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== 
Iubiţi , pUlH.'l,i ştampila pe lista, jn ('apul VO~L11 Z:.;Ll' st't'rl'L nu vă po:1i(' for1a 

de6 llÎllll'ni ;;3, yoia\"i pe Lulai'. 

alegătoriI 

Vineri 

REDACTIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate P. SI. Gt'orgbe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ 1, elI, 
LUGOJ. STRADA BOCŞE1 No, •• 

Telefonul Redacţjei (Arad): l54 

lru ca dsa, ~~i aibă mai mulţi con· 
lrHJlJabili, pentru ea să poală trage 
şa-pte piei şi de ,pe bietii mÎcăIă

ceni. D, Lu!a;i nu s-a mulhiinlt 
numai cu impotitele percepute d 

/f 
{C'I 

A.rtlld, u. ~ 'Xu este nimenl, ca
re ar pul('~ afirma, că ziarul nos
tru a intrat 'vre-odată În 111ptcle de 
partide politice, 

~....-

l'iid azi şi niCi În yjjtur llLl vom 
intra şi nu YOI11 sprijJni J'ăzboiul 

'Politric al direl':itelof' pal-Ude poWi
ce. Cu toalc aecsle admitem că 

toale partidele poHice au şi partea 
101" ft·umoasă. 

din>ia stii hiU"baLu!;nll'g'l'l1 ::;i cel 
maj chemat jX'ntt'u a COl1<!lIC'C desb
ne!c acestui oraş, :\"u Yă h'isa(i in!'; 
mida\li de nimeni, cac; Jeg'-'3 garall
tf'azi'i lilwra manjfesla\.i(' 3 COIlŞtt 
inteL 

l\oi suntem conV:ÎIlş.i, că ale-sul Lu
turor ccUitt'nilor de hille ('sle d. 
!lr. 'Sldan Anglll'L nu e7Jtati dt'ci 

"ă aplicati ştampila 'pe Lista Xo 2, 
(;,If('. p·oarl<l S('IlUlUl un puncl. 

la IO(,llilol'~i .\ra, dlllui, dsa are ne /) _~ " 
voe de şi m 'li mult, şi astft'l a 'pus j'~ 
mima pe mk';Uăc('nÎ, cari abia a-~' 

Politica de partid eXJistă iJl'dulin-
deni ş,i este ll:llural, ca şi Ia iioi să 
fie aşa. Ltrph'le partidelor pol~lice 

în Camera Uir'i i servesc de Ull S:'j nă 

tos control în; e('(':1("(' t)l"h-eş(c adi~ 

vitatea parLidulLli dela: plltere. 

nar când admitem 'luptele parti
dcIor 'poliUcc în Parlamentul ţării 

nu înteleg'Cm aceasta la admin~s

tnHa m unic>i piilOl-. 
Se şlit" că 'j):lrlidul national şi 

cC'l lib(']-nl -- cari mai eri s-au luat 
la ('ulite - (ş.i 'de sig'ur şi -după 3-
leg'{'ri> au lnchc,ia1i ,1a('tul cunoscut 
în wd('rea acajlul'ărH THlt€'ri,i dela 
'jlnimăf'ie. 

!\('estc două 'partide politice se fo
losesc de foal e m ijloac(']l' n('d('mne 
şi h~rhar(' 'j)en!ru inlimlelaJ'eu a
legătorilor. 

Tn Unl11. do\'('ziÎlori ce k c]l'tine111 
suntc-m în măsudf să aT'il'milm, ('fi 

mfli mnlH candidati ai Jistri nnlio
nalo-lilx-r:11ă fin st1('rlnf\ şi au !0ro

)'izM fW' alPQătol'i. zkâlld că d~H~ 
nu V'or vota cu ('1, YOr fi amendati 
el! bani. 

Alegerile de 
cum se dcşle:1P!ă asupra pacostei, 
(,;\I-t' a căzu! pe ('4'lpul lor, 

Ca p!'(>luan'a eomunC"Î\ a fost de 

Azi este z.iu,~ {',lnd se \':1 11O~;:ri, I 
cine ~lll1t lîiid;\loj'ij tit' 11(':n11. ')Oa 

nicut o jllOop:lgand{l Hiri'i ~;('nl]~t;]('. ! 
('il dU'll' YCll III e Sl'('J'('[ şi l'

Ix' l' , 

! faUi el. primar Latai'? Nu. dsa nu 

(\legfHorii :.l~ pe\('tr~~ ~; c· :\i.lnl a 

ceia cUI,i VOI' pec{'li ui ad0\'i\rul. A 
lrecut timpul c~lncr s-a dai ,- :I:,'l-i· 
ca., ŞI beutul'il 'jwnli'lt \'01 ,-\:'; ('('!:.:

tranul e;,te Jllai dt'ş/I'pl, l1l:jwliJ:':i 
r;;i IW.l dcl:~ Ol<cin{' ş; apoi ;o!eM::: 

undr' vrea, 

I , 
nu ne 1 Il Oi'in' C;!z alq.{~lor~j 

\'()~" ;)rivi ("; 1i'!id;Jto!"i 0(' 11l'<I'11 ŞI 

flml azi h1o:'ulu: eu seJllnlll 
'jl\lJld. 

un 

r{'zllllatlli m~1ine. 

..,. t. 

-x-

Cine a pactat cu 
pa~ticlul maghiar? 

A.r:lll.l. 13. -- Pe s[razill' .\radllI1l51 
ali apitrul nişte; afişe ('1) llll cnnţi-

l1l,t ahjx'(,'i ia adl:l'~a dll~i ros~, pd
mar Sil'fan AnglieI. :\jlllll<l\!tle a
fiŞlllll: "O" fi rleshătl1[(' in f:1{a 
TU.:li(:l'i. ); ;;:Jl'd noi nu :1t' alillgeI11 

de ele, rksprindel1l lnsă ";lC'll!a", 

"ă d. Sh,l':l,1 ,\l1~J]{'l a c:tlal să f:lC:l 
p:lCl ('l! partidul magh:ar. 

S~Ii>Iăl1l:'\ni de-ar:indul s-a plo<,o11'1t 
m·l!.;hiarilo\'. l':1l!i:ind ,':\ 0;<('(' j)l'el . 

si,-i jll'IHI:! in m,";;1l' !) ll':id\lll1j~ I 
Ila!tona!·tarall('"c. ~i numai dllt)~ICe 

'lceşl ia !-D:t jntnr~ spatcle~ a ince

'Put să f:1~':l re 111:1"(':(' pâ'l'iol 1'0-

111:1)]. Plm'()1!('I:1e dlui \'hrşit,u n-au 

'i1<:i'l1111<\1 Ididar(' de Ill':1m şi palr:c 
'1C\':l~'!'1 dis! :flc\il' L-sl' cuyitw nu-

OU;);\ (':ÎI(' le ştim 110L In('m~:i cf. 
ilr('f('et ~Iarşi('u a fost acpla, C';l!'(' 

, mai acelora. cari n-au a\'lltpo'fta să 

cI!':\ mi\na Cil dsa. 
m 

. s-a interesa! cit' 'pop0l"ltl devenit ce
l:i(l':m add.m, pc dsa il inte,<,sea-
7.ă numai :miH);rile)f'. ce le incascază 
dela f'i. Picior cit' autoritate nu 
calcă prin \fi.dîlaca, C.ti ~a vadă in 
ţ'l' InJ tit" j):îdhin' se găseşte, dar 
iX'!'Ct'plol'ul ~i lob~l ]'«lJ-edc cu-
I !'c(·,-ă {oale străzllc . 

Se' incaseze ,jmpoz;i(ele[ la ac-casta 
"il' pdel'{lt' d. Lul::i foarte bine, dar 
<,;;1 \'('dl'l~l. ee t"lC'l'jWntru i\ficăla

ca') E drept. că s-a cărat nisip şi 

pidl"iş IW-o slr":ldă. yoind să arate 
d'i ~p \';1 f<1('(' payaj. oar toată lumea 
şPl' că ~~';lm['zq(' dt' 'Piatră s-au pus 
numai in v('rlerea a]pgcrilor, lpen_ 
lru '1 {';îşli~a' yoturi, iar după ale
e'eri pil'l jOi >;:111 ,,':1 fi transportat tn-
'!"'1!!;! parlf' slril7ile răm~lni'\nd în 
'Wf'!aş hal dr' noroi. 

i\hill:'("e[)'i :1l1 lt'(lit 'p~nă acuma 
în liJ':şfp. lw:n'iind nici o n('voe de 
'1 :1parl'llP D";1s1l1ui, Arad. Numai 
1'ofl-l hr~ln:'i ,'t"IW n (IlHl LutUL a a
dne; t):lCoslea ;\('casla asupra 10, 

Apoi rhti-mi vo('l :;;ă vă spun, că 

c:;;t!' o rllşine ordin:1ră, 
Dlui 'L tl! ai î'i e:;;tp fr'Îcă:;;ă nn 

(';Hiă din pâinf' .. In palal u] ;Trrimări'i<'i 
se fac promi~iun~ fanlasl'ke' 'în ve
dp1'f'a alegi'l'ilor de astl'i;ni. 'Unde nu 
merg<' cu 'j11'omisiunen. 'se rccurge 
hl arme ordinar('. la teroT"izări. la a
n1<'nintări. 

ClIm "'l' 1 :1!10i d, l.ula1, ca mi
riiIăr-t'n:i sii-I yofl'zepl' el tocmai 
pl' ;}f':'la. ('an' i-a aelns la sapă de 
lemn. F l1'tlllr~ll. ('ii mid\lăcenii nu 

II 
1f 0lGica"lăcenl't .1 pol ')\','[1 inc"l'del'c ~într-o !isUt~ J Y.lj· ean- îl dOl't"te şi pe mai departe 

;~(' fi Luhd ca pr'imar. 

O nkg'(·re liberă' cum ('ste "bceastR. 

de sub conduc('rea dlui Lutai et Co, 
n-am pomenit dda un~r'e în-

coace. I 
Iubiti alcltătorl! Examinati-V'ă 

~onşt:iiinta şi 111 momentul clrei-siv 

deşteptaţi-vă Il ~;~:::';~:;',~::;'~~::I:~:';;;l~;!:::~~~';-
Arad, 1 L· ,\sUizi C z:lla ă"iegel"i

lor comunale şi cu accas!ii ocazi(' 
e· bine ca COIlcdii\l'lll!i Iloştrinli
căIăc"ui să se g,lnde,lsdî pul i Il la 
silu:J!'ia lor, De câteva luni comuna' 
l\Iicălaca a fosL incorporată oraşului 

Arad, .Si 'prin aceasta situatia 111~-

('a:,~llTn:rOi' :~;I sch:1ll1Jai in mod l'a· 
dical 

Cine ;] ('('rllt' incorpora-n'a COIllU

lH'i'! Locllllori'l, în dorinta de a fi 
oraş('ni'? :'\ li ~ Si nguf1 numai d, 'j11'i

mar L utai a fortat. ea această co-
111ună să fie ataşată :\raduluj, pClll 

I"PI'jm:lr- S!d:1" .-\nghl'l, dtre e ~ade
\'ăr~llul ;J1'illl:11' al oraşului Arad, ş.i 

earC' îi '::\ a,il1!n 'j)(> jllici'lH~C('ni, ca 

"li-şi rerlohtinde:\scU: independenta ~ 
11(':1[:lrl1al'('a d(' oraşul ,\rad. 

r n mi~ălăcea!ll 
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DIVERSE 
-1[

Cliimă (la răII h unUlrt>. 

Locuitorul 10,.: f .1. lIduş:m di Il 
comuna :\lil!'::; L.nd g;t:.;il omodlt în 

gra<lin:t j{){'ltilol'ullLL SLC'fan -Luzo\-, 

jUlldurmii :lll :lnd1l'lal cazul. S-a 
doVt.{tit, cii auloj-ii umorului sunt 
('()p:;Ult'n.ii (jh- :\Ii.uld, :\;cu P:1Ilh'[l 

şi lOII Lvi'il" (',I,'i au recunoscut ej'i 
ma, mărluni",iiHL dl au i'om ;:,-0 d'.n 

ră?hun,Ti'. To\i lI'ci, au fost Înain

lati pa: elH'llllui A!'ad. 

-x-
1 n ('(> mi' 11 

AI;II!ăsearil a lua~ foc ga-

strada Dorohant.i :Jt" Au ars şi 2 
raiul dlll,j eiîp:tan 1). Bodea, elin 

automobile, 
P:1guhelc sunl ('\'aluall' la circa 

300 m)i lei. 
-l(

Altii ll'Îşer'i <iJrl'Stat1• 

Org,lOde de jlolii.:c au n'uşil ~ă a
rcsll'l',c nOlti 1lll'lllhl'l diu banda tr.i
,şoI'ilol' de căr\,i, cari mişună in rH

liolllll gru'iL în~l'1âlld \ ăi':m'i,Î (''iri 
"lin la Arad dup[1 difel'ile afaceri, 
N.(l\I!ii arcslali sunt: Anlon t,ingu
rar, Toader (;orjanul, Belo Lu'io 'Ş.i 
. Lihka iLajos. 

FurtUIi. 

, Locu.iLorul :\.lcol<1e FCl-iecanul din 
Gai a reclama!. di i s-au rurat o 

scamă de lllcnll'\~ 
_ Poli~ia din 'FoCŞUll'Î a predat 

Politiid Arad i){~ (;{'za BcrgN, auto 

rul mai multor inşclăeillni comi

se ~!jQi. 

-x-
Prrlun~"'1lI mandatului de ar('s

tare a sl~ioan('ji Ana Vass 

Expir:Înd S~îmhată dill nou m:iuda 
tul de arc;-ilarc al spionilor Ana Vas 
şi J l m'ullgozo, earÎ.· au fost areslati 
acum dOlirl (I,ni jli'ntru spionaj' da 
vedit in fa\'o:u'I'<l lTngal'liei, cI a 

Voinţa Poporulu 

Elevi de liceu.[joli· Din Orşova 
COlJstitaiţi În bandă, ei comit spal'gel'Î şi furfari 

CernălI\ i, 1;). 

UjUI din Vijnd:1, 

;";ii ;:;(' coll1l1-

d lmlilia din a-

cel ora:;; <1 J'l'lI::;il ;-;~l. dl':,,~o pere ~; 

"fi nresh.'z(' o ,)('i':culoas~) hand:'i <.It' 
hoti minori. 

Indl (lin ,1Il1l1 IreclIt ram:I-;l'S{' 

nc!lescoj}{'piUI o illdl-,ISIlL':!lll l<'t1l1a
r:e. Cu pr:lr·j.l! in,.;rl'ct:e: dtui 
r.;{'l~eral ]-:rncsl Brsloeallu, {:o

m;mdaJllul COl"jlU I ui de gr:ln: ct'ri, 
;;-u da~ un bancehl. ('are ti avut 
10,' in localul .lriJ11:1,·:e.Î. La acest 
b.ll1e1H't au 10.,1 imitat,; şi c:'l\inl 

()I~it('n( sUjw!-iol'1 poloni. Spre m:l

rea ;';IL"iH'iZi! a t ut l!:'01\ du pi'Î han

chel, s-a eonslalal ca se furased 
nwntalde ît1\~ita(.ilor ;)olon~. F;n'~tc 

t"ă fU"lul ~l {'l't'at nl'jlhlceni aulol'iîă

ţilor noastl'{.'. 
Ku după mult, timp. s-a comis o 

încl!-ăzlleaIă spargere Ilt maga7!i 

I uul de g,l1ant(,l'i<~ H. Stc~igI11<1llll, 

furându-S(~ o m,ll-e cantitate de 

marftwi. ;";;['i dp asUl daliÎ hofiÎ' 

U-aujlulul fi J)J'inşl) ual" o llarlc 
din mărfuri au fosl găsite ascun

~,. Ia eim:liJ'ul;sr,wlil. 

-\"'" z.ill'lt' In'eule.· s-a putul da 
de urllH'le hoţilor, Spre 
m![';li'l' a auloliihi\iloJ", s-a descope
lJ, elt cuihl1ţ hotilor era in iulel"
f}.ltul gimnaZiiului d:n Vij;ni!tt. Toti 
l;o',Î'i erall mino~;,_ Seful bande.i e

ra dcyul Sool"o\'arza. la care s-au 
;.::,\~itŞ.; nl'lllla!l'}c furale ofiterilor 

il-Oloni . 

., Timbrele f,işcalein nl10url d(' Ici 
76!)91ti susi rase pnin furI simulat de 

\l1a subdepoz.ilul IUIS Or~va) in 
,'hma Scplemvrie anul trcul, au 
; io,~l g:îsllc in urma ~ndical iilorf 
I . ' .. 1 1 dale in dOllii :-;cnson prumte _ a 

I olioiul poşlal şi la polilic, în Ou-
1~j>all1ic COllluua uaială a. fo:>lului l~a 
1 g.lz:inel' AI'cUII, ('arc ;-it' află aJ'cs!all!l 

Canmst'lx:ş, 

Timbrele sunl în bUIlă slare deşi 

. 1 'in balHl<'t frtccaupmle millor;~~ \ 

I erau într-un saC de păm.:lnt, dind 

s-au giisiL :\u lipsesc din cle dec:.ll 
o canlilale in "aloal'c de TI.U:! Jj Ici 

care la încej)lll au putul fi vandllle 

pe sul> m~lnă. 

r l'clr{' ~lus~'ilă, Taddl'lIs Beck ş.i I 

~ranulachc a('esla din lIMuă elimi.-I 

'ual de multă; vreme din giIllnazlu. 
lS-:llI găsit ~:I oparle din măI'

ful"Île fUl'llll' dela magazinul Sleig 

m:IIlIl. 

(nll'e:,ga bandă a fost 'prcd~_t.:t. 

'p:' 1 c\wl III ni Storo jiil1c1. 

-'lt-, 
I 
i 

Se crede, că cei C,U"; le ţineau as
el1l1.~e. auzind desj>l"(' l1u1surile CI.' s'a 
luaI ~l ne mal jlllt:lndu-sc \'inele au 
Cilul"t să se scape de de suh fl)l'ma 
.;;ct'asla I.n inll'l"{'sld ce!-eetăl'ilt),' 

<!eoGill1ldală nu plIlun da alte amit 
nuul(' 

Teatrului "V estul I Compallitl 
Românesc" 

-x
Tr;.1.lsrt><ral't' la \'amă. 

In locul dll1i: V. Madncscu, şeful 

"ămii din Orşoya, transferat după 

Ct~n'f'e la "ama. (i,iurgiu, a fost nu
mit d. C. Putllreanu, fost a'd-tot 

principal la Craiova, 

la Arad I 
"Teatrul Orăşene~c" 

Trupa TealrullLi de Vest dln Ora
dea şi-a anunţat sosirea în ora~all 

no~ll'U cu Uil ptogram foarte bo - ': 

gal. , 

radea şi în Timişoara, unde allobt!i. 

nul un succes strălucit. 

Publicul arădan t'stC' i'ugal CII 

jnz.isll'l1t~i n lua pal"le În numar 
e~\t Illai mare, fiindcă o truptl l"omâ 

lll'tI;-;c:i care face 3.5a mari sac.: ficf~! 
SL'lllllJ<iUi, 1.) .\brl:Îtj orde !J seara 

'Preei" se ,\,:11 juca dos :\1:15ca), co

medie În 3 Inele Ul' E_ Va::da, iar pc 

Zil ua de 16 .\Iarlle Duminecă 01'(:10 

il seara, se, va juca :'(;c!ozia, (InI
mii in ;) lWIC de _\1'\',i hccN. 

\ are şi chl'ltueLi' în dl'ajlln~, 

An'ste pi('sl' ,Il~ fost juca le în (J-

Hilele!c la li hrat'ia Dit"Cezană in 
fieC-flrl' Zli iar seara la 'Cassa [calnl

llii orăşenesc. 

-x-

Propagan(la electorală 
Radio-

• prIn 

A_ sasinarea plutonierului 
~lilică Petre din Oluj 

Cluj, -- Am adUal la vreme jm

prejurările mislerio:lse în cara a 
'fost asasinat plutonierul majo11 "li
lieă Petre dela balalionul 6 adlllilli~ .• 

straţie. 

Autorilhtilc militare, eonl.inuând 

unellt'la. ali l"eu,iL să idenlifice pe 

plutonierul :\lo1doY'lIlu. 
. Cum S-:I stabilit ca înlre l\lil:t:ă 
şi- acc;-;t plulonier exisLa -JIlcă de 
multă Vn:.llle o "cehe ură, :mtorită
ţik au dt'du~; că ~Io]do\'anu nu ('sIc 

"lrein dt' cl~imă. 

'Se ~li\' c;'w 111 ;,(ll'inal,llc oallll'lI:i 
fost j')I'l'llln~it din. nOII !X' o lună. 1 I)(l!ihi se Sl'rn's~.. în c:llupan.iti C 

HUl'j'<I1:i au tinut să r~lm~le la ve- I 

ehiie diş,'c ş.i i!1Y("Cli\,e declarale-. 

{n ,ollseC'in\ă l-;lu arcs[at şi de 
pUs in ,1ICS\ul par-chetului militar. 

p,lnă În pn'zl' Il 1 plulonienll :\Iol
do"anu nu reculloa:;;tc absolut ni
mic rI:in fapl('1e 00 j S(' imllută. 

-]l-

CCI"CcHîl'Î1C In ~l{'pa:-;tni af:lCf'rc llU decloralc, (il' luai" inwlltiill' lceh-
sunt Îndl I<,rminatc. ~li((' ;:.i evident în primul loc de ta 

--1(- dio. Pare că accsl m:jloc d{' l';J;,-

O aflnt"l1illl dlui Roila 
I p:lllfLi re :\ di;.;cursll ri lot" de propa-

:S:imbaiii ;1 fm;[ aehilalil la Arad g;II1c!:î a înc('jllil :~ij rit' utilizat şi la 

iH~inu (.;>CIl:': (' :leonla fu <Il' comisie noi. 
dlui nomllltl.~ Boi") runc!ion,lrilor' EI'i S-:I Ins!alat la clubul lilX'l"al 

ung:ur'i, cal~i I'efllzasl'di acum 10 din Calca Vktol"[('i llll mm't~ umpli-
'ini jurămanlnL t'ieator, caj"{~ transmilea discursu

-x
Ac('lid ... nl de C>iulohus. 

T.~n aulohus, ('P. faC'I.' cursa ,.\rad
':\:-idJae, s-a răslul'nat din cauza !Ip 

fccţiel unei roţi PasagN'ii au seă

pat n('al~nşl. 

CINEMA OENTRAL 
14 Martie 

Principesa Kaviar 

ri!/' roslite Î~ sala partidului p~înă 

În străzile ÎTlyeCill~lt(' 

Parlea (,Ul'aderis! :r11 upli i1sitit de 
!lC'N\ -parll('t11ară ~o.\"oare polilioin
ni,,!ă_ c <'11 d('şi :lU întl'ehuinlat ('('a 

mai Înaintală fonnă fI(' jlropngan il li , 

(Jlaemato~rarele 

CINEMA CETATE 
14 Martie 
Madame CoIibri 

!'ll';onii :Hl a\'uL jll'ill'jul să ascul

le l'rijll'!l1 1',1(1:0 sa\'uroasl'le r:\.

P;'t"j;: hol.ii, j'c'luilodi, 'canaliîlc 

de. :11M de. fn'('\'('nle ln all'gej-i. 
lTl.il'Îz:ll1d o illH'ntie modcrn;L pro 

pa~and:şjji liherali au adus şi mica 

(OI' l,.mll:ihuţ,j<,. 

---x-
In('(',:<tă. " 

f:\llll'eşlll a anlllcal îa mal în 

dreplul :\'ădl;lf'lIlui eadavrul unei fe 

HWÎ. S-a stabilit că Înccala e mama 

fII' clll':Înd dispănllă a pIiimarului 
din .\gr;ş. Înec[lih 'in nu se şLie ce 

îm'p 1'(';'1.1 1'1\ r:L 

dia Tfml~o.l'a 

OINEMA ELISABETIN 
14 Martie 

Orchidee sălbatice , 

Vrei să mânânci bine abonează.te 

laJlosNieo 
• cu 1400 Lei lunar. 

se servesc şi mâncări I'eci. 
Lugoj str. Buzia No. 5. J 66 

Erllest RomllDovsky confecţionează 

ROLETURI ESSUNGEN 
Timişoara B-ul. Carol 16. 

, 

OINEMA MEHALA 
14 Martie 

Scandal in Badeo-Baden 

• 

] 

şi 

r: 
II 

It 

lJI 
fi 
('( 

le 
ni 
,de 

01 

fii 
sti 
tx 
lţC 

er 
V[! 

n

/le 

~li 

ru 
m 
dl 

({'fi 

Z:11 
r 

[('11 

r~ 

Ho 
mI' 

• To 

( 

IlHI 

:ll'~ 

llla 

ri!( 
EI"( 
ghi 
call 

VQt 

raI 
\'01 

n-a 

!'Ol1 

TJ 
rlin 
şi 

UI"l1 



ii 

'V oinţa Poporului 3 --
-Gh UlllSTA I~ 3. Marti~ 

_ .... _ - .. "'v- ... *._ ....... _ Ianga Banca 
1930 a deschis o croitorie modernă în Timişoara Str. Lonovici 
Agrară vis-a-vis de Directorat. Cere sprijinul tuturor Românilor. 

Filmul sonor i 
, 

Câinele şi pisica 
Arwd, 13. ---; Dela inceputul ('al11-

paniei electorale nu am anlt ::1l- ! 

ceva -de lnrpf:,i:;tnll. dedt h<H:\;i şi 

sCh,il1giu:ldi inl,'e 1iher:tli şi nalio-

! 
{) 'intelegere comună liberalii :şi 1 
lw\<ional-t:iI'ăn.işIU; prietenia lor li- i 
:ind Ca s ărlltul lui Iuda. C~liI1ele de I 
Împăcat cu piska în vederea ciola-

llali-t:u-ăniş!i. pe illt\"l'~ intinsul tă- Dului de ros. Dar pâni1 c~lnd va -du-
nii. Sftnge şi car1a\ .. e 0111 l'Ill'Şli ~\ra- l'a pr:ietellia aceasta oare '! Bine Iute-

(;:lla\i, n ~Iarlll'. - Azi a în
cetal din yhltă Dochita Slnmlla djn 
sll·ada ~juzioi.i 30, în ctale ac 12'2 
de ani. 

("nul din ;ci mal tineri gineri ai 
ei pslc jll'nsionaru] ceferist (~h. 

Petrescu în vârstă de 70 aui. 

Ar:o. 13. ~- Acum câlcva iilc II 

şi-a (ii nul intrarea tr:iumfală în o· 
)"aşul nostru primul jiilm sonor. A-I 
matorii au asalt al 'ghişcuriile dnc- J 

malografului, ca să vadă ultima 

perfccţi{' a lechnlcci moderne. Vu I 
film care \'odwştp, ('ânUt produ-I 
CI' mUT-ieă. flueră. ş.i latrlî.. E ex~
lenl. dar numail' ca eur·lozitalc teh-

Ul metoda d(~ luptă ei\'ilizal(l a a- les că num:t:Îi p.înă m.tlnc, căci de I 
('estor partide. Ciomagul. cutil1l1 Si vor apuca ciolanul. cine se Ya lupta Judeca.toI'ia Urbana. Timişo~ra 

I Se,ţia Cartii Funduară r<'\'olyerul ÎnloclH'sc progr:lI11ul luI' 
luându-se la Întreee!"{'". în aClple dp 

nică. CăCli acei cari au văzut filmul, ; 
I barbarii. 

mai a'j)l1ig asupra nOlwi pospsiun.i, 
r1c(';ll tot C'i. GUncle şi TJlisica, vrie

t('niC' cam ciudată şi eli Wlc. 
d('~i :lU rămas saNsfăcuii în parte J I'\um:\;i la noi În Arad au căzut la 
~·~~Ie~~oprrifu~~rnrea. i ______________________________ _ 

; Nr. ] 63a -- 930 cf. 
i 

1 Extraet d:n publ:kaf.1şe de IicllaUc. 

Pe de altă paJ'te, nici aceea nu w 1 
noale af:i nn a, că publicul mare e . 
t>fr:l-prpa entulJiasmat. căci a- , 

I ln cauza de executare pornită de 

Pen tru Domn. Director al C. F. I ~:~:~~ll~II~~ul{)~I:~i,fB~~~~~~z l~~~::r~: 
cum după câteva 71ile doar. ve- 1 
dem oin~matownful ntl1:nai A la 're - I 
'prez('ntftt1a de scara plm, mcolo I 
după masă ş.i la ora 7, c~linele de I 

pe ('eran latră rânourilc de scaune 
mai mult goale 'd('Cât ocupate. 

~ ci D -,. urmăl'ilo:lrci firme Fra~ii S('hlos-11 nra -~Ou.gorla sel' şi alu, Iosef LOI'cnn, judecă

Dar de ce să înşirăm atâta vorhă 
filmul sonor nu are Vliitor. Da, lueru 
slabilH, n-ul'e viitor, Amatorul, de 
-exC'mplu la noi în România. mer~ 

~ 1 a cinematogTaf.. unde 'dc ţ>C e
cran ili borbol'oseşt(' un actor ce
'Va în eng-lezp şte, h6rhor'()scal~ ce 
n-ar Înţe1pg><'-Q chiar oaeă ar cu

no~şte Hmba C'ng'Icz~. Chfiar 1n An 
fl:lia l11.iÎniÎstrul d(' instruf"tiune a ce
rut g'lIYcrnului. să linterzică ·rularea 

1Ld mulţi căhHOl:i roagă eu :inzâs 

tentă pe d. director ge:wrnl al efI'. 
Arad- Pod~J'fia. de a lua gr3 hnie(' 
mă"lIrÎ cu pr,iv,ire, la mprsul tn'nu
rilor şi schimbăl-jlor care se fac 'in 

! statia (;hJioroc. I Mulţi nu ştiu ş.i \Toind il merge la 
I Arad dela PflIlcola, se P0!1Wlll'SC la 
I Hadna şi aşa şi cu {'t'ldal!e lin'll!. 
l' COllductorii nu se obosesc a spu-
I ne d,llHor!ilor unde se fac scl1lm- I 

I Băiatul Dlui 

bădle. 

Lucrul erI 111ai nimerit ar fi ca 
lIierare vagon să aib1t fAcutll o pla 
clnH'L care să indice mersul şi 

UTlcl{> trehue să se facă sclWnhar.ea 
după Ctlm {'xjstă ş.i la crr. 

In speranta că d. director general 

"il dispune să se facă aceste placar
de care ~IiJ arate pn'ais localilătHc 
unde mer$', spre a nu mai (Ia loc 
la aceste nepHkeri. - G. N. 

advocat HofI· 
film('lor sonol'{'. 'pt" mot:jvul {'ă stri- I • 
di Hmbaţf!u} eng-If'z. I mann a murIt în 

Am:ltorul la noi. YTCa să intetea- 1: 

gă filmuL ('um a Întel!'s rHmul mut 
Dar horborosf'li1C' en~lpze îl deru- I 

A • -. ImprejUrarI i 

l{'flză numai. il C'lH'rwază, pier- 1 

tragice 
"Z.1nou-şi toalC' iÎ1U7:iile. j' Arao, 13. ~ O Iovilură3 groa7.ni('ă 

Diin ccIr vlÎ7.ute 'pân~ aeum, pu- '1 ajuns azi pc d advocat Hoffmann 
lfm afirma cu toată '('eli,iludinea L:l cărui: băelas de 2 ani şi j:lm. 
d filmul sonor nu ~1I'C' nid un VIi- I Ludm'jc, :1 'muri! . în 

1 or. ll1'1InR~ltor I'ămananu tot fi - f'o,' 

Îmj)'lX"'; nr:'iI'Î. 
•• ! . '!!\'I 

-. .. " <, X < ~ -t 1 I trw,l!!" ce. 
mnl mut. B:1.pt:lşul cu ('âteya Z';]c l11:1i Î-

~x-

nninlei·a 'u'pnrllt pC' cap cil\eva co
suri. 'părinlii Însi't după dlC'ya ijlC' 

c()~uri :ltl ln('('jlul, să dispm'ă, ÎIISă. 

Dl1lll1in('că noaptea fatâ şi 'na."ll ~

~:-:~11 II mi'lal ş.il 'băiatul avea ('il" IlC

ralun manl. 
T'h<'1î în :lCCPa ş.il noap{e Mial nI ;l 

rosi Iransportal la sanalor şi a'ici a 
fost operat dl~ _două ori, lllC'dkul a 
făClii 101 ee:lpu!utînsă băiatul ed 
dUpă masl'l a 'înc('lat din "iată. 

Ol'Llp~lndll-se dl' ;t!egl,if din C{)- I Votati CII totii lista-
mlm;1 a,proapt' exC'lll:~i\' l'Omnnp[l - , j ~ . 

l'e:'i C"n1wi. lllHk _. 'după cum :hn! BI r " -C t "ţ D ~ 
arăla! în dt .. "a dndurLjHlrtidul t~, lOCUlUI e Ci enesc emocrat· 
lll:lglliar a luat majlt:wi!alea loel!- I • ' 
riJm din cOl1~il\u ~ zi:lr111 llllg'urpsc j dIn Ara(l 
EI·dC·I~'i 1 Hrlap arata că partidul ma II Li. sta N o. 2 semn111: O.: (punctlll) 
ghiar a r<'[HlI-!al acesl Sl1('&S din _ 

cauză (':1 national-t;l.rănişLii dec:.îl să i. Cap de listă cIr. St. An 2"11 el fost primar 
voteze j)(' c:llldidaFi p:lI'lidllllli li})e- I _ (J 

raI sau să·şi· anuleze Yo(ufI!Ie, au 

lOI~ia ordonă rcEcital:itlllca exe-cu
lională în baza, firmei Pt';ma Casii 
de păslruJ"(' din Or!:işoara în haza 
p~lragraf. 1It, H17 şi 1-18 din legea 
din ]~I-îL asupra ~mobilului in-
sCl'is în ef. a comunei Timl';;oat'3, 
Iosefin din circ. Jud. urbană J :t\ o 
'(~!':1 'Prut. ef. A 1 ~o tor, 112 cu 
casa No 290 în pretul de esUmare 
720.000 Ici, pentru "incasana ('ran
tC'i a IUt~ Iosif Loreflcz de l.lOOHO 
lei bani cap. interese de 12 ]a suti1 
dela 2'21 Sept. 19~ spesc de JH~ces 
şi de executa!' d 79.110 li fixate" a

cum ?recum şi pentru incasarea 
creanlei de -146129 1(',1 ~apital ş.i ac
cesorii a ~fJrmcl FraUi Seh 10s$('1". ' 

!Spesele pentru ce re l"t':l de H'lici
t~ltk in contra firmei com. Prima 
casă de păstrare din Ortişom'a ju~-
decălol'.ia f:ixeazi1 pC! spama lui dr 
Arlhur Veisz în suma 'de 2,"lfJ() In 

. - ,L./iQila\:iunea se va. ţjne in ziua 
de 9 Aprilie, 1!130 or:1 10 'Îa Pajatn 
dicaslC'nial uşa N'o 11-122 

Imohilul {'.(' vn. fli li('ilat nu va fi 
y~lndllt pe un pret mai mic decât 

jumătale din î)l'rtul de ~tl'jgarc. 

Cei cari doresc să liciteze sunt 
datori să depoziteze la de]egatul 
judeca.toresc 10 ]a suta. din pre
ţul de strigare drept garanţie tn 
numerar sau in efecte da cauţie 
soc0tite după cursul fixat în § 
42 legea LX 1881 sau sA predea 
aceluiaşi delegat chitanţa consta
tând depunerea judeCătoreşte pre
alabilă a garanţiei şi se semneze 
condiţiunile dn licitaţie (§ 147, 
150, 170 lege LX 1881 legei 
XL 1908). 

Dacă nimeni nu oferă mai mult 
cel care a oferit pentru imobil un 
preţ mai urcat de cât cel de VoIai ('u lmg-lIri.i. Fil-pşle "dî [l('eas!a 

n-a fost singu l'a cauză a În frâng-el'Ji 
romAneşti dela r.t'nl1(~; 

T)upă ("um :ml mai ar'ula! unu] 
Qin!l'c mol·[y('le Înfrâng<;ri:i. a fost 

şi închiir({>r<,ainain!e de \'1'I.'IDC a 
, urnelo .... 

Se adUCl\ la ('ullo::;lin(a j;lllT;

lor {'la:~l\j anultl i 1 !l:m recrlltati !j:i 
trecuti în tnlpa {'~i1arL' eli ;.;chimlml 

1

, că in,'orpor:I!'e3 H' face eli ziua dp 
1.1 'J ;lI'lie H)30. 

I 
Tincl';i se vort prezenla C'u caiti 

direr! In Dh'izionlll de Cii ăraş.i din 

l':'ln:i 1.1 1:1 :\lariie l!l:m se "01" pr~- strjgare este dator să tntregească 
zen!:l la CCl'l' iără Lai în ol'icc z;i. imediat garanţia fixată conf. pro
<It' llndC' "OI' primi o :ldcycrintă ('ă ! centului preţului de strigare la 
':;,11! prezental la Cerc pen1'ru Îneor : aceiaşi parte procentuaIă a preţu
!Hlr:w('. rără de car'e adewl-in\<'t! lui ce a oferit (§ 25 XLI 1908. 
lhvizionul de călăraş1 nu ya primi j Timişoara, la 1& Febl". 1H330 
pe !~lnăr pentru î ncorpora re. ~ ! F~l.aa mi)· J'ud., - Pelltnl conro~ 

-1:- ; mJitate grc~iel' indescifr. 
-K- Arndul nou. 
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4 Voinţa Poporului _. 
Au sosit paltoane de danle,fetiţeşihaine ~~~~~~~ ........ ~~~~ Casa centrală de haine din Arad vis·, 
noutăti de prinlăvară Asortiment bogat la I111 il. 1-' esz a-vis cu întrarea din dos a teatrului 

, Atentie la adrt'să Atentie la ftdl"~8ă 
• • 

OLTlllPIA, 
LfTGOJ , .. 1. hR ee 

Martie 14-15 Vineri - Sâmbătă 

Azi am fost Ia Frida .... 
comedie extraordinară 

Cu Mary Parker, Evi Eva, M. Kupfer 

Dweed, ştofe de haine 
şi paltoane de dame, precum 
Georgette - lâna etc, se gă

sesc In mare aHortimente la 

Bazarul Popular 
Timişoara Cetate. 

Ghete şi pantofj deganţi du
rabBi şi eftini IlLlmai 1a 

H aille de pri
măvară vopseş

te si curătă • 
1l.Xnapp Str. Episcopul 

n~l(lu 10 
~tr. Bratlanu 
Il. 

Mica pJblicitate. 

De inchiriat 1 locuinţă cu o cameră 
şi bucătărie 1 locuinţă cu două ca. 
mere şi bucătărie, 2 locvinţe avand 
ilnticameră şi odaie de baie. A se 
interesa ,a proprietar str. Numa Pom. 
pilJU 23-25. 

, ------,- ...... _-~ .-~ .. ~ •.. ~~'" IWIOBI.L~ il ... a rr.~' Pe lângă condiţiuni H ~ ..•. "1. I'~ de plată favorabile, 
În preţ de G .Il ~ .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. Serdinianţu Adam din Fralelia Str. 
bani gata ~ AtenţlUne la adresă I XII: No. 111. a pierdut o legitimatie 
~~~~~~-----------~----~~~ I r?~e~ Roagă ~ de~une on la prim. 
_-----------------------~ I n~ ~m Frateha on la poliţia circ. L 

Curăţirea şi vopsirea hainelor de primăvară o face În modul 
cel ma.i perfect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 

Inainte de a cumpăra plapome, ştofe de dame 
""au băI'ba~ te-.tl· neapăratVăveţi con- t· 
;:. ~ vinge de preţurile mele avan aglOase 

G. "rei 1lIIiiiO:!'" Magazin de modă şi textilă Ia "S T E A U A 
~~ ALB A" A R A O, P. Avram Iancu 17. 

I Timişoara. 

1.------_··_--_·--,----
! • 

Dormitor 
din trandafir urgent şi eftin 

ele vânzare 
Filip SIEBOLD' 

Timişoara Str. Telegrafului 19. 
430 Tel. 699. 

Costică Vasiliu 
______________________ 1 

Lugoj, Regina Maria 4. 
i I In atelierul , 
I S~a descfjls S~a descfjls ; L USKAN 
I Bonboneria "P ALLAS" ,din Timişoara III. str. Tribunul 

Instalator de fântâni ! Lăngă cinema "APOLLO" Strada RomAnului i Laurean se fabrica. cea mai buna 
şi apaducte I ;--________ .___________ I mobila. din tot fe1ul de material 

D · t de lemn tare dela Lei 10.000. Orice luc- • I Vânzare şi contra plata. În rate" 

ZUR 1:1 ]. orml oare rari şireparaţiedinbranşă.exccutăpromt ' _____ .~.w.i!IlI_ .... '& , 1 ,~ ef- ruliu Xârolyi t:lmplar Arad, I 

Timişoara III. SIr. Romolu, 31... • (fO:~ Coron.) Rest.ura:: ş~"~:f:: .. 1 STEFAN lASZlO 
Pistrui marunte şi pistrui ·de ficat, i I Itrm'111'~IS ~i~o~to~"aJ: W A'Ţ Z Iosif 
precum şi toate impuritaţile pielei ~ '-~ 'R,,':ovat din nou, e'egant, cu mobi!enoi, 
curăta CREMĂ LAPTE DE l Pucittăr1e bună. vinuri dirl podgoria, un litru în rest·urant şi cafenea lei 40. 

CRIN a lui 1 brin strajă lei 27. Progr. de BH.r. Sâmllatâ şi Duminică până dimineaţa. 

lr--------------.------------------------------------------~ ! 
j 

I KULKA 
Se afla esclusiv la Farmacia i 

Mare asor~iment ~e Biciclete, Clin- LodolTl·C Pa' linka' s 
delabre, ŞI materJalele pentru tn- I 
stalaţiuni electrice se pot procura la 

I Arad Palatul Ol·tutay. 
~reşeneasca in Tim~oa~, Ce- I ~~~----~~---~~-_~~_~ ___ ~~~~ 

tate Piata Sftu Gheorghe. 1 p. t 
--------------_____ 1· en ru 

! au sosit 
1\IOB!LE EF1T\'E d:in (leposll ar- I la firma 
lati OflCân(l la a(cJicrul lui 

pr:mflvară frumoa'3e prtlării de dame 
I O S E i?I1' I N II? Amd, str. Em Ileseu 1. 

Ai. .~ Noutăti dela 180 lei în sus 

R \VINKLER 331 PI~âr;: ele jubelioll 133 
I . • I ... ' •. 1.11., La Baza!ul de Concur~ntă a Teatrului dela 9 până la nnl 

Tirni~oara, Calea Buziaşului 12. Ultima." ~ 18 Marţle ofer onor chentflei un cadou de 10 la sută ........ 

306 
oprire a Electrului Nr. 2. 000 până la 15 ia sută din preţul cumpărături. 000 

Vinde şi În rate. 1 O S I F II, E 1 ~ H 

L!lili:8'~"""'''PiIIII'·'C.~ i --------------------------.: 
Un dormitor din cireş şi altul din fag 

artistic executate urgent de vânzare 

Ioan Lunea, 
Timişoara lIl. SIr. Tnbunul Laurianu 8 

De vânzare 
Automobil Turism, 

Na;;-y, lăcătuş· r ~1 A H C A "B. ~T 1 ~ K" 
d~ ~rte şi instalator de apaducte I Adresa la AdmInIstraţIa 
Tlmlşoara.,Str Eugen de Savoya 1 I ".. P 

• 

Confecţioneala grilajuri de fier 1 " V oloţel oporului" 
şi maşini de gatit. Primeşte to j. ~. _. . ... ~---.----___ _ 
felul de lucrări în branşa, şi re- I Ştampile hârtiePde scris, cărţi de vi~ită ~u Stampa Arad,srt.Brătianu 

parări pe preţuri reduse. r tiparul convex execută prompt ŞI eftm. (vizavii CU poşta) 

mecanic şi electrotechnic. 
Timi~oară·Fab;ic} Str. 3 AugustNr. 1 

-x-
• ••••••••••••••••••••••••• I Caş de Oa.ie. 
; Cumpărăm În orJce cantitate cu i contract pe întreg anul 
• Industria de brânză 

= "P URI T AS" 
• Arad, Srada Românului No. 6. • ••••••••••••••••••••••••••• 

-'](-

~ il1-1 -, 
Desfacere totalti!1 

Se pune În vânzare cu orice preţ 
covenabilă până la 30 Aprilie 
Statele veritabile englezeşte şi 
din Brno. WalrlmulllI şil<:nl'el 

~ Arad, Str. Eminescu No. 22

J ..... ~ 

-x-

~~~e~:~~n l~~!~~~ 
~) S:-;i~~;lllllJişourn, . stânga \~ 
~ CO'lin 2.eUd 

-x-
Primesc comenzi de aranjament 
de locuinţe noui şi vechi, reparaţie 
lustru iri de mobilă antică din ori 

şi ce măsură, 
Ion Csapo tâmplar an 
Timişoara, 1Il. Piaţa Telekhaz 8. 
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