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ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

"VIneri, 7 Febr. loao 
---=: 

REDACŢIA ŞI ADMlNISTRAŢIA 
TIMlŞOARA Cetate: P. SI. Oeorgbe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARA J, et 1. 
LUGOJ. STRADA FERDINAND No. 1. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

:~ Rezultatele definitive ale alegerilor judeţene 
~. din Arad si Timis-T orontal 
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J~cletnl ArAd 
S-HlI exprim~l lotal 8-1.773 de vollll·i. Din aceste lista :-';0 ] national-! 

tanlnislă a obti~ut loial 64,483 voturi lisla :\0 2 !ib{'ralit a obtinut tolal r 

15.958 Voluri, şi anulate au fost 43'32 yoluri. De oar-eec partidul naţio-I 
ual ,'.iberal il:a (}~~I1ut in .iudet~tl AiI'~~(~ 20 la suLă 'din totalll~ .h)t~riloli I 
exprnl1at~, libefalll nu vor 'i>nml IlilC1 un !mandat la oon&lliul Jude-. 

, J 

lui lln(ioIlHI-lil>eral a obţinut 7762 voluri şi lista partidului şv!ibesc 

11 obţ i nut lol;.ll 10067 de votum. P dn l\J'ma.n' nici în judetul Tintiş-
Joronlal nu s-a obţinui de către nici un partid proeentul de 20 la sută 
1 TescrisJlc __ ~('gcail'fnllmili"'ătl i;ă;- În consedl1tă Consiliul 'jude
{('an ya fi eOUIIJus numai din lll.(':mbri i GlI-i fi,.{urează pe 1istcle 'm;ajori~ 

, Iare. 3 

li'an, /" 

Din IT echiul Ile;-ot 
La aleg{'ril~' judetene din vech inl Rl'~UI, lista guvernamlentală a 

antt o <-'râncenă luptă cu listapartiduhti national liberal, de Oare(!oe 

pes[e tol liberalii n'pfezintă lin coetidt'nt d~'slul U~ im'prortant~ obti· 
11llnd în multe ju<l('te 'Câte 40-45 Ja sutit tlih tdtalul voturilor ex
prhnate. 

I .Judetul Timiş-Torontal 
J 

Lista ! partidului national-ţlirănislă a obtjnut totalul<Ie: .63.370 vo-! 
turi lista partidului 'plugarilor a obţinut ,t.~J)7~ voturi, lisla partidu- I 
t 

Marea. catastrofă provo~ 
un-vulcan cată de 

Ma1erHle ar:ă1oare au acoperi1 sate intregi, distrugdd :eci de 
mii de gospodărij 

LCJlndra. - In insula Marlliniea diI1i 
sudul Amer:ioei a isbucnil dinlr-un ! 

,vulcan materi~ arzăloar:e, care a 
provocat un dezastru general în 
impre j urJmi. 

Un avion lredînd deasupra insu
lei, j):ilolul a observat <:uml acest , 

TelegramA partlculârA. 

vulcan at-uu('a cu o putere extraor- I 
dillarii f(Jarie bucăţi maIi de pietre 
şi alte makl"ii Dil1eauza căldurii I 
<:arc IClllallă din vulcan, nimeni nu 1 

se poal(' a propia aşa iunU toţi Ioeu ! 
iloni insuh'i lin pierit, I 

Vulcan!!1 fiind în apropierea o('('a- . 

uului, apa clocoteşL.e, lava rcvăr

sfmdu-se în şiroaie mari. 
,;\' li se poale veni ClI nici un fel 

de ajutor în fata a("If,;slui măcel ăl 

naludi. 

I D. Macdonald candidat la 
premiul Nobel , 

Stoockholm. ,(Danub). - i?reşe-. 
dinlellO partidUlui sodal-democ,at su 
('(kz a propus JX" d. Macdonald pen
tru prcm iul "Xobel penlru pace. A
cC<lstă propunere este bazată pe 
,atitudinea dlui Macdonald din tim'" 
i~ul războiului şi 'pe munca 'depusă 
de dânsul In favoal"€a păcii după 
dizooi. 

Un medic din Timişoara 
moare subit pe stradă 
'Hmişoâ.ra, ~~- Cunoscutul şi bătrâ 

nul medic tinri::;oman dr. 1\. Man
heim În dale de 7-1 ani, pe când! se 

~ rtlllJ.u.l '~'-el" I aLătu~'" II -Te r1!imta in ziua de 31 ]an·tn'"'bu-.r-a U ~ 11 D ,& a ,& 1 u t }.e,·ardul Ikgde Ferdinand a fost 
eurrÎns de tm nlac sublt ~ -cord'. 

par' t-;-'-ul J( Ta~ ţl'anal Tat,; "~nesc .' ~lellicllI it di7.ut în stradă. Ridicat şi 
,& U ~ J 'V ~ .,... ,&" lnwsrorlal Într-un magazin, Miră 

nul şi-a dat sf<1rşitul după dte'Va 
La Aracl se prevecle o colaborare ca ocazia alegerilor comunale 1 clipe. 

- - • J>euedalul era ll1('dic al Casei Cer-
Aflăm) din surse competente, că, rilm' .50111uuule ac vor awa loc în i şase locuri 'incons.iliul orăş.euesc. I cuaie pentru :\:sig<Irîir.iJe sociale şi 

eonducereapartidului N aponal U· luna '\Iarlie .. Aceste surse autorizate Se speră ca un asemenea acord 1 unul din specialiştii bănătleni in 
beral din Arad a luat COhlacl: cu ne informiOOză, că pactul între Na- ya fi inche-iat şi cu celelalte - par- boti de piept. 
organqzatia partidului Natiollal-tăl"ă~ tjonal-1ărănişti şi Liberali !i-a şi in. ode.' ~ f Cu moartea sa corpul medical din 
nesc din localri.tate în. vederea al~e- t cllcial, ot:cmndu-sc partidului liberal I -1[- 1 T.imlişoara inscrie o gnea pierdere. 

ti d 
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2 Voinţa Poporului 

Impunerile anuale_ 
(Dările cătră stat). Un alt atac banditesc in tren 

de Toma Carabasiu şef de ser
viciu În peDsiune, Lugoj. 

. ~- Continuare. -

1. Declarafale anuale. 
1. Cine trebue să de declaraţie? 

Lângă podul de 'pcste Buzău, 
fost oprit trenul a<xJclCJ-ut no . 

• B UCI't'.şIj-~ Vasl ui 
Dintr-tUt vagon ·de clasa 'l,a s-a 

tras semnalul dc. alunni! ş.i mt'"Ca-
, nicu} a o j)l'iL 

S-a produs de sigur ilunica. Dar 1 

pcr"onnlul Ir-elll1lui a începuL iime: 
dia! ecr'(',cIăI'ilt>: cinl' a dat semnalul i 
de alarmă şi de ce? I 

CU1'ioz:ilalea mare., ingrijorarea şi ! 
mal mare. i\ u se putea dobândi nici : 
un răspuns, nici o lămurire, până t 
când au fOiit \-ăzuţi câtiva inşi co- I 

bor:lnd din \'agonul :de bagaje eu 
valize şi pachete şi fuglindpe câm'p. 

Cine să se la însă după fugari? 
A fost o preceda re ba.ndit~ 

ident.ică c<,'le.i de acum câteva zile, 
de pe linia Bucureşti-PHeşti. 

Baza, după care fieştecarc cetă

tean plăteşte darca., este venitul său I 
care trebue să,} declare. ~ 1 tI", JI t"-'- 1 Dmt1!Ilule Dli.rlOC'lor, ' 

Ca în fiC.';itecarc an. şi în allul :,ce' r rlC IUlJII e (lIn par 1u a Hin IHO! iYe pm'Uculanc ~ indepcn 

sta, fic~teean: celălean estc daWor sa t" J ţ" " denlo de \,oinlall1ca cu regret mă 
îşi [adi dedaraţia ,'cnitului, care l-a na IOna - aranesc. simt obligat a vă comunic~ ~ă eu 
avuL anul tl'OCUL. incep',re !le azi nu vo.i ulaI colabo-

Dela 1"aC'.JCl"ea dedaraJillllilor <HlU- I O acţiune separată :Mihai Popovici. I l'a la gazeta ee 'ClI ollO'l.l'(' eondu. 

ale sunL scutiti acei celăţeni, propri f " .' . . v' 1 ceH; an'aslă l'dragae o regret Sin, 
, Le ' 'l' '~ t In cercUl'lIc politice se afu"mii că , rOps.ltl aslazl. etan ( panran ori case, a Caror ve j , .,. . .. . cer ayfUld în \-edcre Intelegerea de-

. ,. 1 lLr.'" 1 1 > \ d . .\bhai POPO\J~Cl n-ar fi slreJll 00 I !·.Vlucnl pnnlcc prcocupal',lc dl.' I 
mt un 1ll unu . .:." nu a recu pc", . . . ., . . . . ~ plină te·a I{''xistat in scurtul ~imm 

, '. v • ' tlt)<lT"ttta UllUl nou ual' III B ucuresli, cllpe[,eulC a nOllltu tiaI' flgu!"eaza t' 
sie ~)O 000 lt~!, SI Ul a caror !)l"OIJl'lC- .' . • . ', . , . ("tit 'tl11' ff)sl înljJrClll1ă totuş allU 

. '. , I . . Londueer{'a gazerel 111 cheslle ar Ş' e!tes!!J(' edlltlare. I ' <.. , '..' 

tat~ nu a fo:-;l UIC:- o se 11l11bare, Şlil currinde ill.' dtţiva din I11l'Olbri sta. ! Nu este -exclus ea el să su,~tjnă o. 111;:(' :inl.el't'se person~le chcm~l1du, : 
{',ITI afară de pămant nu au avut al-\ LI' . 1 fI' . t" 1 li tă 1" 1" 1 1 '1 1 I ma alllrea sunt neVOIt să abdic de . . 1 U,ti! maJor a oS el orgamza Il na- s' neo l(~a tI a a cgC1'l e p-en I'n 1 . . ' . 
(e \o1('mtUl'l. . . ! ~ionale din Cap'jtală c.ari se simt o- J munÎ'{'ipiul Bucureşti.' pc sohclulÎ}ost~~nl('l1t sun.etesc con 

D. ex. un c.I.·Iătean arc o ca.~~ şa j slruit de noi prm bună ŞI frumM· 
vre--o 3-3 jughcl'e de păm<lnl, ctlrc i să intel'egt'rc. 

toale la olaltă au fost IJre,tuitc la un \ COllferl-nta 1-nSI)ectol--l·lor Primitj 
venit anual subt ori până la 2tXJOO . Ill€ll 

~=/~: ~:~n~~ ~l~:::~ fillanciari dela 111illisterul 

liCspcd ui uj 

Reda-ctor 
The-od(}r 10I1It. ' 

;pământ, }ocue5te cI cu fam1lia sa, I l' 

ln casă ori dacă a şi avut chiriaşi I de finallţe ' 
daT' a'ceşt:ia nu au plătit toti Ha olal- I .• Concediul dlui ministru 
tă în anul 1929 peste 20.000 lei ehi- 1 Aurel Vlad 
rue în care sumă se întelege şi par D. Virgil .\ladgearu, ministru de eia! mesenaşii I 

lininte acoIlvo('alc'rÎ; De a:-;enWIlea d. Madgearu a re-
tea locuită de proprietar, care parte I 
de a~e-menea a fost preţuită);. nu la del)artam~nlul său pe totii ~qspcc . comandat inspedorilor financiari, să . 
esLe dator a mai da nici o dedla:ra., torU 1"inandad elin toală taria, PC11- ~ (,x{'~'ull' în dl'aproape fabridle <1(' 

[t'U a li-se d:l .Î1l,>lructiuni ClI prj. ! zalUlr cari 1n anii trecuţi au căutat 
a fost pretuită În anul 1925 1~1 un 

\;ire la impunerile ce unlH.'ază a se ~ să se slistra!!~\ dela plata .illllpozi-
t.ie, de oan,'Ce pămânlttl şi casa lui 1 u 

liim:p de ;) ani, şi aşa d~lnşii vin im. face anul aocsta. \ idor. t 

Pll:.~; anual 'din oficiu 'până la anul O. IT1inistru de finante a recomau \ In c~ priwşte bănoile şi ,ooBtă-
dat insT)ectol~I'lor !lIcl1erali, în ·1l1-i· li Ine ',ă Calt!e SX_~'I d, .... lare ~lntI"(><1' ca Hi3iJ, c:lnd se n1. faoe o nouă con _ = l' ,.. , ' ',il " ,'-' <. ~-
mul rflnd s,li caule ni' "",'It 'poslbl'l ca I 1~1'lalll1 la 'l'lCll"'''l'ca b·llanttI ..... \·lor ~~crilel',C a averilor, - dacă însă a 1 'Jb .. . < • l J =c . ". 

mai cumpămt ori vândut 'în mul I TIWpuneril-e s1f se fac~ in mod gtne-' In('asarea 'Î1l1poz1klor se V'a face 
1929 ,'re-o casă, ori pământ, atunci raI şi fădi nici o măsud abuzivi\. I td1l1'est I'i al şi în raport cu :-.ituaţja , 
trebue să facă declaraţie, ca in~po: fată de Ju'icii contribuabili, în l>pe- fJeeărui conhibuahiL 

zÎtul să Ise şteargă de pe numele 
fostului !)I'aprielar şi să 00 scrie pe 

a celui nou. lln 
~ 

an dela stabilizare 
DeaSt'lllliellea trebue""să se fa('.ă de- I Evenz"mentul 

claraţie, dad\. în anul trecut s-a mă· va li sărbătorit, printr' un banchet 
onoarea d-lui Risl 

.. 
ln 

rit chiria, de ()al'ece prin aceasta 

Vinel'i 7 Februarie împlinindu-se! pl,in guvcmalorul >ci d. BurHianu şi 

un an dela decretarea stabilizări;\~; tot.i membl"U consiliului de admi
ewnimenlul va fi slil'hătorlt prJn- 1 nislratie. 
lrun han~het dat în Olloar:e.a d-lui 1 In afară de aeeştia vor lua parte 
Charles Rist, consilier teclmic. repI~z('ntant.ii marilor t-indu:.;trii, 

Bucureşti, 3, - D. 'l1l1i.nJslru allÎ.n
dnstriel şi ooll1JCrţului ia cu 1l1ct'pere 
do mflil1l' un concediu de o lună 
pleclnd la Viena pentru a-ş-i vC~ţ.{l. 

de sănălat<,. 

In absenta dlui ministru interima· 
tul va fi ~illllt de d. m!illlSlnl) dt 
nuante v~ l\ladge.aTll. -

U fi directorul la Galati , 
II (;alati, '- D. Crislu Teodoru, , 
primarlll mun:idi:plului nostru, n&i 
declarat azi că in ur'ma intervenţii
lor făcute de orgallizaţiâ' naţional
Iărănistă, 'la celltru" i s-a prom/Js în 
lllod oforma}, că. până la 15'Marlie 
va (ua'''f;int'ă' în ooraşul nostru un 

diredorat. 333 

Sinuciderea unni şomer 
Timişoara. - Somerul Val'Cntin 

Tătaru, din -calea BU7AaŞ 1, s-a Sin
ucis din pricina mizeriei şi din pIi 
dna unci boa]\{' de care suferea. Ca
davrul a fost dus la mQrgă. 

.... - va creşte şi iim!pozitul (da
rea). Este de folos să se dea declara-I 
tie şi când s-a micşorat chiria, ori . 
vre-un chlriaş s-a mutat şi loc~inta I 
a rămas goală, prin aceasta micşo 
randu-se şiinrpozituL Mai departe 
trebu;e să dea declaraţie şi aceia. 
('ari pe lângă casă şi 'pământ au şi 
alte ocupaţiun,i. 

Banchetul l'a fi dat la AJh-enee printre cad d-Ili,~ ing. Buşîlă şi Bar-j 
Palace. ,'1 i, bu Slirbey, l'<'pl-('zentantH comertu ______________ 1115 

Vor lua parte m:embrii guve~nu- lui şi a uniunii CaJUIerelor de co- 1 V . ă â A 'bl b A __ X t 
Meseriaşii, comercianţii, crâşma

rli avocatii, medicii, băndl:c, şi toti 
ecilalii trebue să dea in ficşte care 
an o declaratie nouă. 

(Va urma.) 

. . ' ..... ~ . y . . 1 reI s m n",nCl ne a on1:AZ.d- e 
lui. În frunte cu d, Iuliu \Ianiu. me·l't ŞI ~ agrlculLuru, preşedll1lele 

Mihai Popov:ioi fos.tui ministru d~ 1, <:OllSiliUIUi. de admiinistl"atiJe. al Cassci , I D -.T. 
finante care îş,i are partea lui 'de A'ulonoll1.e. d. D. Gusti şi St. Stă-j a.4. 081,.ICO 
'merit în a-deastă mare operă finall- nesc.u, dmect~~·lll. general, dirccLod,i. I ' 
(.'iară, mal~rlor bănclJ dlll Bucureşti., etc. f cu 1~ Lei lu~ar •. 

; servesc ŞI mâncăn recI. 
Banca Naţională va fi rep\ielZ.intată, 1 -x- Lugoj str. Buziaş No. 5. 166' 

-_.-._-_._----------_._-~--,-

CI~~MA CETATE 
7 Februarie 

Malec ca folograf 

CINEMA APOLLO 
7 Februarie 

Primqul ţiganilor 

C1NEMA MEHALA 
7 Februarie 

Obstacolul de Sâl"tml 
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. Voinţa Poporului 

Un gest diplornatic. : 
In 'şedinta plenară a conferin,tt~ ~ 

dela Haga, C'~re s·a pnutDuminecă, 
19 Ianuarie a. c., cu oc.aziunea sem!

năr,ii aoordtuiilor dintre Ungaria, pe 
deoparte~ d. Ulrich, 'pI".intJul dele
gat al Portugaliei a spus că guYer
nul republicii 'tlOrtughe'Ze renun1ă! 
CU pHiceT't" la part{"a sa din :repara· I 
fj.unile ungm'c penlm a înlesna lichi· 

dare . &e~finitiv~ şi com!plecă a re- I 
parupurulor onental,e. _. I 

D. Mironescu, ministrul afaoeX'Î'! 
101' streine şi şeful delegatiunll ro- ; 
mâne. a multumit in mod special in 
.cminlecălduroase pri.111Jului delegat 
al Portugaliei pentru actul de soli
daritate ~nternatională făcut in Ul1h.1/n 
mele tării sale. 

DatăsQrl pentru petreceri mare 
asortiment curori modernn mai 
ieftin P.leSl·ng"r Ara~, Str. 

la ~ ~ Meţlanu. 

, , 

I 
Când se vor împărţi căr
tile de alegător pentru ale .. 
, gerile municipale. 
Căl"We de alpgăLor pentru alegeri

le municipial!c: se vor î1l1j)ăr(i la 
prim.ări.e, cel 'Putin cu opt 7.il~ ina
intea aLegerilor. 

, ZINNER" 
" 

ULTIMA oa 41 
(Prin telefon, dela corespondental nostru din Bucureştz) 

Situaţia internaţională 

BULETINUL DE AZI 
D. LouC'heur, iuinistrul muncii din Franta. a făcut unele "declara

tiuni unui ziarist strein, din 'care re:l'Se sacrificiilc băneşti pe care 
Franta le-a făcut pentru a se 'ilutea aj unge la un acord 'in Europa cen· r 
tra!ă. :\lin:istrul francez preci'}izea.ză d, Franta a cedat 6UO rnJili()Ulle de 1 
franci pentru I't'wlyarea diferendalol' din Europa centrală.. ! 

D. Loucheur s-a d'l"Clarat partizan al ideci dlni Briand, cu pn'v"ire la : 
federalizarea stalelor euror~ene, 'dar a făcut rcnr\'c asupra unci 'uniri 
a statelor din Europa Centrală. 

I~ Rusia foştii ofiteri ruşi ~e mUt1nă cad nu înt~'aseră în 'lCrvidu) I 
sov!eLdor, au fost condamnati la moa.rte de către ),Cekatt. Aceasta con. I 

firmă încă odată spiritul de intoleranţa ai actualilor guvemanU ai 
Rusiei cari au dat jos ţarism'Ul pentru a înLrona lin re~il11 de ş~ mai 
mare pcr'S('cu!.ic şi abal it'e a !ibcrtă \ilor publice. 
Să mai adaugăm şi faptul că preşp.clintele ~ino<lului ortodox din Ru. 

sia a adus la cnoştinta episcopilor d i II .\ngl:ia. cit dela Inceputul r.f>.g:i.. 
lUlIllli soyieUc în Husia. au fost €xocuta~i mii de prooti ş.i cllugări ca 
şi 31 de CIliscopi. 

Scl'.i.iitorul Vnamuno care fusese expul:sat din Spania, Se reintoarce 
după l'cLragcrt'a dlui Pl'1imo de Ri·vera, 

La Paris s-a deschis oonferinta cU'Yl::opul de a lichida feluritele 'i}1"oble· 
tnc de amănuut Îu urma celor stabiUk la Haga. 

Se pmx- că în G{'rmunia s-au hit dif.icultliti interne întrucât deputatii 
soaialdcmocratl se împotrivesc enCl"-$f! orkărui credit Jl'{''lltm mlannă. 

Intre caIlC('larul Schobcr al Austriei şi d. Mllssolini ":l avut loc o con. 
vorbire În ealX' cancdarul ausu'iac a mulţumit Italiei pentru sprijinul 
dat la Haga. ~ I ':-' i'" 

La confeI"Îllta llavală dela Londra s-a citit llropunerea transacţionaBt 
franceză, dându-se un OOIluunicat, care oonslaia. că de1cgatiunile au fost I 

~~S~ M~~u fud Fou~ '_~ __ ~ _____ ~~~~~~~~~ __ ~ __ • 
4. Cea mai eftina. sursa 

de acord în dlislCutiunile urmate. 

de ceasuri şi giuvaericale. I 
I 

Un episcop ungur contra J 

Tratativele clintre RomânIa şi 
AsociaţIa ungară aminelor 

Cu această oca7..ie, ,\;sociatia a 

Scăderi mari la pretul 
mărfurilor de tricotage 
la Casa de Ciorapi: 

-
Timişoara. losefin (Bul. Berthelot) 

vis'a·vis de biserica catolici. 

1 O 
O reducere Il apro-

bat centrala n8. O lapl'eţ,deinventar 

Câteva preţuri spre 
orientare: 

Ciorapi patenţi pt. copii dela lei 
Zokni 

8 
12 
13 
17 
20 
28 
29 
55 

Cravate 
Ciorapi pentru dame 
Chipiuri pentru copii 
Pantaloni reform 
Mănuşi 

Şaluri de mătasă 
Pullovere 

.. 

" 

" 

" 

" 
" 
" 150 

" 350 
,. 163 
.. 342 

3 

B:~t:urii E~::~Ydsrte])al.1 Budapesta. (Rador). - Asociatia f 
ungară a tn~nelor şi turnătorî,uor, I 

a discutaL în adunarea generală che ! 
stiune.a n:egocierilor tratatelor de co· ! 
mert, .Qe urmc.a:ză a ~. înbepe cu Ro- ! 

exprimat dezJderatele sale relative 
la cuprinsul tratatelor comJerciale. 

tic .100 !,ci ~ ce ce se vor mai sta-

mânia. 
1 

thazar din Debn4ill, car'e a l>ctrecut I 
m.a.i nnill tim p la Londra şi Paris I 
ş-a reÎntors acum în UllgaI'.ia ~ a l' 
declarat, că a făcut în slIJefinătate ex- . 
perlentă, că cercurile 'Politice orici. ! 
ale ~iC a0010, mai aks cele· oficiale, I 
nu se si ne bi se sc de Cngal"ia, şi I Primăria Municipiului Arad, ~ 
atunci când se intercse~ de ~ o, No 2'.);)3---19:30 I 
fac in sens neam. ~cal. Atâta vrt-;me J' 

cât stăr'ile politice din Ungananu Publi('aţiune.. 1 
VOI" f,i de aşa natură - a spus epis \ Se aduc!' la 'eulloş!iulă generală} _1' 

copul - încât să 'poată trc?;ii siui- I că pentru lin'area a 6 (şase) bucăţi 
pal1i. lapnteril,e apusene, streinăla- autobuse tvp mie, nocesare Intre! 

• I 
tea nu se .va ocupa dp Ungariai în prindel'ilor Municipiului Aa-ad i 
sens <lmÎ<Ca1. 1 h_ ..ziua dt, 12 )"a.r1.~e \9'3-1) Ora 10 a. rn ~ 

1 se \'a ţine în biroul Serâciului eco'l 
PreOCUpările guvernului f nomic (PI'imaric C":lIDil't"a No HH) 
Preşed:inldc consiliullLi d. Iuliu Ueilaliunca publică cu oferte închj· r 

Maniu a declarat eri reprezt'ntan1i- I se şi sigilate pe lângă obsprvarea j 

101' pre..~~i, de'!. trei rcfor'mc consti-/ fOl'lUalilălilor prevălzule d(' 'art. 88· 
tue,<;c l)!X>ocuj)Ul"ea actuală a guvcr-110 a legii contal>ilitătii publice. 

Asociaţia va supune 'punctul 
său de vrecre înh'-un memoriu pe 
!Care-l ya prezenta lniinăştr!ilor co-

comertului ş.i finantelor 

. hHi se fix:cază lel"men pentru eft.:du
area Iicitatlunci IX' ziua de 12 Fe
bruarie 193fl ora ă p. ·m. în Trim:i
şoara 1 Bdul Regele Ferdinand (pa
latul Ltffler pc când şi unde se 'vor 
vinde prin liciLatie 'publică obiectele 
sechesLrate ş.i anumiC: mobile de ca

Caelul de samna se poate vedea I să pretuite in 12t);)() . Ici. 
in tieCal",e ii de lucru sub orele de . '1'" 1 1- 1 '1930' 

I iI!lllllşoara, a ţ} an. , .. 
ser\,;iciu la fntreprinderile :\1 uni dpill P(lrtărel: indeseifrahil 

!tu Arad. I --------__ ..... I!I_. 
Arad, la 30 Ianuarie 1990~ 

Primăria Mun.idp;ulul Arad 

1'\0 5175-H12R 

Cu onoare aduc la cUlloştin1a On. 
plibUc t.imi~Ol·ean, că am d00schis în 
Timişoara Piata Skudir No 1, un 

, S,\.LO~ higienie de m:anicur şi fn.-
i 

Subsemnatul })()I'iăr('.1 aduc )a CU, l' 
zcrj(' pentru dOanlllC şi bărba(i. 

noştintă publică, că în urma deci· 
sului cu :'\'0 (~ 17118-1928 al jUde'l' 
ccător:iei 1 urbană Timişoara, în 

1 
fa\'ol"Ul lui Solom()n Spitzer repr, j 

, Prim~sc oniae lucrări şi văpsiri de 
păI', cu ocazia pieselor teatrale dile
ianle C'Xl'<:Ur i\lcrăni de perudr şi 
măşli 

\ 
Hugtludu-v}l penLru onor. Dv. spti-

nului în nl'ated)l~ de lcgif'erm'e: mO-

1 

Deodată ClI oferta se va înainta Co 
·difkarea legii (·lectorale. reforma în- ll1Ji~unei de 1idlatii garanta de 10 la 
vătiimfm!ului secundar şi statulul ro I sută "in niJIlllerar sau hârtrlii. de va-
lUin01~ilătilor. J loare garantate de stat, 

prin dr. Coloman Feld avocat dîn 1 
Tilll~şoara, pe~tru suma de 2180 leJ 
capital lintenese de 12 la sută dela 
2J Sept. '192.') pentm spese restante 

• 
j~n, sunt 'la disp()z,itia Dv, 

Cu toală stima: 
Francto;;c Varga, 

frizer de dam(' şJ b~r'bati 

--------------------------------- ------------.------------------------- -----~----------------n t J."L:!" , J ." "1 cărimidă, pgle, var, pment precum şi material de lemne se transportă şi la ren ru eul~"ICarl ae prImavara domici~iu în cond!ţiuni Transilvania depozit de le'!lne 
.. avantajOase la : firma: Arad,C. Radnel 10 

r .~------------------------------------------------.. 



, ' 

J 
I 

i __ '-.....-.c-.-

• 

Voinţa Poporuluj ... 
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10 ZILE EFTINE I 
Ciurapi bal'bale-şti negI) şi albi 10 Ciorapi de damă cu pulin d-cfecl 
Ciorapi bărb. "Iode cal"C~' 15 )Iiinuşi penlru 'Pl-llllăvară 

Ciorapi 'de damă negri şi eolorali 15 '\Ianuşi ni lllanjetc 
Ciorapi de damă mclierl 19 POlllm'er pC copii ~o 4 pt. "ară 
Câ('iul!lii de copii din hlnă c. 19 Cnwule dt' mătase 
Cionwi bărb,lieşti colorap 22 Cior:lf;i de sporl 
Ciorapi de {'opii p~n('nt ;\0 8,10 24 Cionlj'i de dam!e Engl. cu măI<lse 
CiQrapi de dalu!1 Engl. 24 CiOl':ll'l Engl. ('aro 

•• 

29 
29 
29 
29 
30 
32 
32 
38 
38 

Ciorapi de copii fior ~o 7-8 38 Mare depozit de trico. 
Ciol':ljli Mrb. nor cu )nătase 42 tage, ciorapi, ma.nuşi, 
FJanck' de eopii NOi 6 50 batiste, cravate şi eio-' 
'Chiloti miH. ClI p, defectcoJ. modă 56 rapi de Damă mâtasăI. 
:Mtmuşi oe iarnă 56 Marca: »ADESGOu . 
Camaşi bărbllleş[.i ~o 5 98 Vânzare în detail la " 
Ves[O:lJlC pL dame şi domni 168 . 

FirHlU 
Poulowr modti 195 
Svel.er de sport 225 I Ciorapi de damă de m;i!asc 19 Ciol'api de Ilină IlUlll"H llt'gd . 

BLA U si MULLER Timisoara' , , 
Fabric Piaţa Coroanei No 19. şi la Sucursala ns. Centrală de Ciorapi Timişoara Jozefin Piaţa Scudier No. 7. 

Frizerie 
Cu preturi extrem reduse 
Tuns şi rJs _ __ _ _ Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 

Abonanlen tul j 

)lbsolut avantajo8 şi eftin. I 
Rog sprijinul onor. clientelor . 

A. Sielovan 
Arad, Str. BrAtianu No. 9, 

Repararea de CEA,SURI i 

Nu comandaţi tapiţerie la tâmplar. lntrucât nici tâmp'ăria n'o comanda la tapiter 
Cine se ocupă cu mesir'ia altuia, este ucigaşul acelei meserii. fncât lucrul solid 

~e~ă~it~er: ANDREI WOLF 1an;,~r:er 
Arad, Palatul Szalltay. 

Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizitA cu 
tiparul convex execută prompt şi eftin. 

Stam pa Ar~d,s.~.Brătianu 
_____ (vlzavu cu poşta) 

Cafea crudă, prăjită fi turcească să cumpără mai 
. ia calitlţii mai alese la firma 

ATLANTICA 
eftin şi 

txtcut iară lânga:cea mai mare garantia ! 

DârkllS t Ceaiuri, cacao, bomboane. Timişoara. Strada Avram Iancu 4. 

ARAD Bul. Regele Ferdinand ffo 3s .. 1 r\o G. 7080-19'29 I • Intru('~it mobllele cari aju.ng la 
..... lhgă moari Szechenyi..... l' PubUcaţje de lÎieitaJie. 1 1id~tie ar fi fosl ~x(>C'Vate Şi de 

Subsemnatul doclcgat judiciar aduc alţii şi aceştia .şi-ar fi câştigat dr.ep 
la cttno~iintă plIblicl in seIlZul legii i fui de acoperire, licitaţia prezenUi 
din l('ilH l~" 10'2 resiX"Ctive din a. : este ordonată şi in favorul acestora 
H108 par. tu c\lmcă lucrurile n.r~-l Îa senzul an. cJin 1908 par. 20. 

Intors din străinătate 
eu experienţA bogatA, am des
chis In Timişoara, Str. Mureşi
anuun atelier de t&mpla.rie, unde 
primesc cu preluri eftine urie-ă 

loare şi a. automobil marcă Br€li- Ineu, la 28 lan. 1930 . 

comanda pt. mobile etc. 

l~et ~o~ 68:, care în urtnJa deci~ului '1' Gref.iJer, dcl. jud.: indesdtr. 
?'{O ;);1&1 din 1929 nI Jud~toriei ru~ , 

A. Heimann 
rate Inleu s-aU execvat în Silindia ! 
în r,l'-orul exC'Cvatorului M a1"l1u ~ 
Flore JY'pr. pr~n avocat dr. Seb('s-; 

Ghete şi pantofi eleganţi du- lYen Jos.if îmllo tn\'3 exec\"atulnî I 
rabili şi eftini numai la ~agy Stefan locuitor din comuna! 
Costică Vasiliu Buteni pentru incasarea Ca'pitnlultti 

L . R • M' 4 I de 15.000 Ici şi a~sorii prin execu-ugoJ, egIDa arla • . ." t "t 

t 
ţie de aeopcnre l>~ can s·au ~re ~1 

• el in 20.000 Ici, se \"or ,inde prm. h-

A. BR! UN 
Instrumentele muzÎ-

cale. SpăIătone e Iaz <;i talie publică. 

A L B A 
Timişoara, Str. E. de Pentru efeptuirea acestei licitati· 

'uni, pe baza 'dooisului No G /7080-929 Savoya 14. Arad, Str· 
al judecătoriei rm'ale din lneu se fi- _____ 30_2 __ C_lo_ş_c_a2. 

In atelierul , 

UIN'EMA. 

OLYl'lPIA 
LUGOJ 

•• s" 
'ebr. 7-8 Vineri-Sâmbătă' 

IniIua mea este un 
Jazzband 

Cu Lya Mara, Altre<! Abel, Carol 
Huszăr, Raymondlo von RîeI 

Ne 4!KJ7-1!;J2<J port. 
r Pubti.e&l~ tie Hrittl(ie 

Subsemnatul portărel adu~ ta 
noşlinti'l. pubJicl, că în urm.a de] 
suJui ('u :\0 G 5153-19'29 aI j,*, 
cătoriei rurale Timişoara, "'n- .. 
\'orul lui dr. Virgil Simion !lvooat 
din T~!rniişoa.~·a pentru suma dle 11.661 
lei capital interese de 10 ]a sută 
la 1 lan. 19'J...8 şi pentru S"~ 'in 
suma de 3351 ~ dPja stabiLite Şi 
ce se vor mai stabm, se fixează t 
men IX'Jltru cfe.ctuarcia lkitatiei 
ziua de 5 1farl:i:e 193() O1"a 10 1n B 
uovăt 69, pe când şi unde se vor i1in· 
de la lidra!j{' obiectele Sechestra 
şi anume: cassa de bani, masa 
SCI'is ma~jna de scns )\-Contincnlal 
(~Ic. pl'!etnile în 77m lei. 

; 

Timişoara. la 4 Febr. 1930 • 
Porlitrel: Jnd<,s<'ifrabil 

Pistrui ma.runti şi pistrui de ficaţ 
precum şi toate Jmpurita.ţile piel~. 
curătă CREMĂ LAPTE DEI 

CRIN a lui t 

KULKA' P. Unirei 8. TeL 4-44. 

Dormitor 

xează lerJ11(,llul pc '27 Februarie 1930 

la orele:> d .'In. 'in comuna Sililldia 1 
cuinta urmăritei. 

.Si toti cari au v'oe .<le a cumpăra 

din mesteacăn, !lrgent şi eftin sunt mvitati pJ'in acest edict cu ol>- I 
-' Al I 'servarea accea, că lucrurile susa-

L USKAN . Se află esclusiv la Farmacia 
din Timişoara nI. str. Tribunul I Oreşenea~că in Timişoara, Ce· 
Laurean se fabrică cea mai bună tate PIaţa Situ Gheorghe,. 

mobilă di~ tot felul de Taterial I x KESJAll pictor de firme ~.a 
Vânzare ŞI contra plată 10 rate. 'Inulat atelierul in Piata Caronini 21, 

ae vanzare I mintite v~ fi vândut~ în sensul legii 

FilJ n S I E BOL D ' din 1881 .par. 107 şi 108 acelor~ ean 
r I dau bmru mult, pe lângă solVlre in 

Timişoara Str. Telegra.fulUi ] 9. harti gata. şi În caz nooesar şi sub 
304 Tel. 699. t 1 d . _____________ pre u :e stngare. 

Stefan EberUng T,imiş.oara 111 Spl. Prellf>lnziunea ~re e de incasat fa· 
il. R. Sirianu 2"24, eLec'triaian şi ,justa- ce 15.000 lei capital, dobllnzile cu 15 
taIor de apaducUe. Monteazli şi m· şi jum. Ia sută socoti Ild din i oOet. 
pal"ă radiofoane, 'inca:rt:l şi 1'te'parll Hf29, iar spesclc i)ână acum stavcfi· 
Alcumulatoa!'~. le de 3.3'28 lei 

Mobile fereşti şi uşe oricind 
aBaţi in depozitul 

R. \VINKLER 
Timi,oanl, Calea BUliaşuhli 12. Ultima 

oprire a Electrului Nr • .41:. 
306 Vinde şi in rate. 

Tipografia J Vointa Poporuluic. 

l~imJÎşoara. N 
I 
P af"'L de "jje, 

F. 

uscali, lungimea .5 Ş.i 7.ţ.e capătă jJl 

cantită~i de vagoane cu preturi a\'llll. 1 

tajoase la "Patria« şi i'Ferestrău1 
A:rădăn" S. A. R. pentru exploatmts 
lemn.odor .. \rad, Calea lladnei. 18-~ 
Nrii teld.: 6, 6·:>2 $i 7-11. 
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