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ABONAMENTE : 
Pe UD aD .. : __ o __ _ _"_ Lei 500.
ftutru lustituţiunl ,1 fabrici Lei 1000.
!'elltru atrelnătate Lei 1000 -

, 
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ORGAN ZiLNiC DE ŞTiRI ŞI iNFORMA ŢiUNI 

După alegerile JlI!ol'td are:.;(ora: III·ppl multumire 

1<' dau Cll c:{)Il1:1;.;uL Liberalii gala 
uc moarle 111:1.: 11 lea akgerilorj){'n
Iru I:dcea naţională, dUjltl aleg<'rl 

dat! cu tl1l1l'1< i )Î id('cÎ na\ ionale, r comunale elin Arad 
Aratl l 17. - l\o,i alU fusl ::;i..llglll~i,i, 

carc al1li)l~illtil cu mulLă susp~iCiu

ne cartelul electoral înlrc libnai~ 

şi nalional-t:l .. ăni~li, adilând, că U~l

de-şi vânt liberalii coada, nu poate 
ieşi cc\'a hun., COIlCej}LiUllea ingu:,
lă !;'i lip:iîlă dc orice preY('den~ a 

conducăLor'ilor i1urfidului lla!iol1at~ 
fri lă.ră.i1·'~;1 din Arau, a dat acum doyu-

ri· 
" 

dă elocventă de liiba lor de capn{'i
laIc. XJmcni nu mai 'poate tăgădui, 
că liberalii i-au tras urât 'pe sfuară .. 

1\1ai întâi IiheralU, sub egida nalj. 
onal-tărăllii~(;iJor nu deslănţuit cca 

mai odioasă teroare" ckclorală., cu 
1 I Yhdită !C'n<Lintă de a COmpl'iOll1'ile pc 

ace.ştia, lucru ce le-a rcuşit în 'plină 
măsură, 

norulalc inl'imă, nu '"OI' avpa alt n·1 
dec<Îl să asiste numai la şl'diu[l'k 

hl;cralo-maghiar,ilol". 
A \'cm deci în fala 110H:;i ră iO jlilll')

ramă dl' lol slranie, :'\a\:;onal-!i'irtlr i: 

şLii îi slnîng In hrate iK' liherali, a:,' 
gându-sc petele de ant: pal-it' gell ,'
rală. ;\poi liberalli l'pw:;ind CU ci· 

~:wj":~nk j,t'-'I';:lI,'. Tot asp('cH· etl:l,
,:;1:(:;:"" ':.' f;;!!'[(' <!Cillllf': {):lr si Illl'i"i 

~.: ;:' 1:'1 i y\·d,·ţi iW 1l!l,;llri. ,'11111 

• ;',;1 ,:,.' 1'1 I'lak ('I,]tul"k'! 

(::, .. , '';1 t·,· ::';>:l'J :\u,i nfl'cn'(km: 

-- x--

M -f _. t . ] • • anI estaţu.i.c stuocntimel 
din Timişoara 

J al' acum, dupi"i alegenilc comu. 
lUlle, c:ilTUlă deJa syonuri precise de 
spre {} nouă şi deJiJllitivă Îllfnîngcl"c I 
a 'pm'fidllllli nalional-t<.'JrăI.list din 

ni la Arad, jlrm·o{'ată tOC"Ill,ţlJ din partea 

! T:m.,ş'Hl.ra, Il. -- Eri seara slutkn 
I·i,j l'o):ilchnÎc<'Î (lin locaIÎla[e~ au fă-

cuL o manil't'ioilal\_ pa,;>!:icii 

zile or[l)1I1ui, delll-onslr:Î.ncl 
l<.'a(ruJlIi şi a 'primăriei. 

1'<' ~lr[i 

în fata 

Azi inainte de ma:,ă s-a repetal 
uelllolllrahl paşnică, sludentii adu
nfllldu-s<.> la ora 11 în rala j)rimă

r:ÎpÎ )i arhor:ind drapelul l"om~Î.ne:"ic 

pe haIeoll. De pp balcon fi ţinut a 
pn; lin :,llldC'111 al cărui JlUl11P ne 
scapă, () CHY:Î.n(are sludf'nţimii şi:' 

pUhrellllli ndnnal, prin curc arată 

în leg-:I.! ură cu alege!': Il' com unalt' 
{'ă in Cnll:;'ll111 C"01l1lll1:11 ~lll njuns 

lllllt!i JlUl<;hiati ~i c()!11l1ni~li, rUlJ":ll-

1/'1 r;:lm;ill:Îpd În minoritate. (}. 

ra:orlll a llr;!laf incit că din i)J'icimt 
"iI"ea 111:1:'('; :nelu!gen!i a conducă

toril:,r,<'tll(ura rom(l1lc:1scă llli iese 

indc:1.i 1I1lS in l"eh'f in !('alrul şi ci
lwmalngraie!ur din T:imişoHl'a. 

~iheralilor. Se at'irlnă ~ anume, 
că 1i bcra 1 ii aJunş,i Inc()ll~ililil 

S comunal, Vor Îllch(';Îa Ullpact - cu 
ClHlSiiliprii mn,rr,hiarL şi usUcl ayflnd 

)1 blO('lIl acestn () majonilate ahsolută, 
Ici "01' {'Xc] ude 'Pt• nation ul-ţărăn i qi de 
dă la conducerea lrchm'ilor oraşului, a 

leg"tmd de pnimar pc d. dr. Ro hll,iar 
de 'jwimar ajulor pe d. clr. Vclcsn,~ 

~ asig-u!'ând l11aghim-ilo.. două !oeu!'i 
: in comisia pcmlanenlă.Consilierij 
• lla~ional-tăriîni~ti rorm:lnd o mi-: • f • : : 
• 
• 

O. F. R întroduce trenuri-
nlotoarc 

Bucureşti, 17, - Văzând coucu
r('nta lol mai, accculuuUi, ce o fac 
unele curse dQi aulobu5C căilor fc-

• ralc, 'Pc imna ciu'eia Cfr. au avui· 
I să îndure 'jJerderi Însemnate, Direc 

• 

(liunea generală a 'hotărât să oontrn-

balanseze concurenta aceasla 
jlr,in Înfiintarea de trenuri motoare, 
cari Vor circnl~ mai ra"pid şi mai 
lieftin. 

(I'n prÎcc;na politieci dv:'lnsate a 
pal'l:idului nntlonal-tiîral1c:'c roarlc 

S-a l:nllf o cUY;tnlarl' ~i .Î1l fnl.a 
lcail'ului elL' UlHk :,ludl'n\illll'a a 
pornit SIlI'P ea!"l'!]('l\'lc Llo:--·d şi Pa
lan', ('e .. An(!. ca stl se aÎ1mrezc dra
pelul rom:int'sc .. Cererea slud('llli-
111 ii r; ind s:11 i',fi'tcillă, JHulli fcslal1lii 
l-)-:1n Întors hţ l'n]:teeJmică, 111Hlc 

ln tot ('Il r:";ll 1 manifestatie.i, carc a 
a':'.ll () Il'nd:,,!.:i pură nal.ionalll, nu 

ax _. 

Din cauza oprirei colportajului "Voinţei Poporului" de ctHre 
Comisia interimara a Municipiului Arad, facem cunoscut, ca până 
la terminarea procesului ce-) vom intenta c\.mtra primariei Arad, 

I ziarul nostru îşi va înceta apariţia zilnica. cu incepere de ma.ine, 
i aparând numai ca ziar saptama.nal in fiecare Sâmbătă d. m. 
1 Aceasta ştire o dam fără nici un comentar, socotind că 
! publicul roma.nesc Va aprecia gestul românesc___ ai primarului 
. Dr. Luţai. 
I 

"Voinţa Poporului'" 

Marţi. 18 Martie 1930 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
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Telefonul Redactiei (Ar>.ld}: 154 

a <lYlIL lOG n·ci o dezonline lilluta 
si udcll (,: Il!:; fiind ireproşabilă. 

E roade sCl1Jn;ficaliv, şi remar" 
elin ClI pliicerc faptul) că studen
~illlca lim::;;oreană, ac('a:,la floare a 
\';il~)~':Il!l' l' ;;Ji ~"'lÎ i'. :'ll \l,l~!, !ll;n' 

1 1\' (J'(j" ',1. r:h- {'" k an· 11"(','~I, 

rUin~~ln jL-ti '1 de' Jit!V un~:~ ea lac('rca 

i' :l' .Ii ; i,·"j. C;\rÎ ('illl!hw ,lzi 
t:, ;" ,( ,cil,d;,ki lianalullli Chi'lr 

:}' m ;)" .Iî,d di:-,cipliH'i, silJdtllt]
m":1 i" ;11·;,'j":{'ni ('Il f':,('1I1pll1 . 

-- 1. ~_1tA.IE_ *L!SiLUt •• _ 

Căni imjl student ilor 1'0-
. "': ('t ' . mânl Ill~, .eiatea Ull1Vel'-
<;;;1", •. :) .. 'l":'lq I)'!1';.:· '.' L [,1( j U ,t ~~ ~I , ,:-S 

Acum doi ani~ cllll:-"JIIilI illlucrci

pal al iJar:sllwj, a luat ~nitîalh'!a' 

c!'eepij unui maI"'e" cartier universi
Iar La oi[~ Iluiversitairc» şi unde 
l!cc<1l'l' na(iull{" care are studenti 
in Par;s, :-:a-:;;. aib,l căminul său. 

1n aCl':,l SCOj) s-au acordal lotur1Î. 
lutUl'ur nat,iullilor. N 

HIlll1,tn;ei j-s-ii acordat un lot roar 
le frulllOs (~ţ aşezare. 

li Il' le ace:-ii<.'a, Pj'j n :inlerll1ediul 
legal:iei rOlmilll' din Paris~ n<inis
!l'l'ul l1o:,lru de ,:Ilstnret.ic a jJl'imit 1 

oferta lllW' grup de leehnicienr 
frnnct'z;. c,u-i plin la dispozitia sta. 
lll'lll I'OlIl,ÎI1 rUllthll·ilq llt'cesarc'pen 
Lrl1 cO\l:<;LrU'l'ea c:lminului rom:în: 
d'l! ,Cl'!aka lllJiwl':,ilară" a Pal'i~ 
SUllli. 

t; I'li pll 1 t'I';l11('('1. cere- amortizarea 
e:l"ila!uill; illn'stil în cOl1slru~lic, în 
30 ani, 

i\!i!li-;krll,1 instructiunii lucrează 
in p;·(,ZC"lll la un procct de leg-e- ven 
, ... ti ~l(:(';-;l er\lll in rOIlUllleSC, 'pl"Dcct 
{,l' \"<1 f: (k,lll, parlamentului 'în ac
tuala sesiune. 
~"!>JlP:..:;&:";A~~~"~ • 

Co{]cursul coaforilor 
Arad. 1 7, ~ - 1 n fala ullui 'ilUhlic 

insemnat :;-n i: Il ill {'l'i la CiimhlUI 

1 ndu-,,! pi~'~i lor GO!1eursu} coafol-Uor 

la (,:11'(' all lliat parle coafori din 
13,1If"uj"p)t1i. Viena, Budapesta, şi din 
ll1,; mulic oraşci a (ări'i. 

Il1\-:l1g~tlUI' din acest concurs a 
it.'şiL coar~wlli \~heorghe Ardelean 
din Bucureşti, care a câ.ştigat cupa 
de arglinl a praşullli Arad, 
După ooncurs a urmat un: banchet. 

• - '. • ... - • .... " • '''iIIt .. , ~.o" 
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Au sosit p.rizoni~ri r0111âni I Dictatorul 
dUl RUSia 

Prima de 'Rivera 
" 

Zilele ac~s(ea au sosit, il: ~ara i~rj~l t Incetat din viaţă 
CehosloYaL'"a .J jli',ZOlllt'l'! l'u!1l,:lliL, 
cad in 1~)1,) ~ll caZUL in Ill~-l!lile ru- 1 l).u,:s. li, -~- (;('!H'l'allli spaniol 

ş;lor pc frontul kllitieÎ, 1 J'l':JllO de Hin'ra. cu c' în allul l!1:.!:l 

Inlre ei se alla ~i lin 1',,:;1 ,)I\lLoni- [l!':nlr·() rfhci;ai" !or!1:t:. din CI la

e!" U,,'Îu Sandol'. \1,]\ J't':;ildl'nlul 12 II )011';1. a ra:,ltll"l],lt: g!!\i'l"111tl c,:n"ti-

IlOnn'z.i S~1l li marc, F; au t reclil 1 I li l :i111al, Întru 1);'111<1 (hl al m'a i Il 

clandeslin frontiera din Husia în S/Hlll:a, a murit l'l< i!llr-i\1l ~.~li1;ll<lj' 

Polonia şi de acolo pI';n (;crmania I d:ll P;U'ls. 
Pr:inlO de Hin']';!, {,··)Ildllc:lnd de

slitll'k Spanip'j j;,-I.Il:"t la sr:lr~it1l1 u-
au ajuns 'In (arEi, 

• 

!lLltU: l~i~,l. n ros! r:lstUi'Jlat chiar cit' 
e.Het' oI' [("ril armat('i, eari l-aLl 
:ldus ia plIiel"t·, pkc.ilHl apoi 'la Pa
ris. 

A:l:i a C;lzui !Joln:l\', ;Jllt'rll,În

l!!t- .. l' Înl!"u,l ,.;ai:alor, unde a dl'l'e

da! sti It:!. 
"!oarica didal'll'u!lli a scapal 'Sl,â 

nia de multe complicathmi. 
Spre a-şi Iael.' kl1li de tlrulll. ali 

c('r~it mic! SI!!lH' (L-la [lwlIiluri. 

-x-

Calul înlocueşte lnaşlna I 

, 

Dintr-o statislică a 'Asociatiei Ila- i 
liollale -pentru crcşll'l"ea cailor« din: 

Urll1ările allg~ajării 
"SI)ecÎtlliştil or" 

Anglia, rezullă că 11l11l1:'trul cailor ÎIl I 
trehuinlati in indll:,ldl', şi 'l.grkul- I 
tură au spor.it În ultimii :lni, S-a j 
{,()l1slatal ci1 alul'l'iL c!Înd e vorba i 

de distan!C' mai mieL întrebuin\a
l'f'a cfli]or CI11ult mai economică în 

raport -cu muşi nilc,t 

B,,-rm(·,~r. 17. Zia,'ul l~lli\"l'r 

suh ~lII11il(ft <in! Ploc;:>l\. c,l eri <Ii
m ~npat ~l a 1'0,[ giisit Im puşca! Î Il 

locuinla :-;:1. lillll1ci[orul jw!ol1 Sta
nisla\' :\liell;c. Se alirmă, că el a 
fo:~ l î m p 11 ~cal de 1ll1l11 e: (o r j i ro l\1~11l L 

-collcediali dill aCl'e:l:ji l'a hri e ,le lltl-

<Il' era alli-U' ,\ ::. ;,h'llic., Ix.' moi ;Ylll, 

~~ <dDPka de laclll'i 1"('1'1'0 Email a 
conc('dial pe r:lnd' (oti mu/wiiodi 

~'Ulll[U1:, inlucuÎlldu-i ('LI slreini. 
lalâ untle ducl' politica eondam

nabila il celor mai multe intrepril1-
o('[-j di Il Iara. eu"(' eOllcec!iazii In 

"Ja,,;s:"t j,e lllurwi:ori:i rom~lni, HlIga
I I j;l11d în \Tl'll1Urlle aces[('a grcll-' ))spC 

: (,' u lhi i. slriUni. 
. E momentul Slljll'Ptll. ca ullt.orită-

(]le să i:1 miîsl1!'i S("'lTC În c1wsliu
l1ea aCl':da, până- 11 u YU fi târziu, 

i 

1 , 
1 

I 
i 

In ('.onsC'cintă, IHll11C']'oşi agricul
tOl'i. pmprielari de mint' de, ,\U luat 
holi'irârca să înloC'uiasc(, maşinile 

cu cal. 
In prezent se în\rclm .. intează ' in 

industria cngl"zh lK'ste. 300 mii de 
cai. În ag-l"Î.eultură pes\e un milion 
de eai. 

Par1idul1iberalşi! 
I alegerile "': ' I 

-x-

No ti-. Jti2-1~;:lO 

Publicatie de Udlalie 

1 
. 

Hm'ureşl:. 17, - ln urma [eroarei }le:\. vii l'o:ultaiul akgt'rilol" aral<1 o 

I şi larildl'1cg,ilor dl'.~blnllLilc din par- vitd:ila tcndinp :Ll1ligU\'el·Il:J.t1H.'lltaHi, 

I 
lea partidului IHlliunal-ţ.tr;\Ill'sc cu c{'nlnd astre!. ca gu\'crIlul să-şi dt'a 

ocazia alegerilor comunale din (:a - demisia. 

Voinţa Popor~,tlu ... 
lliimaldc s-au muşcat cu furie I6n
Lrc ele. 

l.!1Jimoasa sol.ie a Pl'opl'ielarului 

oirclIlui, C:ll'<.~ r:lluil,;eso singura, 'de 
iJa1.:1, (koarece n,: .. lul pt'rsollalulu; 
~,l' g:hia intr-o lo{'alilale alll'UpÎ-llâ o 
eu/)at cu aljl'zarl'<l Illlui cori, a :',1111 

ill ear- ~i a inct'jHII să dCSjlaJia 

bc'.Lik phhl'sliik prin l(wÎlul"Î cu 
ti 11 b;ci II (;e s:lJ'll1ii. 

Cu o s;ll':lllr:'1 formidabila ll'ul s'a 

]"('(:l'I_'[ HllllH'i a:,uIIl'a fellw;i şi a 
'~:î!;>:al-t, iri Inlrl'giml', 

La (.iJIl'ldl' di:,pel"a!e ale [elllrÎj, 
'ial] wIli! in ajllllfl' lli~Le nÎniilori ~i 

!:u';ll1: IOllarmat.i ClI. (Irng'i de ft'r şj 

rute', ~i prinlo\'iluri ţ:i focuri de 
pw;cii ali îmi 'ed('cai pe ku :;;'î-,!i de, 
:,;ii\',lr<;;easea ojlera, r(,ll~;nd În cC'le 
din unnă să salveze pc -remcc~ ('al'e 

îş.i.pcrdllse C'unoştiillta, Ea Il fost 
tr;!!1sp()rtahi in stare disperată la 
spitalul din Bebra, Inire timp ursul 

a 111111'i l de jW li J"ma r~illl1 01' şi Iru! 
Il fost ,~1J:puşcat. 

-x-

Nui nevoie să cumpăraţi marfă de 
rămăşiţe de agenţi. Intrucât obţi. 

neţi noutăţi englezeşti 

pe jumătate de preţ la 

I.SCHUTZ 
Arad, str. Eminescu 2. 

-
In baza cXl"Cu~iei de escolltclllare 

cfeplulLă în ziua de 2:1 De<xmvI'ie 
1929 pc haz a d('cizi~i Judecătoriei 

l\tixlă Arad eu :\ o 2;)~'j'.)--,l!I21) o1>ic 

dcle seehcslra(e înjll"(K:l'sul verbal 
de exC'clIlie ;-';0 (~. :m:!-HI:m: un au
tomobil de marca Ope! preluil în 
suma de Iv: (o;OJJiJO, cLlprinse in fa

vOl"ul rirnH'i A. Kalman din Arad, 

rcpr, pl'l11 tir. E ltgl'Il Fi:~clwr avo
cal din Arad, conlra Ul"1n~ll-i[Hltri 

'P,cntra suma de h:; (;:?101I ear~ilnl, ' 
~nkn':~c <il' 1.} ~i jUHl. la sulâ dda 
1;) OeI. 1\)2;1 jH'l'CUII1 şi spesclc sla
J)ililc 'p~in~i in, pn'zcnt. se vor vin
de la l,ioitalic jluhlicăîn .\rad, cal('u 
Aur('l Vlaieu 1\0 J21--1z'} în ziua 
de 1 Apr-.i!ie !\IJO la ora 11 [\. m. 
OHlf. ari. de lpgc par. 107-108 din 

I pit ală, condudLorii partidului li- »VUto1'ul mai aratII, că guwrna-

'
1 ~~'~~lIÎi~ll~~~:~~~,:I~~~~~:I~~'(~" C~'I~(~11~1:~ :~I1~a~at~:l:~~~:~t :~r~~e C:l~I~~~~,g~; II Lelnne :~::iC d:e~:r; 
j lI11lar<.'a lor, c,t ali lr:IIlj:~ :-;1) \'O[l'7.e i"alş cu ac('- le puteţi procura ieftin la depozitul 

I Otidosul lihcralilur se ocupă pe Sil"l arJ"cnţi 'Jlnliti L 1 C 1 S 

11'11)1 al legei de exec. "-
Arad, la 3 Jlartie 19;~O. 

Peşteanll Nicolae 
Lugoj str. Matei Corvin. 

-
CINEMA OENTRAL 

18 Martie 
Meara vântnrată 

' , < r-, 1 '_ ~ __ ' I elllIl~(ll"U guanea
a 

66
a

-_ Iar'!" de :l!('!!<,1';. 1 rai':llJd e.ondllziu- '" ;. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 70 ~Iclon 714 

Principele Nicolae avansat la j 1 stângen ~a~l)6·I:iml1e rotunde 

d 1 d 1 
I 1 stângen cal. r. lemne de fag 

gra u e genera 1500 IeI 
100 kg. le mne mitrunte titiate şi 

H!!wn-şl: t7, --j In, .aliul Regent 
pl"iut':Îpdt, Xico!ae fIind a\',lllsal la 
gradul de g(·ncraL {,I~i s-a dat în mi-

llis!crlll de război lin banchet, in 

cursul căruia j}!'ineipele Xit~olac a 
declaraL: 

Berlin. - In noaptea de ~Ierclld 

;pre .LJol s-a llltâJllplat la Bebra 
în cantl l11enajer~ci circului Hase1, 

(~incnHtt o~J"at'el$ 

CINEMA CETATE 
18 Martie 

Inima ~J ahafadjei 

».\cc'bla (' slngura il1~lilutie dl' erepate aduse acasa 95 Iei 
Tot pe preţul eftin al zilei vând slat. care isi face d.ltoria in mud 

C':lls(il. afhlnd' armala la întdlimca 
el :;iproml(,lno, -:;"t \'a ,face lot pm;i
b:luL ca eehipnmvntul soldati lor, ca-
re la . .;a do dor!l, sit fie compleciaL 

groa=ă 
circ 

câl(' \':.1 ore dupa terminarea repre
zcnr:.!iei, o luptă ind:'irjilii lmlI'e un 
urs "ibf'I'ian' ş.i Ull leu </)erbenal1. A-

d~l'! T!mtlllw,,:,ra. 

CIXE}IA. ELISABETL~ 
18 Martie 

Principesa Kaviar 

I 

lemne de: fag, stejar carpin. 
Cherestrau şi transport sta la 
dispoziţia publicului. 

Foi1181' Fal'kas 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad. în faţă cu biserica lutherană 
" c. (reparatii garantate). 

------------------.------------
~ 

OI~TE)JfA :MEH.ALA 
18 Martie 

0+0 
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Voinţa Poporului .- 3 

Pentru edificării ele primăvară J 
cărămidă, ţigle, var, ţiment precum şi material de lemne se transportă şi la 
domiciliu in condiţiuni '1' !Iii;;<' -1 - depozit de lemne 
avantajoase la : firma: rall~1 VOIIIR raAd,C. Radnei 10 

---~------

'G. 728i-192~) I 
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Pllblkaţi~ de lil"ibţic. 

In haza exccul,iei de escunleillarc I 
o,2fl'plual(l în ziua de 12 ()clomn~il' j 

. I 

lU:D pc baza deciziei JlIdedtorkl ! 

Luaţi=o 
A. .A. tn mana şi vă veţi convinge, ca. 

Arad ClI :\0 2tHJ?U-ID27 ohic- I 
.cle1c sct'llcstralc 1U procesul ycrbal i 

de l'xLculicx o (~. 21O.îO-1D2H: casa I 
·de rer, rna!;>llla de sc!"is ş! diferite 
'{)I(! hile pret uile ill' stima de Iri 
2ItiOO, cUjJl1;nsc în ra\'orul D~'ulsch 
Jakab repr. [)I'in dr.· Eugen Fischcr 
<lyocat din Arad, contra urIl1~irili

tOL' jX'nlru suma de lei ::G:~2 capital, 
.inl('rl':~e de 12 la sul:l dela 8 Sei)t. ' 
lU27, 'j)rc-cum şi sjJeselc stabilite 
'P:l11ţt in prezent, se vor yinde la 
iioitalie 'jlUbJicăÎIl Arad Buleyardul 
Heg-ele Fcrdinand 61, în ziua de 
1 .\.prilic ln;{{) la orele 12 d'in zi 
'conf. arl. de kgc par. 107-108 din 

Seall1ănă aidollla CU lllătasa, 
se spală excelent ~i e de 
o durabilitate neîntrecută. 

nlătasa tIe sl,ălat 

~~~ __ o_~_~ __ ~~ __ 
II Veritabile numai cu imprimaţia"lVETTE" I 
RfiVISControlaţi impri matia pe margini i 

ţjt 

.1 VETTi 

11<:1 al leg("'l de exl'c. 
Arad, la 3 :\lartic J 1H30. 

Sef -porI ărdindc:-;cifrabil. 
<!::~d;"~~_!:'}~·~~~~~""P' __ zw 
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Scrisoare deschisă 
dlui Dr. L Marsieu 

~ 

prefectul juel Arad 
lădlc lllcle (bazale 'pe promisiu
nile Dvoaslră) mi-a\.i spus: Eu 
te-aş n impuşcat. dacă aş fi fosL in 
locul lui Lulai. Si 'j>cnll"ll Ce loate a-

(:0111p., V,idorja,) iJ}:·~!. de cl'ediL, FI'. 

Samuil, Arhor S('C. (ll. t"omert de 
furnir, Heik ei H(>n~sz, SFirbik Ioan 
[os,iI" Friedmanu, lloltzer osif 

.\rad, Ia 11 Fehr. lH:m' 

Sef-porIărel: indescifl'abil. 

i ~~'PTFm5MR .. m..a~S .... aEg;~ ......... 
I Jlld(.'-eălol'~a Hurală Chi!5incu-CI'ÎŞ 
( :\ O HOl 'u--1 fl20 

Cu onoare se face cllnoscut ofite
nilor de rezervă cari se prezintă la 
Ceol"C li 1 ele Hecru!an.' TiI,liş-ToroÎ1t~ll 

ca cu incepere dela 17 :\Iarlie 1930 I 
efecluarea vizei se ya face exclusiv 
'intre orele 11--12. 

Arad. 17. -- Sfi-mi fie pcnuI:'; lJIe 
prefect a Vă adresa c,Ueya înll'c
brll~i. După insislclllelei mele slaru
'intein chestiunea colpol'laj1l111i zia
rului nostru, nli făcut o n~icăpromi 
siune, PllluÎ.l1du-mi în mod indirect 
câle\'a cOlluiljUllÎ. A, rămas să fiu 
cU 'pacientă şi să aştept 'Am fost 
cu paeicntă, şi ~Hn... aşteptal. (Aş

lept şi astăzi) .. \t.i plecat la Bucu 
reşl i şi mi-alt promis, că în chestia 
eolportajului V('\i dispune 'lelegra' 

i cesle'l Pentru, ce aceasta seh!fmbal'c,'{ • 
SubSCllmalul delegat judecătoresc 

aduc la cunoştinţă generală, că in -
cauza lui ur. G. A.rdclean şi Morgoş 

Ioan rcpr. prjll dr. Corncl Aidcleall 
ayocat în ChişÎneu-C,'iş, 'penLnl 
suma de l1{j0~ 1006 Ici capital şi 
acces. în urma deGisului judecă

loriei rurale hişini'u-CCriş ~Q 37 J 1 -
ş.i 2·1H·l-1~12\) mişdil(larelt~ cuprinse 
in âlla elet 27 Nov. 1\)29, pc c.alt~ 
execu\ională de escontrntare şi in 
pret de 12.00['(1c1 evaluate şi anu
n1(': 2 yaci, 1 cana pea, 1 credcnt, 

Comandantul Cerc. de Recrulare 
Timiş-Toronlal: . I 

'Vrel să mânânci bIne abonează-te şi v-a convins. Ca răspuns Ia aştcp-

Colo11('I: Indescifrabil. I fie din BUCllJ'('şli. 'Telegrama n-a so-
•• --!l2tMllbn:Ii_ .... _______ RIII I sit. ati venit numai Dvoaslră, dar 

•. fără j'ezullaL Lutal a fost mai tarc 

E simplu deinklrs. Mi-am pus 

{~anditblu":l la consiliu şi aici este 
huha. Ati fost neinduplt'cat şi radi
caL Am observat din cu \'intcle Dvs. 
In rine. sunteti 'prefect şi aye!:i p"u

tel'ca în 111.1nă. 1'\ -am all~ cale de
câl. ... jU:iti\ia. Eu am aiX'lat la sen
Limentcle Dvs. romtmcştil 'şi Dv .... 
nu m-ali înteles. 

:U:hail Russu. 
-"1:-

laJl0ft'NieuiNoui cărli poştalei 
cu 1400 Lei lunar. ale vaiicanului 1 

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

Roma, 17 ccps\.- lliree\.illl1r;t: ilaL 
i ." '[ I ' ~ ______________ .. pO!5id,;r Vallcanulm a elllLS ZI e (' ! 

f aCl'sll'a tlnlL;) rf'lu6 dc Ilouiş 6!l'ii ! 
I po:;.lalc a l'~Îie ;:'0 ~i 7:i cen[!lllC. ; 

Timbrele VailC!lllllui sunt (le cu-
!OU;'P ri1::;il' dl':;chisă, flY<Înd 

mall' coroana Si". Se-allu şi 

încrlleişate. 

i lllill'i-
2 chci. P~tent!une ! . 

Lucrez şi 'repar pantofi, ghete 
ci~me, precum şoşoni şi galoşi. 
Lucru eftin şi durabil incercaţi şi 

vă veţi convinge la 

George CHIRA 

I LIp sllnl de culoare galhl'lliL a- 1 
I v:lllli in j",'unle l'mhlpma s!aluJuijla- 1 
1 -x-

prin elI'. Ellg-etl (;ahoş din .\rad, Il'>O (;. ~7 un· 1929 
: l}ubrcaţJe de l[eUaţic " COllll'.a Ul'.m:ir.illiIUi pentru SLlll1a_ d: 

il :1\]:) Jl'; UI,lilclL interese dt' 1.") ŞI 

() masă, marc
l 

'~1 scallnc. ';) ctajere, 
o lam P:l mare, 2 pahllii, 2 nDpliere, 
o toah,tă 21· :;;.il'ouere. se vor yjnde 
111"in lki ialie publică judiciară, care 
se \'a til1l'uin ziua de 26 ),[arLie 
1930 orele 1Gla locuinta unnăril u
lui in comuna: Simandul de sus. 

Intruc<U mobill'le cari ajung Ia li 
odalie ar !"i fost exeevate şi de f.l\ii 
şi aerşlia ş[-m~ fi dşligat drcjliul 

de acopej'in" licitalia prcz('nlă e
stt' onlonată şi în fanwul acelora 
În scuzul art. 120. al kg-ii tlin 1RRL 

Chişineu-Criş, la .> :\Iartie 1$):30 

P. Serhan, drle~. jnckc, 

malul Timişului casele 
Haberehreu 

1 Il oaza l'xeeu \iei de escolllf'~llnn~ 

Cf<';ltua!:iin ziua <iL' lG :\()v. l~l2'.i 

pa haza decisllJ ni .llldec:H(lrici 
:\/i:diî c"u :'\ f) Lcn; o l!t?:l, obiectele 

sechestral!' in procesul vl'rbal d,' 

, Îlll1l. ş; anullw: după capitalul de 
32~)2 şi :3~OO l"i dl'la 2 Iulie Hr2~( 
după capitalul de 3:100 şi 3:100 ki de 
la 21 Iulie H12!1 şi după capitalul de 
1:3G77 şi :{OOO lei dela 2l August 1ll2fl 
'prf'-cmn şi sp{'s01('! stabilite până în 
'prezent s(' vor vinde la licitatie ])u
hlid în Arad strada Sav'a RaiclÎ 52 ~ 
În ziua de 19 :\fartiC' H)30 In ora 4şÎ 

imn. d. m, conf. art. oe leg-(' par. 
.107-108 din anu] 18~1 al lei?,"e1 exE'C. 

Cele mai moderne şi eftine 
modele de p~l~ri de dame exe-

I cuta, şi renovează promt, 
la colţul podului de fier Lugoj 

Pregătesc haine de modă cu 2.000 
lei, haine' de lucru cu 800 lei şi 
1.000 lei haine de brtÎeţi cu 600 lei. 
Efectuez cu preţ ieftin ori ce lucru I 

ce pri;eşte bransa mea 

Iosif Amigo 1 
Timişoara, ~laiul stâng al Begeului. 1 

exccutie :'\0. G 271·1O~lD29: lina s-u
fra!;'i.'r;ie compusă din 1 cre<!enl dc 
]mlllzitm, 1 bufet. 1 yitl"iuă. 5i 1 
masă in lucru, 2 mese de lucru 'pt.. 
hîmplăril' în locu.inţă 2 şifo 11 cre, cu 
două uşi, 2 noptierc şi alte obir-c

te, pretllJite in suma de lei lR.81X>, 
cUiwinse în favorul Stcinfeld şi 

Hel"skm~its firmă din Araci ret>r.~ 
Aroastl1 licitati!' se V'a line şi 'ln 

fav'orul tui Oravctz Iuliu. 'Lukacsf'{ ) 

salonul 

Lucia 
născută Q,niel Lugoj str. Regele 

Ferdinand 13. 

Cititi 
Vointa Poporului! 



4 V oinţa Poporului 

Au sosit paltoane de dame, fetiţe şi haine ~~ ........................................................................................................ ~ Oasa centrală de haine din Arad vis-
llGutăti deprirnăvarăAsortimentbogat la 1111il. I-Iesz a-V1S cu Întrarea din dos a teatrului 

, Atentie la adrt'să ~ ~ ~ Atentie la adrt:sl' . ' 

.. ____ .. mm.a~ •• -W&-------~· .-------------.----------------------------------~ 
() 1:\ 1i,11L4 Mare tI"ortiment de Biciclete, can- L-- 1 · P , 1'" k' 

dela1)]'e, şi materialele pentru tn- ,:U{O\'IC a In as 
Mica publicitate. 

i De inchiriat 1 locuinţă Cll o cameră 
stalaţiuni electrice se pot procura Ja ~ţ:.~::tJt!,,!I)~ajJ ! şi bucătărie 1 locuinţă cu două ca-

Atatl Palatut Ol't!ltKY. ! mere şi hucă!ărie, 2 locvioţe avand 
~ ____ ~~~ ______ ~ ________ ~~ __ ~ _____________ ~ i anlicalne~ şi odaie de bale. A se 
~ .. ~~~ __ ~~~ .... ~ .... ~~~~~~~~~ __ ~~ ; interesa :a proprietar ~r, Numa Pom-= _.: piliu 23-25. 

Inainte de a ClllUpăl'a plapomo, ştofo de dmne i - -------------~ 
! Dormitoare din lemn esenţă tare 

sau băl'bătesti neapărat Văveţi con- av r;. "fa,'/îoase \ pentru Lei 12.500 în rate lunare ŞI" 
, vinge de preţurile mele u.. ~ 1 . 

! săptămânale la Balint tâmplar artistic G. "T eisz Magazin de modă şi textilă Ia "S T EA UAl Timişoara, Mehala Calea Torontalului. 
ALB A" A R A D, P. Avram Iancu 17. I _5 ==m ~& ....... 

OLYNII--IA 
I~UGOJ 

... , •.. ..,,, eu Ni. 

Martie ]8 

Azi alU fost la Frida .... 
comedie extraordinară 

Cu Mary Parker, Evi Eva, M. Kupfer 

~----------------------------i Mai frumos lustrueşte, calcă şi :--------------------------"""! Deschiderea unui salon 
de modă pt. femei 

spală spăIătoria 

TEREZIA BUTTINGER 
• • $"'''' I Vta .. " ... : ... 

Curăţirea şi vopsirea hainelor de p ... imăv~I'ă o face in mo(lul 
cel mai perfect 

HOSPODAR str. Stroescal3. ! 
Str. Consistorului fost str. Batthyăny I 

35 În curte. ~------------------------~ I 

Aduc la cunoştinţa onor doamne
lor, că după multi ani de muncă 
la Paris am deschis prăvălia mea 
cu cele moderne şi mai cu gust 
lucruri rugând onor publicul de 

i ................................................ 1 
~G-h-e-te·-ş-l· -pa'-n-to-n-el-eg-a-nţ-i-d-u-- ; p' entru pr!măyară frumoase pălării de dame "1 

ami da sprijinul necesar 

TOMleI OLLY 
rabili şi eftilll numai la i au sosit 1 O S Eli" I N I~ Arad, str. Em:nescu 1. 
Costică v'asiliu 1 la firma ' - Noutăti dela 180 lei in sus 1 ___________ _ 

Timişoara, Str.MiJller-Guttenbrunn 
(Bega jobbsor) 3. 

. M ! I Lugoj, Regma aria 4. I 

De vânzare Na;;y, lăcătuş , 
1 

Pistrui mlirunte şi pistruifde ficat, i 
precum şi toate impurit~tile pielei : 
curliţă CREMĂ LAPTE DE i 

CRIN a lui 

KULKA 

Automobil Turism, 
1\1 ~ It CA "BlT 1 C K." 

de arfe şi instalator de apaducte 
Timişoara,Str Eugen de Savoya 1 
Confecţionează grilaj uri de fier 
şi maşini de gătit. Primeşte to 
felul de lucrări în branşă şi re-

parări pe preţuri reduse. 

Se află esclusiv la Farmacia 1 Adresa la Administraţia 
Oreşenească in Timişoara, Ce-

-~ 

I~--------------Cel mai vechi sculptor de 
artă din Banat 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. i "Voinţei Poporului" 
••••••••••••••••••••••••••• I ~------------------------------------------------

oferă toate lucrările de sc.'ulptura 
de aceiaşi branşe. Lucrari' curate 
dupli stil J şi specialist În lucrari 

: Caş d~ Oaie. = ~ = Cumpărăm in orice cantitate cu = = contract pe întreg anul = 
: Industria de brânză = . 

Haine de pl'l
măvară vopseş

te si curătă • 
fi·Xnapp 

Str.}~pfscopul 
Hudu to 
IStr. 8răt.ianu 
11. 

bisericeşti. Ofera. cu stimă 

H. SCHWARTZ sculptor, 
str. Caransebes 36- Lugoj. 

= "P URI T A S" = . = Arnd, 5mda Român~~ No, 6. = ; ~--~~-----,~~~~~----~-~-----~------~ ! Mutarea atelierului de maşini 
••••••••••••••••••••••••••• , S'o descfjis S· d "'1 I 

Sigiluri şi insigne 
se execută pe lângă preţuri fo

arte avantajcase la 

Iuliu Cs~iky 
gravor 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin pret 
Îi1treg echipamentul la croitoria 

militaro-civi,ă "La cavalerie-' 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

. O escy s; Avem onoare a aduce Ia cunoştinţa, 
I dlor proprietari de maşini de treerat 
; şi de tractoare, că. atelierele noastre le 
; am mutat din Strada Mocioni 58 in 
i SratIa BoJintineanu (Gorove) 

Bonboneria "P ALLAS" 
, N'o, 7. 
i (4 minute dela gara Domniţa Elena),. 

Lăngă cinema "APOLLO" Strada Românului 

1 Rugăm să ne onorat l şi pe mai de-
ItI O BILE :i.I tltA'I' IL' Pe lâng~ conditj~ni II parte cu încrederea Dvs . 
.1.. • ..~ de plata favorabile, Cu deosebită stimă 
în p,reţ de G .Il ,... .Il 1 Arad,. Piaţa Avram Iancu 10. (' FraţI' 1" Szlahotka 
bam gata ~ Atell111lne la adresă! 
~~------~~~----~~~~~~~-~~--------~ I Tinlişoara, IV. St~ Bolintineanu7. 

, 1 , E - B t- Sticlar te construcţie şi depo- 1l1li7-----------
I nrlC as Ing -t d . l' d T" I El'Ilest Roml!i1ovsky confecţionează ZI e rame ŞI og In e Imlşoara 

Cetate str. Sergent Muşat. I ROLETURI ESSLlNGEN 
'~ JJE •• ~;E •• ;.E ~~~.~1E (Nador-Gasse) 2. Timişoara Bul. Carol ]6, 

~ ____________________ ~ I ~~~~H~~~~~~ 

In aceste zile se 
W1 ;:;:a:_ i~ 

desch!de TimÎşoara 
1088110 Bulevardul 

Berthelot Ha. 13. 
Rafa" " . 

Paltoane de dmnă, tot felul de haine bărbătesti si de copii. , . 
Preţ.excepţ,iOllal de el tine,plata. cu condiţiuni fa vorablle 
Mare depozit. Secţia sepa.rata de măsură. Oonvin
geţivă de prestaţiune ~RA'rA" şi veţi fi mulţumiţi. 

'hpograIla a.\I.oaUl!l PDporuluic. 
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