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ABONAMENŢE : 
Pe _ ____ ___ _ _ __ Lei 506,-

Penn tnstltuţklnJ ti fabrici Lei 1000,
Pellb'u .trelnă1ate Lei 1006.-

Starea el-lai cIr. 
Vaicla 

Cluj. 7, 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

Sâmbăta" S Martie J 93U 

REDACŢIA ŞI ADMIN!STRAŢIA 
TIMISOARA Cetate P. SI. Oe'orghe 2 
ARAD: STR. MOISE N1COARÂ 1. et 1. 
LUGOJ, ŞTRADA BOCŞEI No, 1. 

Telefonul Redactiei (Arad): 154 

CODlplectarea guvernului 
jl-ueUI'eşc. . - In cOI1"I':Uuin':t cle Complel'larc;1 :;-a f;leul în modul Vn ~i 11:l1ion,'.llii un sub~,cc:netal~ de 

,azt :J.loui}le a \rll.e1l1bI'j]or biroului p;lr llI'111ill~w: 0;1;11 ma: mult. In acdaş limp, un 
tidlliui ,n:l\iOlla],!ilrfllll'S(\ s-a dc,is D, Voic\! \:i(I'S('U la jllstitie. . lH.n:slru nalioIl,l! blră 'Portofoliu, va 

utinbtrll de in.tcrne a a"ul .:\Iarti dl'fmiLi\'. ca dt'olwamdală să nu se, D, Ed, \i,irlo hinduslrie, avea un mlni:_tt'T real. 
se~'lra la Cluj un lUJ\~ O'.<U1sult eu facă !','ma,uiere" largit, ci nllmai 'eDili i u, c:. .\n,~lll'ksell. sub$e::'l'el;ll' (Ie Cu toale acestea nlei aceast~ '80-
d. prot'. eli' Iuliu 1l:I\icgaIL ;pkda r t'3 10cUliJ,c)r vacante. 1 ~ '>lat la ,:nlcrne. in 10eu1 d1ul Ed, 'luh' nu poate fi sOCOljt{l ca defini';. 

~u se eUlloaşle lJwă r.ezuILIlul a- Z:ccm a locurilor, nll a locului Mirt<@. hlvă, DUt}a toate probabilitfllilc ,"om 
("eslni consult. Din, C:1U7-<.l l-cgÎmului Y:lCanl, i)t'nlru că deşi n.umai d, !teslul gUYCI'tltdui răm:în,e ;wschim avea loluş o j'('manie.rc J>est~, câte-
spEc;ial de alimentare pc carc trebue Gr, Iu;n'all {>ste dt'misÎon,al (I('fi - l}a{ va s;tplăm::n'. (',ind se va I14ce.rca 

să-l urmeze d, dl-. Vadrla şi-a. amânat nit:iy, totuş d. :\urt'l Vlad, 'plc- ~ Sol.uţia :!cca:,ta 'tret'llc soco Iii A adl'Yărala at'acere a lluili'!tii parli-
:plft'ar~ la Bucure.';>li, c;in[l .w. con~edju, a PUSI porlofo - : ~a;)f'l(nlizOlii(', Ea in:;{'amnă o intii- duhli. I 

Este -Pl'obahil ca d' (L', Va.id~ ~~ liul S:lU la dispozitia prjlllului mi- I dr(' a ele!1wntuluj natioual din gu- Solutia provizorie de eri va: fi 
mal r,ill1"\Il~ e~ilăva vn.'IllC h:j; Cluj, I :nislrll, care 'pO'.lk U%<l od c{md I Vl'I'TL e,,'tl:i :IClHll ţăraniŞclii \'01' a- Hdl1s~l azi la ('uno!jtin\apublicu-

-X,- , de el { ve'\ l!n suns('crt'!ar (Il' stat Illai pu- lui, Pr[)babiJ, l",i lol azi nouli mi-

Demisia rectorrJaJ .•• ' ___________ .. ________________ I.l.1i.ş.tr.ii_".o.r.l.lt.'P.l.ll-.'C.,.jl.lr.ă.n.la.' O.L.U.I. __ 

umversită ţii elin Cluj I 
'i Hadgearu pregăteşte un proect nu c dispus sit pr:imcască unline 

n:cÎ dela prim-ministrul lil.rii, 
,CJuj , Î, D, 1)1'01'. Emil Haco- : de lege ca să pedepsească pe 

\'l~ă r{'ctorlll UlLl\'('t':~j[ăţii din Cluj ~ cei ce' lansea""'ă ştiri ne,-uste , D, \Jirlo a n'rIl'ctal d;n paricagu 
Vl'touiili Il a('e;;l protest cU;, o m;

IhaJ'l' foartl' ;ml'lllidi, afirm(Uld la 
sr[lr~il. c;l siln! unele dispozi!iUl)Ji de 
lege, ('<1['i P:Ill:1 a,t'Ulll l1lţ s-au apli
cat, d:u' : ... c wdc, di k-a Yl'nil l'.ln
du!. 

ş,i.-a Înailllat demisia, ~lotiveLe de- - ~ 
luisillll.ci sun,l Ul'mMoar('le: FOl1dul I 
-de 2.j milio.tlH' arectal ea suhvenţia ,1 

'Un:iveTsilii! ij el ujene nu a fost acor ! 

dat in in{n'gnne acestei instilu!ji. 
gtlv('rnu] tl~a luaI holi'\r.l.rca de a a- i 

proba serb~îrjje ce Ul:Il1e<lză a se 
face acum cu Iwilejul illlplinjre~ a 
zece ani de existcII,!a a univcrsi!alii 
~ miinislcrul .inSlUCPUllll nU dă 

nie.i uni concurs penlru ca lInin'rsi

lalea să intre in posesia. fundatiei 
Gioflcc. 

-x-
Alte victilne ale crizei 

financiare 
i 

r -1' _ • j) 

. Uradea, 7. -- Intr-o cameră a 
hotelului <\Ietropol" s-a Impu:;;cal 

azi la ora 2 d. a, cu un glonJ de 
fc\'olw'r În eap JaCl1es Jargell ori
binar din capital ii şi coml'l"Cianl de 

articole elcctro-khnice la Cluj, 

J<ll',f,1(>r era' foarle cunosclIt în: c 

cercurile din Oradea, unde fusese 
acum doi ani reprczen,iantnl Casei 
~ achl' din Capitalii. 
Sinucigaşul a lăsat scrisori 'p8ro

curorului, sotiei sale la Cluj, fami
liei şi 'jHietenilor, în cari arată că 

s-a împuşcat elIn cauza jcn:ei finan
ciare, 

nistru 1 de fjnall\~, 'pI'egrLl{"~le un 
j)roect cit' lege, carţ~ sq l)('depsasca 
'Pc toN ::ceîa, cad !;m:.;caza ş!in 

lleadc\,(u'atc in kgillură eu impune-

riIe fi;,etllui. 

A('{'sljJl"oed \'.1 fi în~1 i Illal. ;ls!:lzÎ 
s;w{: <1-

C.ţjes1ia colportajului =ia
rului nostru în discuţia 

parlalDentului 

ll"n,' j'1Id,,'" noi nu yom. Hlsa ca 
;) :tS,'lHl'llt'_! chl'sl:llllC să se aran
j{'W Cl! o r:di.,;tlură dc umar şi 

I 11 ,,;il1d<·~ I}]:('iisil, ci \'OlllJ Ula de 
(oate mijlo;ledc kgalc,peIllrll efI
şli}!<are:l Urt't)[u,';[or noastre 111 cin
d;1 !u[uroi' llileltil'ilor protivll~ce, 

[\10; alunci Wsam să j,uhlic(>, 0-

jl';nia puiilică faptde acelDra, cari 
caIn ;,a <litl\das,,~;l un tiaI' rom;l
lll'se aei la l'rontie!':l de Vest. numai 
p( n;ru Ca at'!' curajnl să spună a
dt'v;ll'lll. ~' {:n,Înd la indcj)'Cnden
ta sa nu e rL;pus să ~c l)lună În 

sel"\"icilll Jot'" 

AI'.Jd, Î, E lucru ~1:lIL e,i aulo-

~'i ti!! i le tii n .\ rad au g,lsi 1 de cu
\1jini~l s;l interzicii c()lp[l~l;[.itll zia

J'ulu: lJ'J"lru. C~ind slrtlzik r{ISlIn;\' 

de rilllnl'lc luturor z.;an'lo!' ll1inod-
larc. (',ind le Împiedici pas elI 

pas dl' ,\('l':~[('a, z;arul noslru, singu
rul co!idi;!ll rom[tnl':';c III .\rad. IlW

nit S~t tin;i j)Îepl pleiadeÎ: ziarelor 
mirwr:!;lI'I'. e ('olldaml1:1l la l1luti
mc de <Iuloritiilile llO<lS[l'[', 111 ;\ra" 
dul rOll1,Încsc ziarul ')Vo;ll~a POiloru 

Iu!" trebue să se distl'iblll'~ISC;l a
pro;tpt~ pc furi,), llltll!lIllliUi aulo
erati c.i , ce dOl1lnc~te azi la llOi. :\'i{'j 
clriar pc I"impurile dOlll·n·Jtillnei ma 
gh,ian' JlU s-a int:îm plaI lll); ascme 
nea lucru, cu atât mai semnifica
Iii",' e î;nsă, că tocmai azi se l){)alt> în-

I:'tmpla ('11 un Zlar r0ll1.1ncsc, I 
r 

S:!lnayoLn'('t~l <!"(';'ls!a a sltu'nit r) i 
;l::H d" mai'(' 'ndignan: in '~crcu- i 
r:ll' in Ilie iHlliiicp, Înc:H clll's:iu
!l"a : ll'en,','v,-,'i {'oliuri:1jlllui zia
luI,:: \'!)'n:' l'iJjl;;,'tllui a fosl adu

să eri In r;,(a i':\l'l;lIlwntului 
Jn ţ;l'd'n!:l d,' el-j a l':trlaI11':f\I\!

lui, [L (It-iHlla! Leon a protestat jm-
pol!"',-:] 

z.;aruiw 

,i nfr'rz iC(,l'l'.i ('01 portaj II ]l~i 
Voinl,:t !'ojlnl'ulni" Dsa a-

I • 

-x-
Li nI ba luaghmră la un 

post de emisiune din 
ROluânia 

(ll',Hh':l, 7, ,\flilm că d, SC\'C!" 

ral;\. ('fi ahn,';, (';tllt! <lj)ar :11:1lea 

,ziare l11!nll!'Îlarc in .\rar1. sillgllrlI-

1 tlt ziar rOllui nesc i-se impiedidî 
j',1sp:lndil't'H, D, dl'j1\l!at 1.('0[1 mai 

afinn:l. că d dCjllllat dI-, Lucian a 
protc:.;L11 ÎIl1 potrinl aCt'slei intf'rl.i
.ceri la d. i)[-decl ~br)icu .. care a 

UOClI, rJ';'\"'lol'ul 1uinislt'ri:11 al I BaJlain!u.!, şi-a dat aseutimt'Iltul i}CJt

~ ilrll 1'010:-:'''(':1 Umed magh,iare 1a 

de-clarat. {'{i i,n chestiunea ,lce;Jsla 
t '? loru I post de ('misiune ce ya lua 
I fum\:l la Or:Hka. 

iri 
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Dolari şi pengo falşi 

Bucureş[j, 7. ~~ 1 Il 1l<'Ill:l cercX!t[l

rilor, _ făcute de Hltto!"1t:1!iJe j)Oll

ţieillcşti, s-a stahHH, c:l în Statele U

nite şi l;n,4:tria s-au iH1S În, ~l'cllla"' 

tie dolari şiiK'n5~o{, ,fahifieaţi, 

Auloriili'tti!c nna~tl'c j}ulilient'şli şi 

de siguranta. :ill~!iill!ale de';j)j'l> a
ceasta. au Ulcul la nlndul lm' in
t:n'>{' i!lwsl[ga!iull,j şi-au puiul sla
b'i!J, c::i a:,trC'l de Illonedl' falşificalc 
an p:Hruns Şi! la noi În ~ar1t. 

B~mcnolel(' UI1GlIl'cşli au fost falş.j

cale la Em~~ing. 
-x-

Locuitorii din carti erul 
Ronati cer Înfiutarea unei It , , 

halte c. f. r. 

Timişoar3.- Locllitor;j earlil'ru 
lui Ron:lti-Tirnişoara, care in ullimjj 
ani de după r~lzb(}.i, in urma impro
prjelânirilor eli 1()ltll~i d{' casă. s-al: 

înUlulli1 simtitor, :lU îmlintaL InsiX-'(" 
~i('li IV-a 1\1i,)care efi'. Timi.<;;oara, un 
memoniu, prjn em"(' {'.{'r înfiil1tarca 
unnt lwllc de. cal!' kraUf în dl'l"j}' 
tui carli{'rului 101", pe lillia '1 imi
şoara--AJ'ud .}i Vuleani, curi acolo 
sunt paraldc, 

CelX',l"c:l ronă!Nl;il{}j', e bine JJl(lrep ; 
tăl'i tă, de (J<!cece ael'st eal'Ut'J'I .l'stc 
iÎ.ZOlal de ol'a.) ~i nu arc nki un III ij
}(Jc de tl'~\IlSi}()lt pelţlru Ol'clŞ dedil 
calea ferată, J:111gă care SUBl aşc

zati I 

i\kmodul cu un refel"at ftl-yorabil 
s-a înain,taL dirN1iei genrralc Cii', 
penlTu aprobare ş.i credem (';1' se 

. va aproba, cunoscut 11iind. c:l d. Vi, 
driglti Il CllIlio:lş[e sit uatia lor. 

Atenţiunea! 
Cine cumpără 3 duzini de capsu!e 

de oţel necesare pet1tru facerea şi fo
nului primeşte sticla Spor
klet-grotuit_ o sticlă Sparkret 
şi 3 duzini de capsule de oţel forme
ază o fabrică. de sifon În casa ori şi 
cui, într'un minut aveţi apă gazificată 
higienică pe un preţ de bacatel. Ur· 
maţi pe calea progresului Şi adresa-

ţivă cu Încredere la reprezentată 

auto sifon Sparklet I 
Lngoj catin vis·a-vis 
de Aţia Financ!ară. 

& 

Prăvălia 

de delicate se, bonboane şi ape· 
ritive s'a deschis În faţa cu 
vechiul ei local. Un bufet bine 
asortat sta. ]a dispoziţia publi
cului. Mare asortiment de bău-

tur straine şi aperietiv. 

CINEMA. OEN'l1RAL 
8 Martie 

Quartier Latin 

Sărllă torirea d-lui T. G. 
,.., 

J\lasar,rl{ In România .' 
U'lIcul'{'!jii. 7, _. Tll,lll' zial'l'Il'iHl-

blidl :I1"ticol de fond, adllefwd Iau
tk nWl'e!lll birbat de : .. (,11. d. :\I:1sa 

ITk .\z: j>o,du! dt' (,111~sillll{' '1',1 ir:1/l;, 

m:11' intn.'g pl'o:.;,rmnul ;';l'l'[>adi 
oq.;al'.:zale de 1 n; .. (j lutul Soeiill Ho
mtltl 11\ c.in:~h'a tirul T (;. :\lasaryk. 

de radio
dill 

.S'a 
loO'ie la 

secţia 
sallcltorul "Bega" 

'!'inlÎS()(l r~l 

descllis 

~ 

~fiIll;~o"ra, - - .'Ilai zilele trecule 
s-a dl'~ch,:s St>ctia de radiologie ! 'u 

sana!orul Be.ga, d:n T:l1li~()ara. 

Sl'eVa {' iH'e\"ilzulii {'u apal':llL'le 
cde mai moderne, cară :,11 Il I insla

late În două camere. 11\ fjecm"c ca
Iller{l :-;ulll dOllit "j}arale, la cani 
,'se imI trala deodaUt patru persoa' 
ne. SUI\t instalatii de dialermie şi 
'inslalat.ii de cuarz, aparall' 'l.ander. 

As('lllenea tnslalat.ii În A,nleal şi 

Banat, l\ll avcm ([eeU la fa('ullalea 

de nl('dlcin~l dill Cluj, I 

Instalat,ia a coslat ;) milioaJl~J şi 

.. 
s-a !'itcul dill iI,ili:lti\'a (Ilni 'Iii', Au-" 
reI C:lnde:l. 

j. Sef:1I sccVei a fost numit d. tIt-. 
i Ioan ~lllllt('all, fost prim <l~i"lenl al 

inst'illltului de n:dio]ogie al racult:'!

tii din Cluj, unde a fllllC'lionat şm;{' 

ani ŞIl jumiHa!e, 
D. <il" :\fllnkan,lI s-a specializat Îll : 

rOl'nl-gcn.o\ogic in Viena şi Pal-is. 
Ceea ee J11('I-j[;'\. mai mlilt~ ~ll('n- I 

t!:c dill toale ~I:-;Il'a. {' fapluL {','l ( lI

blind Lip:,il de mijloace, se tralează 
in mod ~:':'IIIl;1 de CanCl'I" (rar, , 

L. H. Volbllră 

\ 

Navigaţia pe ~ureş\ 
In uliilllui t.imp s"a aeluali7,al:'0 

problemA, discuLata jnd iIlainle de 
rttzhl!i, ::;i carc a făcu 1 ObÎl"CI lIi unor 
slud;i i:lllen~sallie E Yo;'ba des
pl'C l1w!igat.ia pe 1'<1\11 ~Il!reş., care 
ar lt~ga economiceşlc oi'aşul .\ l':td 
ClI Ardealul ş.i :,tr('.in~Hatea, 

Kinwni nu s-a g,lndit, că ~Illrl~şlli 

poa!e 1: !nll'('L~;;JlI:l1 ca UJl~ mijloc 

pr~',c:ic de i(>oll1l1n:caţit'. şi c[~ re
sursele lu,i în :;ceas!{1 dire..:\:e In

treC' cu mult jlm;ihilihtca unei roui 

~lrlel'C de cate rerala, ('xl re 111 de 
('OSrsitll~re, şi il'{':llizahil:t pentru 
IHOI1l('11 I 

I'n :lstrd dl' jJl'o:ccl [fellini J1:1yj, 1 
;g~ltdil~l[(,:l ~Illreşlliui exi:,lii la Tg. 

:'Illl'(·Ş .\ 1'0;1 t'Lihoi'clt d~ Camera i 

de :ndlhlrie ş,i eOllll'rt, şi Jllsol;t d" 
pret j ():I :,e 
",ihili'aiill 
vedere, 

s lu ci i i. c:lIi Ei m ! 1 !'ese [10 

Iim tu.[(' pune/ele de 

cd mai jlradlc. 
~n III! imii n ni l'xj}criell,ta a doyc': ' 

uit, că din lipsa mijloacelol' de "1 
LI'all:'i>ort, industria forestierâ pen" 
C!(' :lUu:11 suie de miJi.oan('. i,n' hogă 

tia naf.ionaJfl :-;11111(' illitrC'ile. Ma~ a' 
les ln,nsporlurile dirijale spre {'Il 

g:u'ia, slll'er:'L enonn. 

In ~:1 doilea nituI. se adaug:î lllul
,hijllt'l(· jo, .. ihilibli eeonomice. em-i ar 
"pori pe Valea ~fllr{'şul11i, d:incl o 
nOll(t Indrumare ('coJlOmkă sulelor 
de sate l'om;'lIle"ti det)e Valea :\1 Un! 

şului, fl. 
Aradu!, la r:îndui' lui" ar deyt>ll.i 

l!U jlO!'t iillljlor!allt de frOI\lieri't 1 eu 
toate gamll\.i,ilc de elcs\'ollaJ':J. Ik 
allfet proedul. pren·de. ei"! Inieio

tl;lUi marele Ol':l!j nu va. 11i ee{'.:l. ce 
ar pUlra şi ar Ill(',.jl:~, să fie. dl'e~ÎI 

;]('s('h;:~tll1dll'Se !cg<ilurn cu ~lll--

reşu1. , 
lk;pre ('xisl! nl:1 proeclllilli ~l fost 

PWi in curent !ji gm-crnuL l'n.ii 
crn' re mini!jll'ii !jÎ-au manÎfc~lal 'j):'I- I 
1"1' ;·{'a. (';iplall ul C J'ea].izabil imediat : 
n:nrl menit să n'zolYc Ull:a di.n pru· 
blf'lllde ma14 j ('eonomiec. 

Voinţa Poporulu 

azi, nu ar permite realizarea lui 
deocamda til in Întregime, dar cel 
pu!:n por~iu!lca Arad~Tisa trebue 
n~apăml amenajată, 

Valoria Call1en.'IÎ de industrie şi 

cDlllert d:-n Arad, c, ea să sej}ună 
ul1.t'dial În legalur~l eu Cea din Tg.
'\hll'e~. precum ş:i cu guvernul, spre 
l'('aHzarea cât mai grabnică :li pla-
IluI ui. I 

Aceasta c o necesitate impcrioasă 
şi nu nc înicloim, că condudllori:i 
c!wIllali ,"OI' af<'e lol jJos,j bi luj. 

: .. :Uelw.tt;lt·a» 

soe, anonJmii in ::\~idlac, juc,l. ~\rad 

I C.onyo('i1.t"e 

Con~ililll de ~ldIllÎllistra\k a S. 

A. ,~Il'halt:ca» in baza arI. 1 1: din 

statute În\'i.iă pr-in aceasta pe dom
n;j ac!ion:u'i la a IV-a adunarei gc
ul.'r~tlă or<linar{i ce se va line in 
I\ ;ldlae la ~:i :\I arLe l!):J~) ol't.~Je 2 \p. 
m" în localul socielfllii s, a. :\fcha

uit-a cu următoarea 

Ort:t;n~ de IZ.!: 

1. COI~sUtuirea. 

2, Haporlul Cons..iliului de adntiIljis 
,Lra\~l' şi! a Consiliului de cenzori de 
spn·g{'stlune.1 an:ulll:i Hl29 

3. ,J)csc,1rcarea ConSiiliul ui de 

t~\dn.Linjslraţie şi ccn,zDr'i pentru gc
,s1J-unca anulul 1929 

, 4. Alegerea alot trci membrii' in 
Cons.iliul de administraţie, 

5. Alegernea COI1~iliull1i de ccn
zol:Î .. 

6. Eyenluale propull('r'Î. 
:\:ldlac, la 25 Vebr. 1\130 

(:OJl,!oi.:l!ul de ,uthnin.bl !'(tfj 

-x-
B:ihmţ rnchciat la 331 Decem

Vlii,P l!)~!:l: 

AeLi\"a: 
Ca~sa L)sn,;')5, (;aranti.i 10.000, De

puneri slJrc fruct.ificare 220.706, 
~Iatcr.ial<- i')J3:3S, [menltar i)H(Uj78, 
lJlivcrş.i debil o r:i 212~4, Deficit lă·! 

mii 113. Tolnl aeii\" 1,I02Sn:,:. lPl. 

Pmiliva: 
Capital 1.101.I.UOU. F oud dc n~zct-v;l 

1:>,,110.,');)'. Fonei de rezer'\'ă ',jlet'Î :11 

3U.1o!J, Fond de :ullorliztil"i 1 li. L)~, 
[);Îwl'şi el'l'dilol'i 7,1.1:!1. Tol;t1 

siÎ\' 1.J()~.1)72·.""j;; lei. 

i' [ldl:,c, la :H Ik(', HJ~U, 

pa-

I'entru contahiliLal(': ~icolal' ,\1:11'-

gilll':ln" coutabil. 
Consili li t de ;u.1mÎIl\islralie: 

Chil'in llll) {ll'('ş('din,te, Iosif 
Nie, 

Ah-
'IOlleJ,l lllp" Ilie .\nil'gÎJJ!':1ll mp" 

.Llzar Caba mj)., Petru Floe:1~ lllp., 
Xitolm' ~rol'ari\l ll1iJ., Aurel Petro
y~ic-i II 111 p" 1 uan Stroia mp., lir. La
znr (dlC'oeleş mp., 

,sr ("(jnsi;;la. di .\!ul'eşlll e lla\-iga' 

hi 1 pl' 1;01'( i LlW'\ T:Î ;'g1l1 :\111]'eş V1-

nă la .\1'<1(1. 3i)()1 mai o,'p:lrlc p:îilH 

la revărsan.'a lu.i în Ti~a :\",liural, 
in starea de asUîz;Î Illt j>on~e fi uli· 
Hzabil. I'roC'Clul j)l'cyedc lucriîl'i de 
nnwoal'nrl' si ("~llwliz,Hi ind;·;".t·;;::.l j , . 1 

bi It' p,'n I fII !la \"i ga ti c, Pl'n ll'll llll ' 

!limp in(klullgal. -p!."ohlcma ll'allspol" 
lunilo:' a. 'fi rezoi\-ili:i in modul 

Pentru o:'aşul .\rad e "de .inlcres 
jwimordi:ll. ca a('(':-;t plan să se reali 
zC'ze 611 de cur:'md posibiL Chi~1!' 

dac-tI CI'iza eeonomidi, c-c dăinueşte 

COIl~il;lll dl' cell.zori: Verificat şl 
.~~,';l e' pfonn ('u l'Pgislrf'le Si 1".':1' 

li1alea. Romul Rimba mi)" ~icolac 

: ,Măgurean lllp. (;ligor Vidic~H\ mp. 

.. 
(:i fi ~ no' tot;' ra fele tii u Ti mi~oara 

CIKElfA CETArrE CINEMA ELISABETIN CINEMA, MEHALA 
8 Martie i 8 Martie 8 Martie 

Pat şi Patacbon între canibali Nevasta mea flirtează c+o . 
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Voinţa Poporului 
--

Sc.fjimbarea 
,calendarului în 

lialia 
Roma, (Ccps), - Zjilele !lcestea 

.w aparut la Homa pri.mul număr 
al llouci reviste »l\;of şi; . Lumea.». 
El cuprinde înln~ ~!llele ~i un arii· 
rol al scr:iitorului fascist Toddi prin 
care propune IlHltlific<l"ca calen
darului. 
După procctul său a se' :lsch.Îm

.ba llullwle hmilOl' şi a :'>1\ lua in 

.coll~de,·a~je diferitele date şi n.u
UH: :lle rC\Tolntl(,:i fasciste. 

DIVERSE 
In oraşul Arad s-au jnc<"put di· 

slr,ibu;irca buletinelor de votare. Fie 
.care celă\ean îş,i va prlimi buletinul 

Principesa Ileana nu se 
Dlărilă 

,Bucureşt1, i. -- :\liliislml Casei ,'edere.. avută cu HqJna :\Ia.rLa şi 

RegalC', a dai azi lInnălol'uf ('OIl1U- Imllta Regen.t:l, s-a decis să renun-
nicat: le la phHlul de c:ls;\lol'ie cu con .. 

PJ~inl(;ip-esa Ileana, după o Jntre- lele de lIo('hberg. 

Comuniştii 
sondele 

voiau să 
de petrol 

arunce În aer 
din Câmpina 

Ll111i:ina. Polilia. în baza unor: de petrol din Ctllllpin:I. 
inrormal iuuj an aJ'('s/ at i>C muncito- i 1 Il baza declaraU unHor acestora 
rul 'j)()}oll Iosif Beek. C:ll'e a recunp' l puti(i:1 COnil!ll!;l ecrcclălie, ~iind 

scul că {',omunişLii au ela.oorat un I imillellle mai multe a.l'csUiri_ 
plan pentru a arunca În ,HeI' sondele j -x..".... 

3 

; In baza executiei de escoQtenlare 
eft,1jiluita in ziua de 11 Ud. 1~19 

~)C b.tza Ut'aÎslllul jud. )1ixl~ Arad 
cu ).io 22:1i'il~ W~9, obiectele sechc 

s1rat,c în procesul verbal de ex('
cuţic .1\0 li. 23c11;)-W29 aulofabriea 

Buick :\0 ti.}!} şi mobile de ..:asă 9i 
ulldc prC(l~ile în suma dc 76.700 
Ici, CUprinse în lavo1'Lll ll~i .\laszJlţ 

l{uu rc.t;>r. nl~;n OI'. Fix<lmcr avocat 
din Arad, cunua luj llulbcl' Silviu 

Capitalul social al Creditu-

I pcn,t,ru suma de 15.UUU lei capilal iu: 
h'rese de 12 la 'slll<î dela 20 ~Sl'pt. 
Hl2!},pI'CCUlll şi sj;ese]c stab.ilile pâ
nă iQ l)l'czellt, se VOl~ yiJldc la li
citaţie publică In Arad strada Paul 
Chinezu 6, 10 zi na de 2H ,\Iartie ~ 
Hi30 orele,) d. m. şi În COtl,tinuill"C 
in Bdul Hegele Ferdillland, (~arajul 

Krmllll1el', eonfonn art. de lege par 

la ci rcull1SCriiptia, unde e repm'ti- 1 · A · 1 t t 't 
Z:lt conform nfiŞC~~ de pe străzi. UI grlco a 'os semna I 

A dfislri~it nWt!,ifcste comun,işte, 1, BUCl1J'e.'Şti: 7. -- M~rile băncÎ ~u l \"01' mai semna socielătile de asi- I 

107 şi 108 <.Lin lK;-;l al lt'gi!i exec. 
Această licita~i(' se va ţine şi in fa

vorul Hrmd ~ Victoria]) 1Înstitut ·de c 
crf'dil şi economii Bnnc.a Ardeleana 
casa de economii, HBalljCa Genera· 
Hi a judptului Arad. 

Eli după masii Iăcăluşul efr. co· se~nat . caj)~tH~ul soc-:lal al Credilu- I gu!':,re şi..-băncil~~~~, Pl'0~~il}(;iel.:'~ I 
munisl Traiar~ Chirea, a distribuit IWJ. AgrIcol, dm care o mk~ parte -x-
în :jJlropi('["ea gilrii Arad man,it"e5le 
OOllllllljÎStc. 

Politia prin7ri.lnd de vesle, a con

fisr;;{ mapifestele, areslândile 1.'1" I 
Cllirea. o ',: I : 

-'1:-

'S,:tU tras 'ncur' aSll pra eX]lfrsului 

Eri scară t"aptllilur! llceunoscuţi 
au tras foruri d(' arme. aSllpt'a ex
pl'('sului, lângă gara DOrl1;C'5ti. {It1 

glonte a trecut 'i'n-in gc.amurileÎ ,a· 
gOllului r-cstaurnnl, De nimerind in
sii pc lllimeni, Fi'lptllilorii s-:m re
rll~iat în pădurea diu. apropiere. 

-'1:- 1 
Condamnăw.. 

Tmhunalul a eondmmwL j-J_ (:<\t: 

o lunii Îndl:iso:lre l>l'lliru l"lJl't 1n, 
locuitorii .\Hhni PUIJlea şi Adam 
P3tltea dJJ\ Inc-u. 

-x-
~(Gaş.(' l,ron)('afoare dt' al') orluri 

Parchetul a (ksehis ac!,iune COil;

tra mouşei comutlale Kisfaludy din 
Arad. pcntru !)}'ovo-care de avol'
lmoj. 

--x
ht('{'0l1;3IIor areslat 

Din grozăviile Sovietelor 
Varş<wia. 7. _. - Z,ilaÎc sosesc în condamn,ată la moarte. 

Polonua sute dt: refugiati din· Ru-- »Ccka» adulIă populatia satelor I 
Sl.Îa sovietică, care dccladL ei! în dt."po~('d:lnd-o de :I\"('rc, şi lrimi- I 
ora~(' btlllLuc foame<~ iar populatia !{md-o ÎI\ SJix'ria. 
bUl"f.;h.ez,l, pI'ecum şa tărănmw;\ e -x- , 

D .. DI' - l 't' I emiSIa 'J. al JoanI eseu a pro- : 
vocat o nouă criză politică 1 

1 
1 

, Bucun'şl:l, Î. - D. subsccretdr de !{):ln:ţescu c, că parlumeJllulii jlfo· I 
stat lainlenl,c iuaniil's':u fiinlU nc- veni. şi vlăşc.u1,i. au hotă.r.lt în şe- I 
multumit dl' lllHl:1 con.stelatie a gll' dinţa de eri seara deplin,a lor soli- I 

,"cmulu:' şi-a dat demisia, ;);'0\'0- l1al'ilak cu d. Ioani\cscu, declarân,cl 

când pl'in rap/III aresta () nOl1~l (':,'jz~! 

politicii. D. V:dd'l a yuri,;t LI lt'lf' 

fon cu d. )bn,iu, cerândll-Î< ;;;1 nu 
primească dC'misia dlui loani!esc-u, 
până nu va sos.i dsa În Capitală. 

Imr'diat după acpa:;;la s-a pus în le 
gii!uriî klero!J(eiî cu d To,"':ite-,;cll, 
rllg;lndu-] să-~i lină dpmisia 0('0-
c:tmda tă in suspensie. 

Pl'im;l n:'marf' a demisiei dlui 

că intru dl d. Io,\!l~tescl~ nu va 
inimi snlisfac1ÎC'_ îşi vor dcp'\1le 
mandaldl'. 

In t'c!'t'ur:ilc j)[)lilicc ;;e 'lis,~ulti 

CII ~ljll'il1d,'i'(, criza. pro\'oc~lta prin 
demisia cilui }o:1niteseu, se lTede în 
să, că ·iH'" ni n,terventi:l pNson!1hi( a 
{Il IIi Vaieb, se ,"01' Înl:lfum greu
lii\ill'. d:lnrlll·:;e s;'[isr)w!ic 

secl'el:ll" de stat. 
dlui sllb- ~ 

I 

Ar;1(I, la 2 :\J arl.ic 103a tJ 
Sef 'j)Ortă"el: inde.,>cifrabil 

·201 6 

• 

A .. ·l!!onaJ~ii sodciiltii pt' actiunii 
~~hraum, Hulll et Schmidt dill 

!ţ:op[el sunt în,\'ilati la admtarca ~6 
ncrnlă ordinară, c~j'e va a\'ca loc la 
St :\Iart.ie 19:50 la or('Ie 33 'il, lTI. in 
biroul so('ÎeIă\Li. 

Ordinea zrllei: 1. Designm'('a a 2 
au!enliifiealori pen,tro Semnarea pro 
e('sulul verbal; 22. Darea. de seamă a 
directiunii şi r~:porllll CJ)11.,Sililllui de 
sllpr:w('ghiÎ('lre; 3. DisLriblmrC'a ye
nilului. nlCt şi fixarea jefoa1wlolrl de 
prezentă ale con,sHiultti de snp:ra· 
\'egh;jcre; 4. Ale.gen:a direcllun.ii şi 

i';()n~atillilti de supnlyegl1ierc şi ;).. 
Evcntuale prol)UI1e,rj. 

Fiecare a('~ionar este îndrepUltlt 
să ia parle la nt~LLllar{'a gcnt'raIă, da 
dt eLI :J zlde mai Jlair\le îŞi! de~Hll1C 

acU unil(' îll1~)I'ClIlVi eu CUI);O:lllelC 

ne('xţ:lLrate la eassa soeielătii. 
I}lr('('ţ 'u 1l('R! 

Postul de jandarmi din Cermei 
~l' p\'{'dal Tribullalului Arad per tâ
ntirul de El :ln~ (;Jl. ~kIl1ctea din 
Somo,;>cheş, care a dat foc unei că
i>itr de ftîn a laL:1.!td său. 

!~t .................. . 

-x
.\r{'sl~~ pClllr'lI {gri 

:Minor'ii Strf:lJ1 Halva!'iş ~i FI'. 
li artmann, au rm;t arrsta!i ilcntru 
furind comise în Arad şi Timi
şoara. 

.... x-
S4:'lr:mbărl Ir-t Oficiul stflrli flixile 

D .. Cucaeiu. ofi\<'l'u] sliiri.i c!i\"ile, 
a luai concC'din de boaHî. şti e Vorba 
să·$j reguleze drrJlludie la pC'nsie. 
Ofidul Va fi condus tin,lcrimar! de ' 
d, Vă!:ianl1, secrctaml 9primăriei A· 
rad_ , ' 

Delagiulliberalilor ne ,atacă 
Arrd 7. .- ·OficioSlIl, tilIer:ll din 

loc~al,ital(', simtindll'sc ohligat 'pt'ir\ 
n011a r:l:-,;Uol'!e Iibel':11o- national· 
!ărămslă sit ne :1Iac(', jHlhlidî. în 
nH'imul său HllmăI' un. arlIc01 la ad 

nresa noastră, ,iscălit de nnonimn\ 
net:H~iu. 

1'\ oi Îns:Î nu"i yorn facl' Olloare ii· 

sului 7im .. dat" nici an,onimului, De 
I IngilL s~i inlrăm în i)o!emiciî cu 

d:lnş'i. CoIo;lfl,<'l(' ziarului nostrtl 
! f,unt rrz.crYalc ehesliun;ilor mult 

mai s('I"oase, tiI.' ordin gPllcral, la 
('aI'i J)elagiul lib.cral se vede, ci\ [,11 

se jJOH\{> ridica. 

-"]r-

S'a 

B~~boneria "P ALLĂaS~:CbjS I 
Lăngă cinema "APOLLO" Strada RomAnului. I 

Vrei si mânânci bine abonează.te 

1 •• JI('SNiCII 
• cu 1400 Lei tunar, 

se servesc şi mâncări reci. 
Lugoj str, Buzia No. 5. i 66 

Grupa de înmormântare a reu
niunei de binefacere din Arad • 
anunţa. membrii, ca. în prima grupă 
pAnă la 338, In a doua până 
la 298 este seadenţa plati. 

-'1:-

C itili 
Vointa Poporului I 

lfi 
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VIN EMA. 

OL Tlli PI.tl. 
LUGOJ . _ ... . ... A 

Martie 7- 8 Vineri, Sâmbătă 

Două rase şi un sărut 
comedie de dragoste 

Cu Line Haid, La jana, Harry Halm 

Publi~u.ţ.ie 

Tl'ihunalul a ui>!"obal sub ::\0 :lOg 
l!l:lD lichidarea firmei ElIgen Fr~lIlk 

Import de pit'lărie sp~l. din Timi
şoara. Snbst'lllllal ti Jiehidaluri in
viU'! C'!'('dilorii firmei si'i.·şi ;Illlln\c 
cn'~ln!l'lc in termen de (j lnni, ('[lei 

'lllfcl nu \'01' fi lll:lte in ('ons..ide
rah' la iil'hidareH Hwrei so(jl'lalii. 

Timişo:ll'n. Ia 1,) h'bI'. l\l:lO 

Maşini de c10cit pui cu instalaţie de 
Încălzit cu electricitate şi orice com
bustibil pentru pui de gâscă, : (i tă, 
găini şi alte paseri de vânzare numai la 

GEZA BECKER 
Intreprindere electro-technică. 

Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. 

Voinţa PoporuTul -
Dr. Virgil Bogd'iU' noTar public in,. 

Arad. 

Publkaţie de· Udtaţie. 

l'\r. act,!J.l HUO, 

Se aduce la l"tlllştinlă pubJid, CUl11 

că in s<ll'dna, l'isl'ul şi chel!ueala 
ucb:ilomlui lardiv în' 'plată 10 

Atent/una! C(ll1rorlllil~ltl' cu art :30li din Codul 
Fllg('n Fr;;lJlk lll. il. • C()ll1t'ITi~ll se vor vinde prin lid· 
DF. iuliu Ul'lll 111. p. Lucrez si repar pantofi, ghete tanc Pllbli<"ii. pe bUl.!}! ÎnleJ'wll(ia 

[ 

ci~me, precum şoşoni şi galoşi. '>UbSt'/IlILllului lIolar jllll1lic 2,) hu. 
. Dweed, ştofe de haine A~I'j':ie- T~'~ld~fi-;---- Lucru eftin şi durabil incereăti şi căli covoare orientale \'tTitabilc dr 

ŞI paltoane de dame, precom strugurei în tufe cu rădăcină furnizez vă veţi convinge ladiret-ile măr-imi. 
Georgette - JAni\ etc, se ga.- ! pe garanţie soiuri veritabile fără chel- G C H 1 R A Marfa se va "inde pe bucală. Pn'· 

sesc in mare aHortimente la I tuială prin ramburs ori unde În ţară eorge luI loial de strigare al l1l;'irl'ii c:,i. 
ambalajuri combinate: . O b O 4 malul Timişului casele ! fixat in suma de :~~1.000 LLci. 

Bazarul Popular I 39~ Le~eii!O ~ 7-:'0 Haberehreu ,. LÎei!:tjÎa "il aw<! loc laki· :\Iartic 

Ţ.. C 150 d .. 't d f' . d··· la colţul POdtlltll' de f,'er LugoJ' a. c. ol'ele :~ p. m. I:n 11it'oul sub:~elll' lllllşOal'a etate. e SOIUri nOI ran a IrI mo erm I 
_"'_ roş, alb, verde şi galben, agriş foarte i I nalului notat' public in Amd, Strada 

.. I 1fVQUUI tCili@#SiP '&ZiX3SS Il' ~. =----------------- I productivi strugurel cu boabe mari. I ~ ~- ~ 1 (ma 1'.0. 2. 
Ghete şi pantofi eleganţi du- : Rog a seindica ,'MI'ca publ'ICI"tata. \. C:)l1.diliulJi.le de licil,l(ie dclailal€ 

rabili şi ettini ullmai la I AI - d S h t 'ŞI mJOI'nw!tunill' privitor la vede" 

Costică Vasiliu II: exan fU c ,rar Z II !'('<I mărl'ii se pol cunoaşte in biroul 

0110" subscmnalulu: nolar public ziln~c in 
,,--_L_u_g_o_j ,_R_e_g_i_na ___ M_a_r_ia._4_,_.J ! !. 0,'11''''le (le h",rou. _ constructor de grădini diplomat. '-

GRAMArOANE 
de cele mai bune fabricaţiuni, precnm 
fi cele mai plăcute plăci, le găsiţi la 

1. KERPEL 
librărie cu secţii de Muzică, papietărie 

şi Bele-acte, 

a 
Pregătesc haine de modă cu 2.000 
lei, haine de lucru cu 800 lei şi 
1.000 lei haine de băieţi cu 600 lei. 
Efectuez cu pret ieftin ori ce lucru 

ce pri leşte bransa mea 

Timişoara, II. (Clădirile Turul) : bucata 90 bani in orice cantitate in r 

'

1 __ .p.ro.s.p.ec.t.e_de_s.o.iu.r.i .g.ra.t.is., __ I ~~~işoa~~,_lv.~~.G_e~. F~=~~3. În ~urte 20~~'ad, la ;). ~fa~tt~~<I~'!)::~;lbliC: ~ 
i Oormlto,ue In deosebite stllun pe Br. Uogd':n 

I Primesc femei pricepute în preţuri foarte eftine la A. Baum tăm- -. 
: plar artistic Timişoara IV. Strada Ca~ [1 

ţesutul mătăşi ! meliei 15a. 
Fabrica de panglici ; - -------- - - Deschiderea unui salon 

; De inchiriat 1 locuinţă cu o cameră' de modă pt. ""'emel' 
i şi bucătărie 1 locuinţă cu două ca- I! 
i me~e şi buc~Iărie,. 2 JoclJinţe avand Aduc la cunoştinţa onor doamne-
: anhcameră ŞI odaie de baie. A se lor, că după mulţi ani de muncă 
. interesa a proprietar str. Numa Pom- la Paris am deschis prăvălia mea 

piliu 23-25. cu cele moderne şi mai cu gust 
! __ o _ ••• ____ ~________ lucruri rugând onor publicul de 

Camera mobilată cu intrare separată arni da sprijinul necesar Na;:-!r, lăcătuş 

NAGY 
Timişoara III. Strada Hollo 10. 

, de închiriat. Str. Bucur 5. etage. TO MI CI OLL Y de arte şi instalator de apaducte Iosif Amiao Timişoara,Str Eugen deSavoya 1 Timişoara, Str. MOller Guttenbrunn 
~ Confecţioneaza grilajuri de fier Cel mai eficace leac în contra (Bega jobbsor) 3. 

Timişoara, Plaiul stâng al Begeului. şi maşini de gatit. Primeşte tot tU!<4el şi a bron,itelor este l' _____________ _ 

w e'!dElL - ,.. slropul Pentmnan al dorului 
felul de lucrari în branşa şi re- F O L DES 

<:lUDI~ »ZA.nH.~ albcsle catifele- parări pe preţuri r~duse. I 1 de foc de cari 
uzii şi înfrumuseţează pielea far· -x- preparate la Farm. Or. F51des Arad I jenlll e aveti nevoie 

mad:.-- »Salvator« Timişoară, Bul 1 ! le puteţi procura ieftin la depozitul 
neg. Fcrdinand. . , dO" .' 1 1 Calea Sa-I p .... '"'1' d . ... dIn s r. uranCOVICI mi j f 

I 
rava la e CIorapI ŞI ante e am mutat-o în strada I ...Jemlldrll guna 66-

.1~!F.J!IlIfII-.(!!;iE!'!I!: l!l'I>~III!l. ·._·'ml!llglll!··~,"!l!lI'ii!Iml!l!H_- Eminescu 8. Mare asortiment de dantel .... Prduri reduse. Cămăşi bărbăteşti I 70 telefon 714 
1 de ul1ima modă cu piept de mătase şi 2 gulere 210 lei. Dantele dela 2 lei. I 1 t:" I I 1 t d 

ColOl1iale, . ::)e prime~te tot aici o ueen'că li angen ca. . emne ro un e 
~, I 1300 lei 

1 stltngen cal. I. lemne de fag delicatese. ciocolată şi zaharicale. 
Zilnic unt proaspăt. . Cea mai 

fină cafea crudă şi prăjită la 
D A 1500 Iei e vanzare 100 kg. lemne marunte tăiate y1 

• Bozsejovszky 
Szilassy 

ŞI 
erepate aduse acasa 95 lei 

Automoblel TUfle sm, Tot pe preţul eftin al zilei vând 
lemne de: fag, stejar carpin. 
Cherestrău şi transport sta. la 

1\114 1) C A ,,'Il I'T 1 C Y." dispoziţia publicului. 
il ~ \. -> L ~ Peiner Farkas 

Adresa la Administraţia 
Pistrui mărunte şi pistruilde ficat, P 1 ·U 
precum şi toate !mpuritaţile pielei "Voinţei oporu UI 
curata CREMA LAPTE DE 1 

CRIN a lui t 

ULKA 
Dacă a·ţi cumpărat o şţufă care va costa! parale mul.t~, n-o A să va ~me greu K I a plătit o sumă mică pentru confecţIOnat. Oslemţl-vă pană la fnma j 

. !. Fratii PHTEflN, 
Se afla. esclusiv la Farmacia 1· , . d' BIR . M' N 9 . t . str . ., I crOltor englezl pentru domm, In U • egma an~ o,.' 10 rare prm • 
Oreşenească. m Timişoara, Ce- gen. Georgescu, unde veţi primi costumul sau pardeslUl crOit după sistem englez 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

Tipografia Js'oinla Poporului&. 
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S'" (Iesellis 
s Cdări ',:1 lui A. S<,hm;nger , În 

P:ala SClidicr H "Casele Bmck). ,
Mare asorlimenl ~n sticlărie, por
ţt'I:Il1ăric şi HimpL Ieftin se exe· 
cută orice lucrări de hranş~i: înealÎ" 
dr:lri de tablouri, geamuri, etc. -
Hoagă sp!1ijinul ono public. 
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