapte pasterizat __ _ 
Cutie cu 6 bue. Ementhal 

l.Ja cerea publica 

Lei 140 1 
Lei 150 
Lei 26 

~ 

preţuriie vechi . 
Mai departe Roquefort, GOl'gonsola, Bel Paese, .Str:aebmo-S~l.a?l' ' 
Brie, Parmezan, Cammembert. Cbester, ComenZI ŞI la domICIlIu. 

Telefon 10-98. 
La provincie se expediaza coletie. 

TipograIi ... I Voinţa Poporului«. 
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