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ABONAMENTE : 
Pe ut\ aD._. __ , _ _ ,__ Lei 500.

"entru lnl!ltltuţiunJ" fabrici Lei 1000.-
"~l'lItru IItreinătate Lei 1000.-

o nouă cerere de con cor
dat la 1'illlişoara. 

Timişo;!I'a, ,. Fa'·rica de jlide' .\d 
leI" d:n Timhoa,'a, lIl1:! (Lnir(' ce,k 

ma' vcehi inin'I):-inderi iJ!d:l:,lr'i;lit' 

:~le Ban.llu1u:. !le m:li PUL'UHl b
ce fată plftt:1oj'. a ~'l,,'llt Tl-::"-,!l:du

lu: T:rn i ~(l:lra, in zi ll~i d" 1 :,:;1"
tit', Stl-Î ac.orde c(\nco;-daL 

I'as:nll t'ahrÎccl SI' :'jl:i,'a Ia ill 

nl~n() ,ne ]t+!~ iJ(l c;lnd a('~_i\'u: a
b;:t aUngl' e;,'nl de 7 milioane ,'),,)-,) 
lll:i lei, 

In eerLlre~: dl ' l·unt~tJrdat r~::il<C~~ 

propun,.' C'<t YJ deSi ;':!-;d~: in ;",:' 'iN' 

jj:l de .")0 ln ~t!~:i. în lin> ,l ele ;: ~I:ii 

să rl1l1:'!,io-
eşi, .~~~ f!t;J:-" Îl', 

istic! 5:îmbiH:i. S \L~rh'. C'(';-ere:1 Y:! fi 
Ilui.t drsb~iluUt in fala Tribunalului ),>1 

lerl 
ca· 

and 
se 

:>m· 

se dă ca s:~.!'!lr <[eC'lar:1rea ei în fali
ment. de oarec{' i1:1sinll lrece dt:b
lul 'aeliYlIluÎ, 
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Serată artistică - Lun:. 3 :\br1Îe, lH:m cOlllUniia" 
tea bisericească rom, ('at din Ineu, a 

Llui aranjat o serată artistică urmată 
lIa de dnns, in saloane1e hol ului Cen-

501 

saci 
Iată 

traI d:n localitate, 

S-a jucaL i}tesa .. Lipita păm,in

tulu~ de L. Todo.'. in rolurile j)rin
cipale fiind: d, K(]ry FI', !'roft'sor 
la Inst. med, ped. dşoara Olglf Ke 
rekes fiica notanllui din :\loerea ~i 
tIra Anei Slezakova din IIWIL 

Heuşita petrecerii se datoreşte in 
special dini Pawl :\a&'v nolar şi 

ORGAN ZILr\lC DE ŞTIRi Şt t1'-:FOR~1A ŢIUNI 

Eri s'a îndeoUnit 
JJ. 

• remanterea. 
H~;{.'u,t·:~l;.··' ])Ul)~l CI::1 :illll!1I~: 

;\1}inl~n\-·~:,aJ. t'ri ~--)-~1 aT~u;l~ L! il:~(b 

1q..;el'C' ini.e llH:'IEbr:i g"l\('l'll'.J!ui ~1} 

n',l':'ul dt' j,;s:;\i,', d \1.:',,, \:1 

'::: n) n ',h-:':; 1 r!e n 'lll(':'( ::;i : ndn

-.;' ,. : :r:- m !{ t''il (du i l·~\r ;:"~Q ,:a fi 
c!lr;,(tUfWa ]'cIllatlÎe;'ii. ~l"i,": ,1, \." ,\;l,!.!lhlc"(,ll, :1('l'.1:11 ,-j-

CPllt'orm :\C'('sl{'i inţdq':lTi, n.u se ",' ,"""'('.1 n !',' :01 Lan:C';'\';, 

va m:l~ !;ll'i.' " renwn;, ,,' llwi e,>;
Un.,;:, ci se \'01' COIl1~);('~'''' numai 
portofohl:, ,',:c:mk, 

>\,>~fd d, VoÎeu :\iţcSl'il \'.1 lua 1111-

'.In !r:,;;zi!,,!'ii l,i a rll 1 a fost il1!'or

li'::! ci1'ar tit' {L )[an.;u, 
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Să fie adevăl*at? 
Timişoara, - Se eolp,)rleaz:1 ~ti- 1 

re:1 in localitate, că impunerile fiş- I 
clle din acest an~ se fal' prin, biroul I 
liYOC al'~: 1 al dlui dr, J Il,,:!, ~"x~t ul a
soc'al al dlui avocat elI'. Coror'l ' La 
zar, az: adminisl,alor rill:t!lejar al 
judetului Timiş-Toronl,ll. 

i'\1mic d~' zis. într-un b:rnu :/YO

('<1\:<11 se pol face llluHt', Însă s(' 

"pune :anlşi că proct'scI,' Y('l'bal~' 

de :miJuneri primite az.i dl' conlri .. 

!lu::L.'IL :'l' 1l1Tdall dlui IL", Jnga. 
iar a doua ;:1. ('on .. ,·ibu:lbilii pri

mesc ,il ~ele cu:m. nll1l'rea Il(' jum:l.

!;lk, ea:: :-t' m'l! scad la apelul cc-l 

fa('(' prin ace,l birou, 

bn"t"i s(' mai S,Hlll{', e~l (1. d .. , C, 
L:lzar, nu LI "(lluqţat 'la, unorariu de 
ll1:n;~i1l1m 10.) mj; d .. lei IU!!:tr, il" 

~(h'mhil unui s:lIariu de 1:! 11'.:1 
1(:, num;11 de d,':utl.ll eondncc"'ei u-

;'t:minislratii fi'~::]]eia,{'" 

Problema femenistă 
DeJa şedinţă c/e constituire din 14 Febr. 

Partea a patra 

,-\~ "''';'Î i,t i >l'Illl"ll <l;"(>. 'h:rÎ;p f,' 

!r,~ :.i din L"i Cl! dn:l E!('111 1:, ~ll Î:, 
It'-

"jneri. 7. Martie 1930 
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1: ;';1. C\ () (;,',:m m:lrc ,i ilU1el".ka 
c. Il L.: ..,,,-·-~";jn:.,~l:l d~-.. "'~.~:~1(lri(' ;i.~ .. 

, , n:!~;L 

~":c' ,,,, l'1-:i i1: :..:;ll1d't e;\ nu esÎl' 

~im;Jt:l ".i ~:;,11l ;n:!i:d-vnll' I ~L~ c!., 
n' ,~le ,lc<'.,:r{' if~ ~:l~._);c:I--j ~; ij:C .. ~i (~i~l 

7';':i de' J Lll1;l·';-:C :lm trimis lll'~k 

1(]', ". ;:ltt!" < ;',;~ puhlic'at <llc!ul 

!;>: in zia;';:l "k ':i:'l. :, ';li;ln(L Jl;l'C'(>

<:iLll\'a de Ci ne l'"ns~';ui toată !-'u-

'~jula i)l' s:;:,i :) : ::liii nD~lj'i in ;)

lq .. :;cri 

f
I Lhdi aş 1: I'n 'l in w::hi li r r('ga~ 

"} .. ;,;' r~ C-I',':'U: n\"(",ar sa in::"('i1, a

<:'~':l~l;i ae('~'Il'. Ch~i acoio nu se 

';,iJlll' :lL;!l UC'H.!.] de colaborarea 
:':;i"(c1c~' felBcu'ne, 1l-l'f'xishÎnd pro-
blf'lILl m'Horita!';!, I 

Sj alunci m-am adrL':-al duci ~la

ria d;" t(Jti~ {"li rW";;U11inle3 să ja 
,)1','z:t!, nt~,i pl'm'izone 3 aCt:stci mj
ş,';\ri '.'1 el ,:1 {"lI l::11n:l româncă nu 

1'0;), Elena v, t;old'ş ... şi Aurora 

.. \I;iH'll) au ,}t:mil lol concursul pen
lru fo:'m:~r~a şi alcaluirea lU1eÎ A. 
soc:aiii a doa"lnl'iol' rom:Îllt', că

}'(';';, le l!ll1;[umesc fhl iol sufletul 
in !ll!!!'dt, rl)m:I;:;~mllluL 

L.'· d'laPHlp!r> d'n s<wit'laka al'3-

d:rnfL C:lr' f::I :"'1-..;mllS apelului. cu 

rjur'n·: <k a 1t!Cc':i :s.iIW{'r. au. fost 
"W';;l~t' ,,:'1 ':\ :','tt' d:n eomilr[ll"i ]lro 
'!:;::':-:i~, ,.:,n:! {'t' CA' \';1 a!călui 

~nm'll'l dl'ln:ii,' 
un 

'lu' .. ::rn ,),' ; .. ;\:(' (hamnl'le rom~ine 
"~l ~l' in~er'(, in :\sn(~i;lli3 nO:'W5tră, 

dlui Kon,Y Franei:-;c pl'Oresor, 

Ven;!ul net a fost destinat spre 
folos.;n~a bisel'Îcii rom, <'aL din Joc, 

După progrmn a urmai dansul, 
~tre('er('a tennintll1dll-sl' abia în 

mun ~j:l. 

:'dll~in,i:'I;-:I:l:l eo- I 

:1~\:1:l!a il':' ad, 

'c< :";,';1: 1) -:ru;~;l:'(' n:lrOllaIă cât 
dl' EU,'(', pl'ni:'u a lucra şi l'ola. 
bo,'·, in ;',a1;' .r:ny'ti!le pentru Lri
um,ul rQ;;1;În'silliilui, din 'punct de 
vl'dc"l' mot"'1 :.;oe:al cultUl·al. 

a 

-' are 

1 

e 
la 

ZOl-ij zilei, --~ Core-sp, 
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A numil rIJmpn'lol'ul IO:l1Jl ~1('7.il}. 
Timişoara,-- Primpretorul pW .. )ci 

cen!rak. Ioan :\Icz!n. a murit subit 

de ;~ rt"t):·p:;(lltn f{OI1-,/'i!'l;:l 1'1 l~r~~-_~ 

la ('I'n, ;'L':,ul mOl1d~a) jll'nll'11 t~m;ll1' 

cip:,n'.\ f~'m('i; dl'1a UIl!'L!. 1'1 C,Îl'P I au 'part;cipat ,t3 i,iri. 
t} lm- în H12.l la congTe:,llf !lel:; \':1-

s!1:TIglO,l dnp ,\l("';~ndr:'I;: I:.l :';I\'l!-
zino a ro:.; [ all'as;l Y;C-:';1!'('zll:"n!;1 

în zi lt:l d,. ,1 :\J <1j't il'. !11 el '!HUIla a Con"ili ull! i i·n t{'I'!l,a\ iO:~'ll ai k' 
~\'c:ul nou. În drum :.opre gan). Ul\- meii - :!Ief\să prin V\l(;:":I(' IT'\!'''" 

QC' grilbll1 spre a lua trenul Spl'l' zen(;mtelor a ,1,1 :';I;~le 
Til1l~şoara, :\u trehuc să u;[::m -::; m:nwlr' Ill:' 

Ioan :\[e7.li u, de :)1 ani, născuli in relor luptătoare f("l11('n';,\(' rom:Ît1e 
comuna ~t'răll, a fusl uilul d:n ina dna Jancu!c;;('u dt' Hell;~s, 'd-n,a 
rii lupUHori dIn timpurile cn-de, In p (" 1 ('" f' t ~. op .ra!Ova. (TIa .a,lj"~O ,[) ('7., 

prJmii ani de după război. a func- Bucuresti ş.i dna Baiull's('u riiL;, ,\i
lJonat ca 'pT!jm-pT'€lor în Giuhaz. j 'd('alului 

Să-II fie tărina uşoară! 

m n',': :1;":i l'ieto:';ll:tl şi l"i:;ibi1j

b:t'a I:l ('on,una şi judet, 
Am {'cţinul ;lC{'st OrPi)! de W"[ şi 

i ·l'C;,!T IP il;: ,"t: Lll 11 ;'{' ::ă fan'l11. 
'~-"(-~'1 :)r;~"'~n1. b:, i'1C:l nil 

cit,l :l"CIl:, Cii otieiun-
inL; c" ;l"t i~l (k a nll iJr;mi ("_' e 
nou d('c,i.! do:u' in dal\:, ~:, mora .. 
Ylmi, 

tl1[:'\,1 ;q; ,)!' feml'ile minoI'ttare(" 
d,' 11:1 Ş',;ltt in\t'lc-s mai l~il1ţ', d:'.to

r::l -:-1 ,,{'ricIi ~."ab:l cu eare clt, 

-;';lll In.;,:':s In liside elt'doralc, 
E ~:11l;},!1 0,;1 n,-' :llinl1;Îm efi illlkm 

:;;: n .. i Ce\' ,1. că n(' in,l e!egem dato
r::l de cdălem' roudne, că f\(' hlNm 

Sa nt: ,,':.1111 el sunlrm l:t (:,'aIl;'ita 
dl' \','<, c:~ te' (f(Lllo:"!' a nOt1slr;l să 
u:(;tm tn:!k ;1i'C'.Îllc!t'C;ltile. s[! ne u
n:!il I uale rdlH;\n..-dc. '>iî voiam 1)(' 

)jsl:! rnmâne3sc;1. 

E (1 elw;"i!:l!ne IlUll iumai de dl'm-
nitate a ft'l1wii dar o chestiune 11p• 

l,ţionaltL 

j . 
1 

EU;':l'llia TIlJ!. BăduleşUanu " 

Vrei să. mânânCi bine abonează.: 

laJlosNicD 
• cu 1400 Lei lunar. 

se servesc şi mâncări reci. 
lugoj str. Buzia No. 5. '66 
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Voinţa Poporulu 

Propaganda Culturală la sate Valorile şi cheile băncei 
. ?,Hermesl' s'au. predat jadelui 

sinclie 

J 
I 

{.fil'U, !. 
sludenri ,\(':HleJllll'i lC()10.C~il't' din 
Arad ehetlwt,i a ra'~I):lndi !lllllina , 
la sale, s·au deplasal 1n COlll11na 

lm'u, dtllld {) sl'rb,lI'(' !'('li~ioasă, 

cultlll'ali1 110. saloanele Ilolellllu! 

Cenlral din localitale. 
Pmgramul bogat, formal din 

~I.mncle de cor şi declamări, al fosl 
Vnt' execut:ll, 1ntl'ec;"illd oI'iN' aş' 

I.epbrc, dalorilă dirijol'ilor T. (;lJ· 

tu ş; 1. Tulc:lll, pt'PClI!11 ş~ .. a <fJui , 

H. Vişoiu C:lre prin dedam,irilc c
Xt'ClJ latc cu mu It talent. a j ll'odus o 

.rnare saLisl"ae\il' suflde<lsdt ,specta

torullli. 

pici ţii d. ~lOI11;liHl, penlru 'pn~llo. 

sul COlleurs dut, contt~ibujl\d la bu· 

'Da I't'Wj.ilă a :o;crhilrii. 
Ca la o!'ieure jll'lreeere rom:l

neaM'li şi la aceHsta puhlieul a par

til:,l<LL inlr-un ll.tlllliH" l"l':;l!':l!lS. 

SuuieHl indreplil\iti :~ă cO;I:;la!:il1l 
cu regret, că iUl':1 Illill' H\"·clll 

rOlll:Îni cari dorm hin" dn.d c 

vor!'.,! de j)ckect'rc l'oIll~lnl'asdi. i,l 
"cl1'mb sjH"jillesc haltwile or;..(:l
nizalc de (':llolki, l'et'olln:lţi ele ... 

Durc{"m;:... 1 
La ora 12 ;'·H iL'oc('dal la alegerea 

rt"~'l1ci taluJuL fiind alca:,ă !;i:lljla' 

h(':t d-~nnr() .\Uior:l Vo-:;linal'ÎlI în\". 

'ti' il 1,; ş.o;!l'<!, ,- . \m lll:li \'orbll de

spre Ld;l1lrnlul UlIleii "Hennl's', :;; 
dc.,;)!"(' (unduu\[n(; ei.c:lr:i au fost 
;i\'t',I:tP in:';l din sajllămâna l?e.cută, 

In Z:;U:l de ;$ ~larlil', au rosl dl!şi 
sub escurtă df'l:t in('h:soan'a loc:d;j, 

'~'l c!ln~hl(,~llcwi. c;l:'i azi "e :JJ"El 'În 
arest prevenli\', cu mandatele O{' 
'u'{'sl<u-c confi rmale .~~ :)() Zoile, pen 
lru a j}(('da valoliJc ~ el1eilc ban;.'.:i 

juddui .':lHlic d. Tigoianu. 
Fo:-;llli d:reclor w'neral Veinbcrg, 

a jJI'eda! l't':.;tlll reg':slrdor fac-ulla· 
Lin şi IL,la dcpollell\lJor, ial" fo:-;lul 
direclol- Veisz. valorile şi {'hei le Ca, 

'>('.i de b:lni. 
Dupiî ce S-:lU {:Ieul [ll'ed(u':.1e, lot 

~uh t'xcoI'Iă, foşlii condudHori ~ti 
biin;·.i;i ,1 !erlllt':, <In fost condu~i 
la im'h;sonre, unde le {'sÎC locul. 
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După lel'1l1inare[l pr(J~t'nl11ului d. 
N. C:ureseo, 'i)l'('şedinll'lc Soc. sL 
În t ('()logÎe,jll-jn c,)!('yn <"u\'in.te bi

ne Siimliic, l11ul\lImeşll' 'i'l'lrintdui C 
T. F('l{'r 'pentru coneursul mora] , 

dat, dlor Aurd (hm('u prclol', (;11. 
!\Lieaw~i pereeplor, Cons!an!:iq SIt': 

in Inel!. l 
T n:'rillW<! a dal1sHI, n jleln'eut 11~ 

ş: s-a dist rat pC1Wl in ZOI'L zilt'i. SI u I 

bătut-o 
~, t pelltru Ca 11 a vru 

dr'lll" i ;[u piir:isii I J1l'ul. plp('"~ÎJld S'pJ'e 1 
Al'ac! ClI tt'enlll de :, d:m1nea\a, 1:1-
s.Înd În;lJ~lllill' felelor ".", lin l':'igă 

să-i fie sotie 

ment {le (/oru:- Cor_ 

Pentru înfrUll1useţare<1 

tirulili eroilor din 

• • 
Clllll-

T:imÎşolu'a. - :\Iui lj ll'!c I rt .. 'C'ute 
s~a t:nul o şedinţă la sodelah::'~l 

.c lIl! ul Eroilor" el in '!oealiial{\ pl'e
~idala de d. g{~ner'al COJ1s!:lIltin('scll 

"',om:toJ1(lantlll l}ivÎzie,i 1 fnfantrric. 
La acca:,(ă şNkn(ă all 111 ai parI ici pat 
d'. dr. Iuliu 1\.osle, fost prefect, dna 

~('neral Conslal1tinesclI, dna tir. 
Kosle, 'preolul (;h. Munteanu, d. co

tnnd Vktor !\egrea, eomandan.tul 
'pif'ţe-Î, d. 11. col. Bu~in('ll elc. 

"'" s-a ho .. 

!,lrilt Înfrllln,e\:IJ"{'a c'm;lirlllui 
('!'ullo~' din localilate,jH,in ra('.('n'a li

n~i i4rădini şi unri Închis.ori soli

de, <lZii fjind aproape în În,u'egill1C' 

deschis. 
Pentru un început s-a strâns pâ

nă În prC7.RJţt Stlm:l de ;)m mii '!l:i, 
,iaf' lucrăr,ilc \,or Îll('ejlC odată '('li 

'-lr"mi}\';ll'a, can' a "cnit de pc a-

cum. ,. 
= 

Tillli~()ara. ~ .. ' Văduva Bar/):lI'a 
Sdull',idl'r di,J e:Il'lil'rll! Fabl~iea, :,[1' 

1. ;\Ia:Ol'{'.;ClI, li, a l'ec!amat politiei 
o~rc. IL că dt' un :111 tI(, ·c;"lIlL/ e v{,
dudl., birja! ul Slt'ian Hoz:~a, vint' 

, la ea apl'o:tj:{' în I"'e(':ll'l' z·i ŞI-; 

! face i)/,0PUIlC"-; de ells:tioric, I:e 
! c:mt lc-a:·l':.;p:ns lot timpul. 
1 In ul'ma,-duzu!lI,i ci, Hoz:"a a ame 

ninlat-<> că o imlJUşeă dac:l ')U ii 
pnimeşlc propunerea. 

In lJiua de 3 Martie, a venit la 
f':l la locu:ntă (lin nou şi i-a făcut 

1\"0 ;")iHi l!J::':U 

Publicape ~ licitaţie. 

Suhsemnal ul delegat ju<liciJ.r aduc 

ia cuno:;;!illp pub:ie'ă în senzul Legii 

din l1'iKl par. 102 respective din a. ' 
1\J08 par. 1U cumcă !ucrurile urma, 
Lo:tl'l' ş. a.: 

'Il't'C-UŞ propunere, I:C care ea a re· 
~llZ:!l-O. In urma acc:,lu:i {'{'luz, 
birj:li'lli Hoz:.;a a Jual-o la bălael şi 
'.1 ullwnn'ţa!-o ClI moartea, dela ca
re a scăpat gl'a\.it, intcr\'en~iel, \"c
(J,u'Jor. 

PoliPa cercetcazăcnzul, să "a
dă dacă la mijloc nu-i dec:H o în· 
sc('n~lrt' a y:1duvei Sehl1cider ')i se 
~Tt'dl' aee:,l luet"lI, j",iindcă R.f)7~'ia esle 

căsătorit şi trăeşte în condi ti un~ 
b-unc cu sol:a sa. :13 

-)1:-

Prl'lenz:iullcu C:ll'C c 'de (incasat I'a, 

ce ,);)1;~ I('i cal~i!aJ. d(Jb:"mzlle CII 
Hl la sută socotite din 1 Augllsl 1 U:!i 
~al' six'sele pilnti <l{'Ul11 sfavl'tile <It' 
;~:)2;~ 1 t' i . 

Funcţionarii Prefectur(~i jude
ţului rrinli~-Toronta], Il'a,u 

prilnit salal~ul 

f:ai:, porumb. ])i.)r('i. (',lrtl\:"!, piu~, 

~ alle ol)eC'le, ('ar'i in urma dee.Î::u
~u: :\0 (~. ti:;:! - . H):i,:-i al jlldeciîyriei 

u:n In('u s-au ~xec":ll în Bocsig in 
!'~!\'ortll ('xl'C"alorlllu: Hu['za {o~rn re 

pl'. I>"'n ::"o('atlll nI'. St;JUh{'.'<wd 

,CnisU~il1 lm jloll"Î va exc('yut li! li j 
Corb N);'i~coht(, . COi'bu din Ci'lllU

na Bocs:ig, jll'lJl:'u jnt,'asu!'(':l ,;api· 

I ~alllll!l de ,")jlS ki şi acc('>:nriijJrjn 

execul,:e de acoj)erii'l.' şi C:lre s-a p"n' 
, ţuit în n.Ooo lei :"(' vo:' "inde p:':n. 

Intrucât mobilele cari ajung la 
licitaţie ar fi fost ex('(:vate şi de 
alţii şi aceştia şi·al' fi câştigat drep 
luI de acoperire, licitaţia prezclllil 
esle ordonată şi in favOl'ul aceslora 

în senzul arl. Q.in 1008 par .. 20. 
~io.i 1 ;llia !,e \':1 (; ne şi in JIl,ier('std 

cn'd,ilori!or llJ'lllI1Iori: nI'. ;\ljd()~:i 

Emilj)t'ninl 0(1<1:) )(,1 c:q:i!:!l şi aC'C.: 
Iozcfovi ls ;\dolf ;wntru l;~OO Ici C,l' 

pilul ~i accesorii; AgronQTI1111 SOl'. a 
n:'Tl'ill1ă de Asig. p{'n~ru :~-ll{O lei ca· 
pila! şi nc('esor-ii. [\ercszluryVillH' lm 
pentru 4iJO lei c~1pilal şi a,·ccsnr.ii:: 

T,li1lii!jo;ll"a in i!;'lll:i uilui 01" 

d 11 :'1 mi.,b,Il'nllui dt' lin:tn\e. toale 
adm' ni slral i;Je t'ii1:tIN' iHl'i' di n (a
ră. :1 i rel:llil S~I \'l'rse i o!; banii in' 
C:isa\: Jn jwiml'k :, zile :lle lunel 
!'II-!l'h' la Bucurq;Ii., 

Din at'l'n~!ă ('au;-ti. nclmiJlislraţin 

!iinan('iadî lo(':J!:i. 11-:1 pili II! m;:1l1sn 

. 'j)"dl'd!lJ'p' jllddului n· >,II·u. Sllnl:l 

neoes:n':l pell[nl plata rlin~'i.~ol1nl'Î

'.01' ei 
Ae('st fa,)l n'.1 ! rebut' siî iJlw';jore' 

ze jl(' fu nt't;onari i p':cfl'c1u rei. (',h'!i 

~[llanll C(' Irebuia s'ă,! pnilll e:l:wă la 
1 .\r;\r[:<" il iwillll'sl(' la fi :~;Ht i 'Im' 
t)j(' ,)Î m:ti a les că ac('st sMar (' 'pe 
Illar!'l' şi nil j)(' Frb'J"UrlI"Îe. dt'ci 

• 
CINEMA CEN1.1RAL 

7 Martie 
Qnartier Latin 

11.J1 s:lla,' anl:ici pat. 
1\ la: sunt insli[lI\ii de stai. cum 

(':,1(' (':ileu rl'!':;i[t eai'(' pliill'~l,' nt!

mai la :W :11(' lunI': s:~larlll funqio
n,w:lor :,ăi şi aC'(,ia se r{'sen1nea
zlL cum Irebut' să se !'esemncze şi 

ei. 

• -
Un nou restaurant 
s'a deschis În Timişoara Str, DOlsa 
colţ cu Str. Poştei, care stă sub con· 
ducerea Onei Zilahi sen. Se găsesc 

I mdncdrl speciale 
: cu preţuri reduse. Bucâtărie roâmnă, I 
; franceza şi vegetariană. Vinuri exce- l' 

! lente. Primim abonaţi şi în afară de 
; restaurant. I 

Ci netoatostr.felf'l 

CI~~MA CETATE 
7 Martie 

Pat şi PatachOD între eaoibali 

~icitatie publică. , 
Pr:·u efecluirea acestei UC'ita(illll;Î 1: 

pc baza dec!slIluj :\0 (;. ,')71(i-l!r29 : 
,,{' fliX{'~IZă «'rmcllItl;)c 12 lb··tj{' : 
U):~o orele t d. m. în ('Ol1lUWl Bocs,:,'4 ' 

) a )(JCU: nla urmi1r"itulu i. ' ! 
Si toţi cari au "oe .Q.ie a cumpăra I 

sunt invitati prin acest edict cu ob- ! 
serval'ea accea, că lucrurile susa- ~ 
mintite vgr fi vândulJe în sensul legii i 

din lRglpar. lOi şi 108 acelora cari i 

dat. ,lIna! mult, pe lângă solvire în I 
bani gala şi în caz neoesar şi sub 

pretul de strigare. 

din l"i.,.I,o.l"a 

CINEMA ELISABETIN II 
7 Martie 

Nevasta mea flirtează i 
I 

GiI,l~ll:!r:lI \!ih;!i jltuh'u :~hHJ lei ca 

pilal şi acccsori i: Loc\")' ~I at'clIs p-en 
lru Hi.(i25 elljl[[al şi Hccp;·;odi. 

Iueu, la 17 Feor, 19:10 
.~n'r:{'~' df'lcg .iud.: indesdfr. 

B._lui [Jldu~tril'i T('dilr 
in Llt~ol 

In ~(',II'U zilei de 1 ;\Iartic H):IO 
'l avui ')0(' un l'rUlll(JS 1':11 coslu
TJlaL ;n ~alonlll de (j;lIlS al hoklu· 

!u!i Iheia, dl1t de J ndustria TexH
Iă (1: n l oC'l! i! a le. Sll h p:lI1'o 11!J.ÎII1 fi 
lu; j)I'pşedinte.\nwd Poral,l in fo
losul clubului sj)ortiv. tt'xtiI. 

CINEMA MEHALA. 
7 Martie 

0+0 

I 
P 
k 
1 
E 

1 

• u 

Tl 
• 

1 
St 

Tr 
ba 
ra 
3 

P 
il 

I 

.' 



-
, 

[1 

a
ul 

ot 

şi 

• 
t 

,i 

e 

Voinţa Poporului - -
Pentru edificării ele primăvară J 
• 

3 
cărămidă, ţigle, var, ţiment precum şi material de lemne se transportă şi la 
domiclliu în condiţiuni T ansilvanÎa depozit de ler:nne 
avantajoase la : firma: r. Arad,C. Radnel 10 ---- ---------~ ---------- ---- .. - - - ----~----~~----------

Inslalatorde fântân 
şi apaducte 

ZURfl]. 
Timişoara rn. Str. Romolus 31. 

= -

ULTIB14 O BAI 
Guvernul Tarclieu 

la Paris. 

., A 

rall1ane 
I 

Publiewţi>e 

Pregătesc haine de modă cu 2.000 I R:rd:o - par.i:' . Eilel '~- - Hadio r p.lI'!i!l('le auu,1!,l[P ma.i ele YI'Cme,. 

p; n-1:lIllent u~ va u('ol'da majol'i
! :dea de vot llrL 

Tribunalul a aprobal sub No 208 
H,2H lichidarea firlJlei Eugen Frank 
Import de pldăI'ic spn. din Timi
ŞO:ll'U_ SlIhsem natii liehidatol'i 'în
vilă cJ'editodi fi rnw Î s:'I-~i ::lllinle 
crt'::n(rlc în [crmen de fi luni, căoi 
alttd nu \"01' fI luate În COIl !->i(]('

r:r\:t' la lichidarea averei so·cielă\ii. 

T,imi~oara, la Vi Ft'br, lH:10 

Eugen Fri~.nk m. i). 
Il!". Iuliu Belu m. 'il. 

lei haine de lucru cu 800 lei şi , 
U)OO lei haine de băieţi cu 600 lei. 
Efectuez cu preţ ieftin ori ce lucru 

Paris anun!il: __ _ 
! ;u\'{'f'nul [:lI'd:eu rflmanc cu SI- I 

gur;!'I1\il În urma IC'g.Hudlor cu I ce pri leşte bransa mea 

Iosif Amigo 
'Timişoara, Plaiul stâng al Begeului. ... ha *.. AJ&C!iWN 
Un dormitor din cireş şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzare 

Guvernul a botărât ca toale Încasările să 
se verse Ia Banca Naţională 

H'al;'u Bucureşti, lL eli inccj)e-

re de azi I{)~lte admini:.;p·:ltjik fi-
"',Il cap;lal de rezerVil :H'l' t'iccan' ad
Tll.-lll: :-;lr;l! il'. 

1\0 jJlti~gl~) 

PubUcaţje de Ydfal&e. 

Ioan Lunea, 11 

Timişoara 111. str. Tribunul Laurianu 8 

n:tlldal"e din, (al'il WH' ":lrsa illcusii I Felliru Irt'('l'ile pIn!! .'\dm;ni:,II'~ltijle r 
pile la Banca Xa\ională_ ~:n'l!1C iare "OI' ridica din 10 Îll 1:J 

Luilnrl conla{'lcu Ballca Xaliollu- 'l,de sl'l1wlc neCCS~ln'. 

SULt'Illnalul porlăl'd adue la cu
noşLin\ă publică, ell in urma deei
~Ullli cu Xo (i W:2~ -Hl2~ al judecă 
loniei rurală Timişoara în lavorlll 
tu: lu"n Hl'gt,p "l';Jl". prin dr. Colo
m;1D Fl'Id avocat lLn Tilllişoraa, 

j)enlnt Mima de 1Il1l;iO lei capital, 
;n:erl':~C dt' 12 b SH,fi 'PeJltru Spl'SC 

de un k: dej:1 :~tahilil(' ş.i cele ee 
:<ilt' \'01' m~l< sl:rbili S(' fixeaza termen 

ventl'u cl'erlual'ea Iie.ilatici pc 19 
hLtrtie lmO ora 12 a_ m. i'n co 
muna fdlimda Xo :s:m pe dnd şi 

unde St' YOI" \'inde jldl1 Jidlatie 
obi('clele Sl'c"cstr;rte şi anume: 

vacă, f:ln, poroi. pI'et uite in lei 

j 

EmilBossert 1 

Lue;oj I 

!ă d :'IIadglwaru ya arIa ioldl'mll1u -x-

Mari inundaţii in Franţa. 
Strada V. Mihali-Cuza vodă No. 9. ~ Hn(ro TOlllcl1:;('_ - Inundatjllll~'a 1 <;·:!U ,Hlllll (h jos incă de IK'\ aco- \ 

Recomand Ieftin: 
VIeuri pentru maşini. automobile şi 
cilindrii, vaselina, benzină, curele de 
transmisie, curele de cusut, tuburi de 
cauciuc, tăvi pentru apaduct, pompe, 
metaluri, şlnur pentru toba, saci şi 
to~rtie-'e~.whnjce. Accesorii pt. 
automobile. Ca reprezentantul firmei 
IOlndustria«, 8. A. pentru Comert şi 

Industrie. Timişoara. recomand: 
. Tractoare HanOIJUi~ .. W. D •• eu 
bll.toze tMav .• , m<tÎ departe .]j'ede
talc autocamiolJf':te de I şi jum. 
a tone, cu conditiuni foarte uşoare. 

TELEFON 80. 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin preţ 
intreg echipamentul )a croitoria 

militaro-civilă ,.,La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

, 
1 A. B RA UN I 

Instrumentele muzi- 1 

-', 

cale. I 
Timişoara, Str. E. de i 
Savoya 14. Arad, Str I 
302 Cloşca 2_ I 

Dormitor I 
I 

din trandafir urgent şi eWn 

ele vânzare 

În r('~ill,1{'a Toulou:-.e esle în:.;'roz:i- 1)(,1~'sul C,l "l'l o 1', pe l'ad yi('\uesC'. : 
loarc in s:llul CutieI'esti s-au diîni- 'Iulle (Fntre case se dări'lluă, fă- I 
'11:1t ai}l"oape 1Il0 ca~e. Y:elinw 0- I ~:înd Zl'el de 'lÎdime_ 

nWIH'şli nu sun!. in schimb Ia He- !'nmpiedi ~i :mnala S{, luplă să 
'in~j l:ingă Toulouse sun;! 10 moMi. I 'lj)nH';zlionl'ze pc sinistrati şi pe 

La :'I-Ionte;nbou.e a.pa a scăzut cu· cl1t le stă în 'pulinlă să-i şi salveze. 
un melru. cu toate astea. oamenii· n~l I -x-

f I , 

! Dom1Jul ministru Maclgearu răspu1Joe unui i 
I deputat majoritar in parlament. i 

IbdJio Bucureşli. fi. -- Eri a răs- , 

I pun:-; în tata Adunării deputatilor j 
r 

plec!ă J:n:~lc şi rllg~ind ~lUl()rî'illile ! 
să lin!ervlÎnă în. o!'iee discutie ce ! 
Y:\ 'jmimi onlinea îl, Basarabi,L I 

d. :n:nislru de final.l,k }f ad.!:(earu .. ll- ; 

lllU di'imlat ma,iontar car. flrl'llfl- i 
, de că în Basarahia ar fi fost luJbu I 
I "ăr::. nrăltmd că aici dOl1llH'ş!e corn- ~ 
j 

~Ş'l dar pr·:n forta [luMică se 
c:lută la no; să se ascundă răul. 

i .............................................. .. 

o pildă penfru H1i-i 
niştrii noştri I 

plenipotenliari 
lor do.: :trLişli şvabi. ale diI'or ex

noZ''tii :1tJ fost dealtfel apreciate şi 
in {~i'rm:ln;a şi la noi. 

(iooo. r 

·nmişoara. la 21 Feor. ln:ro 
Portărel. Herescu, 

Xo 7: J07 -~ 192H 

Publ;;'cat1,i(' de lidtaţic_ 

Subs{'l11n:1lul i1U rlărd aduc la eu
noşLin(ă j)ublicfi, că Îl~ unua deci
sului cu:\o G, 11:l7(j-~W:!9 al .Iu
dl'căloriei II Ul'b"n,1 Timi~oara. În 
f,lYOrul Fabrica r ni lă de lacuri 
ş~ vo i)s{'/c 

'pe actiuni, 
kPr şi dr. 

şi Sociel:r le comercială 

J'epr.prin {k 1. Bec
G. Z~cgler avocal din 

'nmişoara, pentrll suma de 1:!:!!l\1 

ki (';Ipilal inleresl' de 1:> la sulă 
uda 21\ :\(H"_ W2H, 1 iJe ;~:j la sulă 
prul{'sl :;;.i i'('nlrll spesc in :.ti:l;$ 
lei deja stahiJile şi elee Cl' se VOj' 

m:!i slab:li. S(' Ilixcaz:'1 lerm(·n pC'lllîU 
,,:'('cll!';r{>[l I:citatiei ile ziua de 2'1. 
:\farf'c l~f;~(, Oi"a 10 a. lll_ în Timi

şoara III. strada Trdx'u:u Lau
l'l';1D sub Xumilrul 1'-':. 'pt> ('iind' ~i 

unele Se' vor ,'inde jH'in Iicit;l[k 
obt'clcle s('{'w'slralc şi anume: 
mese ma: rnici. m:lS:l \'crek, l1lasă 

de 2 m('lrÎ. ('le. 1)1'('lu:[", in SUl11a 

de '3311U ki 

I 
Porll'irl'Ll~o.im 

Tim,işoall"a -- Săpti'irn:llla Ir'Cculă 
- după elim am ma: nnunlal -"- <t 
f;erh:lnl! "Oll"},! ,,1'11:;, Iwinistrul 
(;el"m:mid la Iluew'eşti. :1 "irital 0-

r:lşl11 noslI-lI şi c:îtrya sale -ş"~De-' 

şU din :rpropif'l'e. Dsa nu s-a inte 
resal nnma; el(> viata economică 6 

si de "iata culIur:1Iă şi al'lisli-eă 
q cOTIcf'tălr!T!lor n.oşlri ş,'abi. 

:\!pn\:,t dală de d "011 ~IHlius, 

"("('sloI' do: at'lişli. să fie luată (~a I 
Diildă d(' minişl,'i noşll'i. plenipoten- , 
!,ind. cad. după cum a spus În-

A apărut cel mai bun plan al oraşu. 
11'-0 ş('(J:n~ă treculă. :l camerei, un lui Tjmi~oara cuprinzând toate străzile 
de' iHlI:lI majonitar, sunt în currn,t şi Fniile tram\>aiului electric chiar şi 
nUIll:!'i cu dansul'ilc mOdl'I'IH'. JlU i cele proectate pentru viitor în interesul 
Îil1:,ă cuiniereselc noas!rc În strd- i desvoltării oraşului. Se află spre vân-

A '"izitat cu an'st 71ri1e,Î :.1('11('1'111 

f'omlln al piciorului F~atlz Fr('ch 
<;i ni sClIlp!()rului S!'hasli:1n Rofh
<;{'hl;n,!!k. :lmbii absol\"<,nti ai aca, 
df'm;pj de art!' -fnlmoasp din ~Illll
chf'n_ 

D. '"on MuNus însuşi, fiirrd un li, 
t{'rat Şti conferentiar de mare '''3loa
l'C, a rihnas Încântat de operile ce. 

năfalt'., I zare la papetăria 
Awm doară şi noi multi m'lişli • G L O BUL" 

~ni11,'in' În sl"ein.ătat(', despre cal' 1 " . 

VOI"Pc'se ~tre;:nii şi deSfll't' :l diror e- 1 Timişoara, 1. Str. Eminescu. 
librărie românească. cu mare asorti:isl:nhtă. miniştl'U noşlri plenipofeJl' Il, ment in rechizite de birou şi articole 

tram, abar n-alL de papetărie. 
Voi bură 

t 
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().NEMA. 

OL TJ' PI"l_ 
1 .. (1GOJ 

....... • PI ,.. ", '$ 
Martie 7-·8 Vineri, Sâmbătă 

Două rose şi un sărut 
comedie de dragoste 

Cu Line Haid, La Jana, Harry Halm 

Reprezentanţa generală a cimentului 
de TUl'da şi 8 gipsului de TUl'da la 

Fraţii I{ornis 
ARAD, Bul. Reg. Maria 13. Telefon 501 

Ateu~iuue ! 
Cimentul de Turda fe vinde in saci 
de 6,0 kg. provăzuţi marca originală 

a fabrieel şi plumbuiţi. 

Serviciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine in 

Salonul "l)irosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L· 1 .... 
Spălatul pârului) e ) ~. 
MaOlcur ) 

w 

IIATOZE ~1. A. '7. 
Cele mai noi şi originale sisteme, cu lagăre rulment şi rame de oţel. 

Locomobile cu zece atmosfere motoare cu benzină 
şi cU gaz aspirator. Aparate 
de trifoin şi renumitele 

tractorc D. IIanonlao
~ 

cu forţă de 28-32 P. S. cu plug de tre fenuri. Massey Harris furni
zabile prompt. Condiţiuni de plată foarte avantajoase. Repr. generală: 

Industria Societate .A.J1on. pentru conl. şi industrie. 
Timişoara, Str. (. C. Brătianu 3. Cereţi prospecţiuni gratis. Telef<?n : 914. 

\T oinţa PoporuluI -
Na;;!!, lăcătuş 

de arte şi instalator de apaducte 
Timişoara,Str Eugen de Savoya I 
Confecţioneaza grilajuri de 
şi maşini de gătit. Primeşte 

I felul de lucrari în branşa. şi 
parari pe preţuri reduse. 

! 
: _~ UlJIJI"'CU4i!\? .... UlhM\ 

.: Sh'!nn E:'{>rHng Timh;l)ara 111 Sp: . 
1. H. Si,';anu ~2L ckc1l"Îeian şi inst •. 
la:o;' de apadu("fe. jloIlI:'ază şi 

parii radiufoane,lncarerl şi r€j) 
'!eIU1, lI: aluarc. 
~:~:-WP.·f2 rrzrm=;au_ 

~HHHLE EFTI:\'E d~n depos:t ar, 
lati oricând la aleUerul lui 

It. \\l]NKLER 
1: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Timişoara. Calea Bu~aşului 12. UlUI 

UllleS de soferi 
~ 

Inscrierile zilnic la Timişoara str L VăCărescu (fost Bem-
gasse) 31. Autorizat de AulocJub. 

I 

306 
oprire a Electrului Nr. 2. 

Vinde şi in rate. 

Cea mai eftina sursă de 
ceasuri şi giuvaericale. 
Reparaţie de ceasuri şi 
giuvael"icale pe h'Lngă 

gUl'anţia de 2 ani. 

, 
I .. • (fost, Corona) R.~~taurallt şi Caf~nea I 

'
Aratl'n'IIIS ~i~o~to~J:aJ! W A T Z Iosif ZINNER Intors din străinătate 

cu experienţă bogată, am des-: 
chis 1n Timişoara, Str. Mureşi-! 
anuun atelier de tâmph1.rie. unde; 
.primesc cu preţuri eftine orice ! 

comandă pt. mobile etc. '1 

A. Heimann I 
--~- ! -----Uhete şi pantofi deganţi du-

rabili ~i eftini o llmai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Mutarea nteHerllIui de maşini. 

Avem onoare a aduce la cunoştinţa i 

. \It 1& ." R~!lovat din nou, e'egant, cu mobile noi, 
bucătărie bună vinuri din podgoria, un litru in rest~urant şi cafcnea lei 40. 
Prin stradă lei 27. Progr. de BIII'. Sâmbfltă şi Duminică până dimÎlW'lta. 

De vânzare 

Automobil Turism, 

~1 A lţ CA "B'lT 1 C R." 

Adresa la Administraţia 

"Voi~tei Poporului" 

I 
1 

1 

! 
I , 

Arad. str. Meţianu Nr. 2--·-4· 

Pistrui mărunte şi pistrui ~de 
precum şi toate impuritatile 
curata CREMĂ LAPTE 

CRIN a lui 

KULKA 
i Se aflli esclusiv la F 
l Oreşeneasca in Timişoara, 

tate Piaţa Sftu Gheorghe, 

Mica publicitate. 

'. 

illmpropri~aride ma~nid~ t~~~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ •. ~-: J 

şi de tractoare. că atelierel~n~astre!e : Prăva" Iia de ciorapi şi dantele d n sir. BranCOVICI mI i bucata 90 bani În orice cantitate 

o II ii 
am mutat dm Strada MoclOm 58 10 ! am mutat-o in strad~, Timişoara, IV.Str. Gen. foch 33 în cu, 

1 Emin~scu 8. Mare a~ortiment de dan~elf\. Preturi reau~e. Cămăşi bărbăteşti! _. .. _ . __ .. _. . 
SI'ada Bolintilleanu (Gorove) '\ de ultima modă cu ple~t de. măta~e ŞI ~ ~ulere 21

J
O Iei. Dantele dela 2 IeI. \ Dormit~are din lemn esenţă 

N O. 7. ::;e pnmeşte tot aiCI, o ucen că. I pentru ~Lel 12.500 . în !ate lunare 
(4 minute dela gara Do.mniţa Elena). ~ să.pt~ma~ale la BallO,t tamzlar , 
Rugăm s~ ne onoratl ŞI pe mal de· In!'. Virgil Bogd;ln nofar public in. ~brfa se va vInde pe bucală. p:'('- l Timişoara, Mehala Calea Torontal~~ 
parte cu Increderea Dvs. , ~ d fuI loial d(' str;o:arc al nl[irfii (lst0 f 0 _____ • _ _._ •• ______ _ 

Cu deosebitli stimă '1 . l'a . )'. -. 1'· ;"', 3'>'> 000 1 I' I
r
, De inchiriat 1 locuinţă cu o carne! 

F 
.. S 1 h k lX.I .. ~n ,suma (<. '-_. • .Cl. . şi bucătărie I locuinţă cu două ('r ratll z a ot a PubH(·ape de Jiei In f.j e. LICl:a\la:a 3W.'l,IOe,I:ţ-t.:\fartlc I me:e şi buc~'ărie,. 2 locuinţe 

Timişoara, IV, Str. Bolintineanu7. '1. c. o~'e1{' .) il· m.:~ fil'oul sll,bsem. " ~ntJcameră ŞI od~le de bale. 

In atelierul 

LUSKAN 
din Timişoara III. str. Tribunul 
Laurean se fabrică cea mai bună 
mobila din tot felul de material 
Vânzare şi contra plata în rate. 

, :\1'. ;:cL :Jl~-J9:l0, nalt!lui l1otal' puhllc 111 Arad, Strada! mteresa :a proprietar str. Numa 
Hot'ia :\0. 2. .; piliu 23-25. 

Se aduce la C'unşlJn!ă publică, elim Condi1!uniiedl.' licitatie dclailale ; 
1 Y • • • 1 . 1 1 1 Camera mobilată cu intrare ,..r.IJ,~'"". . ca 10 sarcma. nscu ŞI e}e tuca a şi informntiunilC' priyitor In "C'de-
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