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A.nl VIII. No. 81 

ABONAMENTE: 
Pe UJI 1Ul__ __ _ _ _ Lei 500.-

Peatru bUltltuţlunl" fabrici Lei 1000.
Peatru atremătate _ __ Lel1ooo.-

Pretul 1 Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUN1 
& 

Silmbătă 

REDACŢIA ŞJ ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. Sf. Oeorghe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ J, et L 
LUGO]. STRADA BOCŞEl No. •• 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

,-- ~ . '" - ,- - . - - - -
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Alegerile comunale elin Arael I 15Harlie 
Arad, 1.;' - După nrşle luple 

cnlucene şi mcLode la 1l0ii}ână a
cum ne lllUJl ponwnitc, cdăţC'I1u ora
şului Arad, au ay'Ut de ales eri noul 
con$liu comunal pc un tenucn de 
J ~Uli Eri a alesoraşul Arad pc cei 
"32 oameni, caI'j îi \'01' conduce des
Unele ;; ani dea-rândul. 

cârăc-matc străbălând oraşul în 

lung şi la~ au împărţit manifeslele 
guvernanwntale, urlând în favoarea 
.rol ii» cât IQ ducC'a gura, La între 
r.ile localurilor de ViOlare toL aslfel 
de v.lgabon z:i g.~l\·('rllamelltali au 
fosl postal,j cari, molestau pc vo
tanti cuplacardele' lor, 

Alegător-ii arătlani, desgustaţi de 
deslănlain'a unei jJl'opagunde atât 
de m:lrşayc. în Zliua alegerei, mai I 

Pe cAt de l11;lr:-;ay şi-a dl'sHil1~ 

tuit propaganda electorală tabăra 

Lilw,ralo-n:l t ional·ţi"'tri'illisk inain
le de alegl'l~i, pc aLal de murdar s·a 
lmr1at chiar)n zjna alegerii, Pen
Iru ace_,;li oameni legile tării au 
fosl uune 11lIln:t~ ea să le calce 'În 
în picio:ln-\ Chiar şi alegerile le·au 
început cu melodl' jl('!.«lle. 

Des de dimine,l(ă au încărcat in 
aulo·camioan<:' şj căruţe () droaiC' 
de reprezentanti ai foamci şi aceşti 

La sc(·t'a a treia, înainte dc mas:1 
au fost arestati doi indi\'izi, eali dî li 
tau să volezt' cu eărli de akg;itq}'i 
falşe- Si oan' e:ili vor fi fo:.l dinlre 
acela, cari volau de mai multe ori '? 

Scurt, elica liberalo-naliO'l;al-ţărănis 
lă s·a folos~L de tO~lLe mijloacele per 
misc ~i mai mult nerX'rmÎse, numai 
ca s:'î.·şi acapareze c.:lt mai multe 
w>!ll1'i. Pro('('(!('ul lor friz:1 mereu 
('odul p('nal, de care oi nici eli ~e sin 
chiseau, numai volurile să iaslL 

cu ;,eamă dimin('at~ au arătaI, iJU
l(n interes f:llă de alegel'i. S-a re
m:!fca! o y[i(LiIă ablinerc' dela 
urne. 

ClI (nale aeesle nu ştim cum s·a 
făcui. {'.ă sau ('Xim:mat lotal 

1131)4 voluri. 

Aee:-le voturi se ÎllljJ<lrL in 1110· 
d III li rmălor; 

llis[n Xo. 1. ,pat;!. nat. ,jţ310, 

) ,'sta Xo. 
L:~:ta ~o. 

1 ,:",la Xo. 
t)yO 1 uri. 

') 

:1. 

L 

'bqk cel. H2.'3, 
. parL mag. ;123.'3, 
! parI. ('om. 628 

-1:-, 

,Campania antireligioasă conti-l Pen~ru răspânclirea 
nuă in Rusia sov'etică ŞI clesv~It~rea i 

1 mUZIceI I 
Papa miroase a npetro/". - Persecutarea rabini/or clasice şi nalfllcue printre J 

popor 1 
i\l08(:0\'a, U. - Campania alllirdi· Il' 1;i.I]~./1 mibul'ill' IIllpotriva re· I 

,!f:oas,i '''n I{usl'a sovidica continuă, 1., .. , (~., '1'1' C' 11 'l"s)'1 ş' 111"-"1;> LU ~ pIli L':;'! I (' "':1 II a. in. I 'tSU· I 
cu cea mai mare intells.:itaLe. Presa: liÎlc 11lljJot;-iva religiei lllozaicc. In! 
sO\cielidi publică în 11l0d,sistel1l:tLlC ; mai multe localWtli Habill~i au fo~t i 
articole, cui sunt îndn'iJLale .impo are"l:l!i suh motiv că SjH'i.i'ină pro· ! 
\"l'\'!l l·"ll'U'I· .. i ,'-'1' r~'<"l')llol' (11'I'('I'I't"lcr I 1 ... \. 1" .> • 'c.~,'~ 'il '-e < ~ pa~:ar;{ a nni::<ovlellCă. , 1\1' l'a )lIli 
hiserici. ,,<\li "[lf:\! I s; liti să rllgi{ l'i'inlre d'l 

Zilele ucesll'a »Pran!a» a '.t"lUb]icat art'slali se atH cunOSc-lltlll ]'ahi!l 
un articol foarte vehement Jmp-olri· din Vil('h~k. ~I('(blic şi rahinul din 
va Vaticauului, articol, car,(Y.a fost În Slutk. Ahr:lmski. 

tlitulal: Papa miroa:.;e a petrol». OI'- 1 n Illlel., (,;\ZUl'j rahi ni i ali fost 

ganul central al pm"liduilli oomunist ~iliti si'î se 'inscl'ie in "socia~i,~ a liber 
~ slrădu('şi{' a don'eli di ))cruciada cUg'piiltorilol'. Rahinii ~lInt ar('stat.i 

pornită de· papa impotriva :'ov1.e· în UJ'nw llllOl" s·implc denunturi cii 
telor l'sle in directă legătură cu ac- nI' ~ta in legl1t lll-ă cu slre; Ilăta:tea 
tiunea wdeliiţilor petrolifere amerl~ 1 e!c. 

cane împotl'iva deţiner'i:i petrolului 
rus de către sO\~ictc. »Pravdalh serie 
Literalmente: »Pius XI care sfă în 
~fruntea campanict religioase antiso
'Vielice, lucrează ca un agent al tru

stur:ilor pctroIifere». 

In V<'slila sinagogă din Raehnut 
au fost confiscatc- şi arte 70 sul un 
sf'Înle, <"ari au fost [onsidecate de 
cyl'{'>ii re şi ca o mare ("omoară spi
rituală. 

1= 

i 
Tin(){lara. - De UI1 limi> - dllpă 1 

. 1 "1 . 1 I ';.·dI11 ,lin 111:11 ,"(1\' l\ 111 aec~L(' cu oa : 
!le - (J:llin:i.iltiva dlui i1rOrp~or I 
L:ol'o t;orianl, ()r('hl'~tl'l'le cinemalo 

!.;"I';\!c!nr ('(lmuna]p, ClI h;lll'yoitorlll '\' 
"OTl('U r;.; al dlorprofes:lI'i Tom ş.i 

l:ranr!("s. d!'la ('(IllSl"'\'alu['1I1 C'Plllu· 

11aL are loc 111 \1(';';1,',' lhlllliI1l'd\ li 

:';i:t' ,.II!l ('[)!HT:'t" s;n,ll::Jllic jlOPllla1': 

111 (':1i(' u!lul dlll (,<lrtlcl-ele oraşulm 

nostru. 
UumiIH'C;! In :\L:rli(', OI'C'le 11.a. 111. 

va avca 10(' in ;.;ala T('alrulu.i Comu· 
nal din Timi~oara, lIll nou concert 
s.imfon;e pOj)uhr. ('Il un program 
bog:ll şi variat. 
Cuno~cllte fiind SllC('('sl'lc (i'htiJlu

te, j1~lnă in prezent t':H şi pre-tu
l':le 7l'dllSC 'lO-··H) Iei de persoan:i" 
nu IW îndo:m. ea publicul !imişo

r('an:ub'itoI' de art:l, ya incuraja 
cu prezpn!;l lui acest concert, 
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Ar;;1{1. 1;). - Zi tia de frt'ncli<.;m 
nalâonal al maghiarilor, 'când ei nu 

"ad allce\'a decit roşu-alb-verde. 
Ziua, când ei nu visează despre alt

{'('va dec.ât despre Libertate şi Un
t;~!f!ia milenară. 

Com;~i:elliii noştri maghiari, can 
:ue hU!l:'n'oc ş.i l1ecollslrânşi de ,ni
meni au rama:.;' .În HOluânia, au e: 
lem('ntara dator:ie ca să respecte sen 
IJimentcle noastre nationale. Dar Se 
vedt', că ci cată pc toate căile să 
ne jignl'asel. 

A-;lI'cl z;j'lrtll ,; .\Iagrar. Ujsag» de 
eri publică un articol întituJat ':t15 
M arl,je" aduC<lnu elogii mar-ilor lup
tători nughiari, jmprimând în me 
111 OI': a t ul uror maghhiar:iloI" cuv,in
tele lui Pdnfi; 

:tA :; oslt timpul, acum ori 

nidodală!«-

Ce' Îlht'llllll'azit jll'OYOC2Tea aceasta 
jJl'rh/{!'! Uri :lulorilătilc noastre 
sunt alM dc ocupate de alegerj, 
{'it nu intell'g să ia nici o măsură 

imi fo~ri\;1 obr;!znicit'i ~isullli ziar? 
Dar mai c d(' remarcat, cu cine 

se laudă unglll'ii: cu MrhnI Petofi
Pt'lI'oYid (:11i::,' ş~ articolul e St'Ol

nal d{~ l'al'Îs Lajvs, maghi31' neaoş, 
fo,1 j)ml'aL,1 lol Pell'mici ori chiar 
1';Il·iz('/,.P;\lzHucr. ?\id yorbtl, au 
lll:lghiari i cu cine se lăuda! 

-
D{'('or<~.i(' 

n .. \LlI:d ])ollrogl':lIlU, ~ndllslriaş 

d:n :\rad a fost dC'coral de către 

~Li llislerul 1ndusl l'jei şi ('ompr!lIhli' 
Cli decorahl ~1(,Iitul comercial, şi 

Indus!r:;,l el ll. 
Tinem :<1 lllt'lltion:1111 cu acastă 

6caz.ic, că flizcrja dlui AureI Dobrd
g('~Hlll elin .\rad, :.;tr. Horia cste ulla 

dintre cele llwi moderne frizerjj din 
tară. propr:l'tanll făcând mari ~('rt

re fna!{'l"alt' cu' inslalal'ca magazi
nului ce face cinste Aradului, ca
re se uucudi de o Y;lstă clientelă. 



2 Voinţa Pnporuhl 

OOllcordat fortat , ! 
1 
Debitanţii ele tutun elin Timi- i 

liui de administratie, asupra căro

ra se păslIX'ază cel mai strict se, 
.cret. Pecica U. - Eri s-a desbălut ce

rerea de COIll'tll'dall Ior!at a f:Mnci 
BrauH el Cwilor din cumuna Peci
ca. brma a olel-j[ ;)0 la sulă credi
lorilOl', cari il1 mare llluj,IH-iiUlt' 

au primit ofel'la. şi astfel judecăto
r.ia a adllli:~ inrhet'i'cU ('oncurdaluilli 
fortat. 

!şoara" 
l 

în audienţă la cI-1 Sever De ce'! - Fiindcă cei Vizati în de
TIun\tuik pl'nak, sunt >oamulli cu 
'silu:llii soeiale inalte. -- aşa lUo'~'a 

:"pus la parchet ca: d. Aur-el 
Cosm:l fosl ministru bberaL actio
ll:lt de cur:Îlld in judccată t>entru 
În "el aei Ulle, de un 6lp:itall in re
·!lTYă. el. IO:lll () p.·ca fost prefect 
sub °lihcl':lIi, aclualjH'cşcdinl<.' al 
C;uue!'c.i de Indll:..lt"ir şi Comerl4 
d. I.!i!ldlle!', (0,,[ director la li su
cursală a hll1;~:L aci ual preşedinte 
lI1 judt'căIOl ;vi :lt'bilrall', L111~'lh -
eonlra (';lnlia :-;Ullt mai multe de
llllntlll'i jW!wl!' chiar ale b:illCii, 
~'ui'r'i IN.' In dosa!'!ll 1()~~ 1 n:{O la par. 
chel. Îrwinuit lil' nunul de in frac
ţ:uni şi falş.iril·:lri de sl'mnăt ud, ca
sat şi redeschis, eM şi a1tf'lc cu
pI'illse în dosarul ·J;-)n:!~ 1!00, tot la 

parchet, asupra căruia se păstrează 
,-'el ma~ sll"ict secret. 

-x-
Falinlentul SOC. de asigu

rare Lloydul-Ronlân 

· Ti mi.)oara. 1 Il chestia de fali 
menl a soc. de asig'urm'c J .l(lydlll Ho 
mâll, ll'ibunalul a fixal 1111 tClmen 
nUIi Hecbmaliuaile "or 'incepe la 
2~ .\.pdlic., şi s. C VOi' putq Inainla 
pană la 3 ~Ia:i.. TenneJlul acesta de 
.j Z1ilc a fost stahilit dai fiind. c:1 . 
sun! foarle multi redamanlJ,. 

·-x-

~Ionedele noui 

Bucul'eşti, 11. -- ~Ionedple Iloui 
de ,) ld şi 20 lei de nwtal, vor ri pu
se in circulaqi:e nulinc, Sâmbătă, P,l 
n;l va so9i: in!n'.g stucul de ll~Olle

de nwlal:ce În Iar;!. vor' r{UH;lne Încă 
în vigoarp \'t'ch .. :ll· h:lr1ii de .) lei 
şi. 20 1$. 

-1:

Vrei si mânânci bine abonează-te I 

la JI.)sl'iCII j 
• t 

cu 1400 l.el lunar, t 

se servesc şi mâncări reci. I 
lugoj str. Buzia No. 5. /66 I 

......... ; .......... ! 

Bocu 
Tim;~oara. ~~ ~Iui zilei!' lrl'l'ull' 

d. SCYl'r Boel!, a jmlmil in mHlil'llt:t 
\0 dekg,rC('u dl'hdall!ilo!' de tulun 
din Timi~()ara, cal'{' a expus in [IIU:!

nunt dllkalllL'le deh,lulltilol". 

lkb:lant·;~ de lutlll1iJrintre altL'le 
'Ill l't'rut m,ll'in'a !'{'lll;zei. dda ti 

la 10 la suIa. a~a nlln prinH'sl' dvhi- , 
lanl:i din Bucure::;li ;;;i n'i din CJaj 
Ace:lstil ('(Ten' a c!ehdan\ilol' c hi-

• 

nc indrl'jll;l\ilă, cunoscută tiind 
SClIlIljJdl'<I. laxde comunale IH'Ca e
xagerak ;;;1 'imp()zilelc şi mai cxa
gt.'rall~ ce lrdJUc să. le plrileasca. 

D. Scn.~r Bocu, a pl'Omis dekgat.id, 
ca va ~ntl'ryelli; în acc:~t sellZ i){~ 

Li.nga mi 11.sll'l'ul fill;lll\.:IOl', lnsii 
HUL mai şlim, (',1 dela yl'OlllisiullC şi 
p,i.B:1 la re~,liz;u'e l'~~ll' lol aşa de de
parte ca dl'la C('l' la ptlll1~lnt. 

1\ tribllţillllile (lirectoratelol'lt 
regionale 

BU~Uf('şE 11. - Doi di('cclori re-
1-;""1. i, ;, Ullt dl' ma! mult timj> ill 

C;lpital:l, uq:.(it:ind gUH'\'Jlul. ca sti 
stah:le<!scâ in mod lkfinili\" 1l1rihu
~iqn:lc director<ltelor.em'e :-;:1 nu fie 
numai fOl'Ur'i lransitmii, ci sa aiba 
drepturi depline. Din'C((n'ii regio
nali au ayul Întrl'H'derii indl'lun-

{,;ate cu d. :\lan;u in chestiullea a
Ct';hta. care a slaldil jll'incipiile ge
lwr;llc a ali'ibu\junilor lor, dt·ela-

~ dnd C[I cauza va fi desb:lllltă In 
clm~i~:ul tic miniştri. ce va avpa loc 

ix'.~te (" .. i.I ('\'a zdt'. cun' va slab; li in 
mod d(':,inii.i\- loale alributiuilile di
recloLltl'lOl' regionale. 

Casa dispărlltului 
IIulbert 8coas~ la 

Silviu 
Jicitaţie 

Ar.rod, t.I. ---- FtuH'I:(Jllarul :~lIj>{'r~,)J' 

al IJ;lnc:iVidol'Îa , Silyiu IllIlh<.'rt 

dc.~pre a cărui faple ne·am ocupat 
la limi), se gfiseş[t' azi an'slal În Bu 
rlapcsta, pLlnă i-se \~a arai'lja clws-

;)J'o(,t'dur:t' ;(('(';1:-;la. casa ori Ill~A bine 
:uis \1i1:l lui Sil\'iu llulhert '"a li 
yiindut:î. la Lidtalic. 

\IarC. adl'di in lS c!i. dUi1ă masă 

la ora :{sc va t.!ne licitatia, la cart' 
: Am sosit acasă din : I 
i Budapesta cu cele ., 

mai noui modele de .! ti;1 d~' extradare. soU<'itată de auto- pol lua parle loIi amatorii. 
• pălării de primăvară : 1 riUl1.1~1(' mm:ln<:ş1i Indifernl <1(> -x-• .1 i Magda Revesz il. 
: Arad, str. Horia No.7. : I Noi ŞI alte gazete despre 
...... _._._ •• _-/ concordatul băncii "Timişana" 

Ofiţeri i de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin preţ 
intreg echipamentul la croitoria 

militaro-civiă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No, 7 

-x-
Spărgător eondaUulat 

Arad, 1 t. --- \il:-;litul :'jJ,'u'g~ilur" 

Dumitru CtJdn~anll. ('are flhl'Sl' a
rl':..lai dupii ultima :-;3 fapt'i in .\ra
dul nOll, ,~ I'o:-;l judecat eri dl' lriij-' 
bllnalul Arad la 2 ani inch.(isoare. 

-x-

15 Martie 

Principesa Kaviar 

1 Oa~nii cu situatii sociale înalte 
1 Pasapoarte confiscate 

T;lE:ţ'i;tlI;,a. I h"jli'(' siiua!;:! tr;s' 
lel in '.,:tl'l' :';l: ana a:-.tLizi H:ehiul in
-.Llul lillane.lar al Banalului, banca 

ş.i noi şi s-a 
,mai ser's şi i)["in alle ziare: cu o 

singur:'! dl'oseb:t'l,: cdl' rd:llalc de 
Boi c'Jre";'lllld cl'udului. ~ldl'v{lr. pe 
";ir1(1 l' ek reia 1 atl"de cdl'!alLe ziare 
~Ut1t n'!){)l'laţ.6i- drc[a:l' de in!'ra'to
r:i C:U'j ali adus ban,,:! in această si
tU:I!;(' t l-i:-;tă 

, l\'!llru 
•
i: . U{'·.jli'l' () 

4 " V:c!t)!'j;l 

o reLiCl'I'L', se Yorbl'şlt' 

fuz: line CIl alte douâ bănd 
dill Ai'al! şi »Bihol'eanao 

din Oradea :'Iiai'p, nH şi dp:-,prc spri, 

.ţinul Ihllwii );alionule,·. At:H :,'1' "01'

b('Ş:l'. ('ă deh vorhă p{lIlă la reaU
late Ill' dC:"Îlarll' () d;siant;i mare. 

Hef:lCc]'{'a hall(':j ,.TimÎ)ana», ca

de tot În sarcina' dl'ponenţilOl', ca
rOI'<I li se impunl' spre SCI11narc aşa 
zisd(' actiuni de jlriOlilate; in timp 
cl' eai}ilallli lor din hancă să r:'imâ-

nă hloeul 3- :i ani, pLÎnă la rc'facc
re. () j)artn din (kpOlll'nti au con· i 

s.imtit şi ;H~ Sf>mnat nouiJp a('tiuni. 

1) altă parte î'mă. au făcut d~nlll1!llrt4 
'i;enUll' COl1tra l1lelllb(~il(}r din COllSÎ-

CiDe~nato2'rarela dia Tlm.il;4fl's. .. a 

CINEMA OETATE 
• 15 Martie 

Madame Colibri 

CINEMA ELISABE11IN 
15 Martie 

Orcbidee sălbatice 

Imi aminlesc, că la o şediul;'l a 
c()!l~AitiuIHi ,de administratie al 

bănc':L rillut:l h 10 Ianuadc, C:1nd 
,'1 demisionat din postul de preşe

dintl' al eOll: .. .iliului d. Cosma, s-a 
i~:cal un incidl'nt 'intre acesta şi un 
din'elor ;11 băncii. care i-a spus diui 

~ 

CosI11a: )'('şli un hot,,; .iar c;;lnd a-
cesta a voit să riposleze, i s-a 
spus ,iarăşi: "l'eg:strdc vorbesc«. 

l'nul (linlt·c principali.i deponcllti 
ai hănnii, mi-a spus că crede că bi, 
lanlul dc P<' anul H128, prezcntat a· 
dlln!'i(~i t(l'l1cr:!ll' la 1.') :\Iartie "H129; 
:ll' fi fost falş, altfel nu-ş.i explică 

ncc<'lerala decăciel'(' a bănoii. In fi
nc ace:-;lea In va stabili instnletia, 
p~\nă atulld, a anlt wija s:i con
fişle Irei j):lşapoar1e ale )loanH'ni

lOI' cu siluatii sociale înalk" - ex
edl'nt{~ situaţii -- ea: A. Cosma, Ion 
Ojwc.:1 şi Lindtll'f'-' jl1ll101"', c:ld 
T ,inoncr. se află la Viena, sau 
J)anz!~ nimeni nu ştie undE'. Vom 
ren'ni în IlumăI1.11 de m:'\.ille ::1~\I'iH'a 

'.I('esllli caz sl'l1za\iol1al. 

Atenţiunea! 

I 
Cine cumpără 3 duzini de capsu!e 

de otel necesare pentru facerea şi fo
. nului priHleşte sticla Spar
I klet.gratuil, o sticlă Sparklet 
şi 3 duzini de capsu1e de oţel forme
ază o fabrică de sifon în casa ori şi 
cui, într'un minut aveţi apă gazificatii. 
higienică pe un pret de bacatel. Ur
maţi pe calea progresului şi adresa-

ţivă cu Încredere Ia reprezentată 

auto sifon Sparklet 
Lngoj catin vis-a- vis 

B'iuanc:ară. 

CL.\lEMA MEHALA 
15 Martie 
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Voinţa Poporului --
De Ia c. f. r. 

a • 
SOCle-Adunarea generală 

tăţei , " "Lyra 
Tjm.işoara. ~ ~Iercl\l';;, 12 ~larlie 

a avuL loc adunarea gt:uerala a So
ciela~ii Ctltlu rale şi! de aj ulor l'l'Ci. 
~proc ~Lyra, a angajatjlor din aie
lierele dr. din Tlmişoara. 

DUJJă ce s-a cetit darea de seama 
11 :'ccrdarulul general., s-a pnl~'l'

·dal la de:~c<lrcarl'a yechiuiui COr 

'lJl: [el, eare ~-a rtlcul ClI 'scandal; a

c{'s!a f:ind inviIllJit de prea -multă 
n:r.ip.l din bmlii !:>oeieliltii. Vechiul 
'conlJ! le[ a p11răsi\ sala in urma acl'S 

lui :-icundal şi ('u aceasla s-a reslabi
'Ilit lin~şlea. 

6-a ales un nou comitet ş,i s-a luat 
în discutie clll'stiunea dda ordi
nea ZlileL din care 'retinem urmă-, 
toarele: I 

IS-au J;ixat ajulol'U1 în {·âi':. de moar
le, în caz de pen.'iionare, în caz de 
acddente şi colizatiile membrilor\. 

In urma def'lctteJor jnregistrate În 
';ulUI trecut sumde de aJulO1'3re au 
fost micşorale, ~ar' cotizaUill.' mem
'brIiIOl' ;lU n"'lma;.;i Hct'!paş ca in tre-

i 

cul ,)00 lei lunar,'. 
\ Toti al1gaja\.;.i atelierelor dr. sunt 

lUembr'ii ordinari de drepl ai csuci6-
Lat~i, jar cotizaţia li se deti.ne di
rect din s.:.tlaI'. lnll'-ull timp apar
rnea ateLerelor ş.i peL.;ouallil de la 
uerozilul da ma~ilu şi ccl LIda ma

.gaz:a L1c matel'jale: deci şi acc:~lora 

1i-:·:c deţinea din olkiu cotiza~ia şi 

liigurau printre lllembrii ordinari ai 
weiel(lt:i. :\lai tâi'ziupl'rsonalul de
la dei)()zilu! dq maşini, a lrecut la 
serviciul de t!'acliune, iar c-el ·dela 
magazia de matei-jale la sel,,"iciul c
conomatului , 

ConfOIm statutului s()('!;et:l\ii, a
ceşlia nu ma'Î iJllteau fi lllembrii 
ci, dt'şi au pUi! i t un ump colizatiile 
Cum însă societatea nu le-a reslituit 
coUza)"i).c illătiLe şi nid nu VTca să 
com;imlă ai illsa ·iW mai departe 
lllt'lllbda, 'K'cşLia au actionat-o in 
judt'{'ulă şi ~igur, că cauza lOI- \'a fi 
c:lşllgată. 

-x~ 

Jocuri de noroc __ _ 
nu pe bete de cfjibriluri, 

ci pe bani gfjială 
Timişoara. - Exi~tă scris in k

~ill" 1.11ii nO:I~lre că loclIl'ile de no" 
TO'" :,unl cu desa"flt'şire 'interzise şi 

1:'ă :IUlol'it{ttiIe- In ;'jJC('jal [Jolitia~- 1 
! 

e datoa.re s~\ cercdez\~. şi Să. Sllj)ra- f' 

vegheze lO:lle loc:llul'!\L> unde ;r;p 

iJanucşle şi unde nu se b:'lIlueştc Cil I 
;(' joacă cărti 'pe bani. 

U hine, să llli tH~ ducem la peri fe-
I 

rll'. i)["; n 1:IW'rJlPll' faman le, unde 
se joacă regula!. ci sit ne ()j)j<jm În 
'C('Il! I'U la ('['le trei mal'i carenele: 

hll-i. în t;mjJ. ce In fund se Joacă 
dîrţi iJe bani, e<"\le un reprezentant 
al f()l'1ci imbCee işi ben deliC"ios ),ar 

tul sali Sj)l';ţul lao masă mai în 
faU: ~: pare că al" r; JoC'mai aed Cl' 

p~lZl.·Şte pe juc;I:'lr: de slIqn';zc TI('

plăculc, nu să le lmpil'd';ee. Hcgu
lat. in fpc'arC' seaC,t Sl' pdn'C(' act'
la~ IU<>l"u in car('IH'Jelc' din centrul o

raşului, În vazlll lUtUnH-. Ce să fie 
la pet~irel'ie, ce sâ fie la diversde 
dulll!ri ile cari poliţia nu I"-a ':ziial 
nieiodată? 

3 

I.leabilitllrea:& lui 
'lVill(liseb;;riitz 

Budapesta, 14. ~ In urma actiu
nii de reabilitare a eroului din a· 
facerea bancnotelor falşc) j)Tinţul 

Vindisehgraetz, se va institui după 
cum anuntă ziarul )}:\Iagyar Orszag 

1 o COIlHSlUl1e <,-om iJlIsii ~ din geuerali, 
1 eu'c va cerceta dacă !pr1Îl1 partici~ 

I 
parea în afacerea de faI~iJicare prin 
tul nu ş.i-a jJMEt onoarea. în srx'Cial, 
dae.ă a lucra. <lin illlenţii jJatriotice. 

I ~egăturile CU por--
1 turile rODlâneşti 
I 
1 

COIlYl'ntia incheiala inll'e S:'nrv~

ci ni port uritor maritime şi Regia 
aulo ,nomă Cfr. a, avut ră<r;unclul 

aşteIJlal În viata {'olllcrcÎală a ,:\]'
dealului. 

La interw'uţia senieiului marilim 
rom~ln, căile ferale au făcut un tanf 
spect;li penlru mărfurilo sosite -din 
străinătate plin porturile noastre. 

in porturi :-.j[lLa\ia s-a sehimbal co
mertul ardelean şi b,ln:ltcun orit-Il

[.[mdu-se spre portuliile nO:lslre. 
Djn neft'ncire lnsă odată cu sehim 

barca sau rt'dueerex tartifului df' 

lranspur! nu s-a sdt;mbat şi siste
mul la Uri Statiile de predare şi 

cele de deslin:l(Îl' refuza M re('u
noasdl noul tariI redus, la<î~\lld in 

SeojHlI ul'luărit prin această C'H)- mod abll7...tv t!'ansporhu'Ue loL după 
ven\lunc este (".a şi transi>orturile de lal'!ful H'chiu "'llreal. 
marfuni j)entm noilo \iuutud şi în In aS{'llll'llpa conditiuni bunde in-
deosebi pentru AI'deal şi Banat. ce tenţillni ale S:\[R. răm<llle irealiza
p,ină nei sosiau Iyrin rOlillMle Ham bile, întruc:M slu.i'lJ;lşii găriJor nu 
burg )ii Triest să sosească 'Prin por- resp<>CIă tarifl'le fixate d..' dil"C'cţia 

tuhle româneşti. sporind :l('th-ilall'a I He~d autonome Cfr. 
acestora. i Este foalie adevărat. că negustorii 
Că până aci comerl ul ardelean nu I 1axati în mod j1eg-al după vechiul 

s-a ÎJldreplat spre porturile noaslre'i tapir au posihilitatea de a 'se adresa 
enl rUn cauza tmirului dp tralEport 'pc b,lza foilOl~ de II'ăsudL birouri
exagvraL Transj}Ol'tlll dpla CO!lslan- I lor de recLllna\jllIli CFH .. şi de a pre 

ta la Cluj ori la Timişoara, era_cu I 'Iinde dda admiţrlistratia caiIol- fo
mull m:li semnp decât dela Ham-, rate diferenta dela vechiul la 
burg &.1.U TI'rest 'Până în cele ·două I noul tarif ce li s-a incasat în mod 
c(>ntre transearpatine. La această j ahuZ!Î". Xlllllai că negustorlinu sunt 
"euffii}('le se mai adaugă incă şi: nici disiHIŞi, nid la m~isură să 
grona ce o au comerC!'anlii~de une-, avanseze sub acest titlu sume căi-

le s.i.steme învechitp· dela efI'. lor ferale. spre a nu le putea ,incasa 
Gind însă nI' a cons.imlit la dN'ftt c:l\ÎVH ani de al(~rgMlII-ă şi 

eereI'{';1 S:\fH să-şi reducă I ari fuI I şicane. 
dt' t ran's port T){'ntru miil'furile sosite 

./lHlnistie pentru oonlrave
nienli la i:lDposi1e 

Bucurl'şt;. 11. . - .:\lini~,li'rlll de fi- r 
llanle a dat eri. p ordonanţă foarte I 
u:leI'esanta. conform ('al'cia, luli a- , 

.i 

~i 'd}1('I1<1a. fiiră nici o crl1\are. 

l\l.illhlt>ruJ dt' f(n;m\p a anuntat în 
ca :ldm:nislra(iill' fillalldarl'~ dl {H:H 

,1'; il an'. LIoyd şi Ft'rdillalld. Ajcj 
'in ficc<ll'e seară, Ia dlC' o masă din 
flJlHI îlle\lIlJur;ll~t tle amatoI"ii de 
jo: uri de noro\'. -- IIJ\'i o~lml'lli f:lră 
llir·; () mescr:e ~- slIslr:lşÎ yed('rei 
\~('lu:l;!l! public consumator, se joacă 

dil1i pc InnL ('Il sume el.' tn'c de 
u>d de mii de hoL. Tn acpleaşi lnca-

Faptele relatat(' dt' noi, daca nu li 
se va :Pllnc eapiU de organele poLi
ţieneş'L alullc.>Î parchetuY arc dalo-j 
l"i:1 s;i fa!'~ !Ic's(':nr!"ri inop!n;.:llc şi L ., 

ceia, cad ati, ("ontl'aV'€'llit în chestii J 

I de im.)()ziltl \'01" fi seuti(i de a- t 
illli}Ozile]{' glt)h:dl'. c:î! şi cde de 
lux, pe lul1:le, Lmuarie şi Februa
rie tr'ebuese p(TceJlllle în 2 1',1[(" la 
1,) :\larl.ic şi 1 .\pl'iliC'. La yarsarp:l 
imi)ozite!or, Cl'l<ltCJ1ii tn'hm' :.;ă prc-

. . d ' 
a~·lgur. (":1 nu ya a greş. t 

. I mcnda stabilita În procesul verbal 
Volbură I 

Conferinta tineretului 
(IiI} lJalcalli 

creştin 

Atena, 11. ~ Z~l('\e _ aC(':ileu a anlt ! 

loc la Aten" o coni'el-:n!a a line-I 
l'elulUl creştin, jWi!voslav, din sta

tele balcanice şi ROl1l:1nia .. la care f 
au parl'icipal delegati (Un Jugosla- 1 

"ia, Bulgaria. HornfUlia şi Grecia .. 
De:'.cltiderea confclintei a avut loc 

in pn'zenta :\Lin.islrului inslructi- -, • 
~njj "publice Jams. 1 

(lelt'gaj.ia jugoslanl a prezentat 
tlll iH"oee!' p I~ill care a cerut ca să 

~}{' <ka ailiollom:(i Sf. ~IlInle :\thos 
:;>. l'a sa se înfiinteze acolo un isutut 
teologi<' j)eIltnI tineretul creştin or
todox. l'rot>clul jugoslav a fost 

~i)l:i.iil1it şi de delegatii români şi 
bulgari, 

. \: 
-1:-

dc contran'ntie, daca îşi vor pHtti 
impnzileIe până la 1 Aprilie. Intru 

("l.t plln~j h a{'eastă dată însă nu vor \ z:nte registl'(> Siwclnlt'. 
['laii. se \':1 incasa aUH i~nf'ozi!ul cât 

EX";IlHt>Il de eapaeitate 
l'rOft'SOI'i reîntorşi Li. Cluj dela 

uIlin'l'siLIll'a din laşi, untle au dat 
examenul dc cflj)acitale, 11e comu
nini, eumcă d-şo:lra IIl'ana Bardoşli 
profpslu,'fl supt la şcoala comer
d;lh! supeI;oara prntru f('ll' .- .\rad 
'l H'lIşit la ex.UlH'nlll de ca[la·~itate 
d{i limb;t germană ca princi.pală 

în scris, oral şi practic in mod stră- ' 
lucitor. 

Br~n·o d-şoară! ~- Felicitări sin-

cc\'(' deb HoIl1;Îni şi din 'partea ele
vilor şi l'kvclor Lh·o;lsl!'ă. Să t rhiti! 

A{'(,'(wnl mortll'!. 
AI"atl. -- EJ:i dnpă masă \xcntie· 

Cosm:t din seI-,,-ieiul Iihnlriei .Spc
r;;lJ\a" Y{'l'incl f!(' ]X' .,trada Victoria 
I!otărall cu b:Mcleta. a fost tnmpo~ 
nat de maşina dlui Rcisz. 

Imedi~lt a fost transportat la slli!a
luI jud('ţean, unde dlfjlă 2 ,ore de cllJţ 
nuri a incetat din viaţa. 

... 
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4 Voinţ,a Poporului -, 
Dormitoare in deosebite stiluri pe Judec'toria II Urbana Timişoara, 

, preturi foarte eftine la A. Baum tăm- I tir. 6721-1929 
: pla~ ~rtistic Timişoara IV. Strada Ca- 1 Citaţie prin Publicaţiune. 
. mehet 15a. : J d 'II U b T" I ___ . _ ,. __ ._ 1 u ecatorla r ana Iml~o~ 

: Comisiunna Interimară a Munici- 1 ara, aduce le cunoştinţa ge~eral~, 
! piului Timişoara. ! ca I~ procesul rec1amant~lul NI-
I tio, V. 9646 ~ cola le R.osca, d0r.n. in CluJ contra 

,a'''' $,--

Convocare 

OLYl'lPIA 
LUGOJ 

Falmica ct'J. ahur de c .. lriimizi şi 

de ţigle Societate Anonime ain 
Sebiş va tine 

Martie 14-]5 Vineri-Sâmbătă mdunarea ~I1{'raIă ord:nard 
i din 10 Martie 1930. pa~atulUl soţia lUI ~heorghe ~pa-

A . 1.' t 1 F'd in 7~jlla llc 2 ,\pl'ihe lH30, o:-elc 4 tarlU nAsc. Nataha tiadaşl cu ZI am 10S ana.... . .. 
comedie extraordinară d. m, in localul Bănoii Asociate S. Publi~a(it' (re licitaţie. dom. necunoscut ŞI moştemton-

Cu Mary Parker, Evi Evat M. Kupfer A. sub Lichidare in '1\1'ad, (slrada; Publicam licitatie pe data de lor ceialalţi necunoscuţi ai lui 
Colont'l Piriei ~o_ :l. etaj IL), la, 25 Aprilie 1930 ora 10 a. m. in Gh. Spatariu fost loc. In Timi
care eu onoare, sunt invitati D-nii ; biroul de licitaţii al Primariei, în şoara pentru 32.913 Lei cap. 

P" ... fd fi Actionari. să bincyoiaseă a lua! scopul d&rii în intreprindere - a acc. a fixat termenul pentru con~ 
lStrUl marunte ~l pIst.rUl~ e .cat~ . p<u'te. . : executării instalaţi ei sanitare, dela stitujr~~ proce~~lu! şi desbaterea 

Precum şi toate Impuntaţlle plelel }. I f d f ce j;I a somat par 
curăta. CREMĂ LAPTE DE 1 I edificiul in coustrucţie al cinema- I ?n UlUI a a rn, ",1 " . • I Ord}nt>:lI de ,zi 9 i tograful "Capitol". _ ţtlor Să. ~e înfăţIşeze m zIUa de 

CRIN a lui J • ,. 1 Amatorii vor prezenta la ace- . 11 Apnhe 1930 ora 9 a, m. tu 

KULKA . 1. Numirea aloc 2 '"{'rific~tol'1 Şl I asta dată ofertele semnate tim~! localul ei oficial din Timişoara I a conducăloru?ui, proce~"ulLU .~. ver- i brate închise, sigilate şi prevă- : I. Str. Pal~tul Administr~ţi et~~ 
j bal al Adunăl'll he:l1:.ral~. . r zute cu garanţie de 5 la sută tn I. uşa 82, Iar pentru tOţI paraţu 

Se află esclusiv la Farmacia. 2, Rap-ortul COIlSIlllllLU de adIlll- \ ef cte d "tat d',n aflăndu-de inloc necunoscut a 
O l\' T" el.., ~ numerar sau e e <> , 
reşeneasco In lIDlşoara. e- I Jljlstr:lţlC, ceJlzonlor, prezentarea UJ.' I f 't llo numit de curator pe advocatul 
tat P· t .. Sft Gh h! . 'L d P f'l '" suma o en Q/, •• T' . 

e lava u eorg e. I h~ntclor Ş.I contu~.or : r? 1 gl i Caetul de sarcini şi condiţi- Dr. Petru BOJm loc. tnlmlş?,ara. 

Ghete şi pantofi dleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

pIerdere de Il(' ann g<,sl.tonan 1927,! .\ d )"t ţ' t' . Instanţa someaza pe păraţn ca 
1. '. , um e e ICI a le, se po primI . . 
1 HY2S ŞI 1~2!)1 'precum ŞI stabilirea . dela serviciul tehnic corn. zilnic in sus arAtat ZI ŞI oara sa. se 
lor,' i în orele oficiale. . înfa.ţiş~~e pe~s~mal sa.u .. prin t~-

I .3. 1~?tărâre asupra Hchidarii so-, Comisia Interimară a Munici- putermclt legItImat ŞI mdrepta,ţlt 
Otet ătll. . . piului Timişoara. la prezentarea lor pentru ca In 
. 1. IIolăr:Îrc asupra numarultm li- . caz sontrar va proceda in locul 

1 c1~idatorilo.r ş.i alegerea. lor. . ' ! Societate pentru Profiloxia lor. Timişoara la 28 febr. 1930 

E elB tia. IIotărare asupra număruhlJl cen;, 1 . A d Judecator V. farcaşanu m. p. mI osser·; zonilor şi ~legerea.~. .. ,! Tuben:u OZel .i\..ra . Brd.tesc~ m. p'. grefier. pentru 
, 6, Holărare asupra nnstru!:ţmnilor I ' conformItate L. tilŞU grefier. 

Lur;oj ~ ce vor urma lichidatorii. , Invitare 
Strada V. Mihali·Cuza v.odă No. 9.! 7. Evcntll<llde 'propllnerj, se vor I La adunarea generală a filialei , Convocare 

ReCOIDan~ feftm: , . lli.nainte cu R 7Jle inainte de terme· I Societaţii pentru profilaxia tuber-: ~Pl'llna' societaLe anonimă 'pentru Uleuri pentru maşInI automobIle ŞI 1, . Ad" " .. . 
cilindrii, va&elinll, ben~ină, curele de: nul fIxat, pentnt tll1<:>rea unăru f culozel dm Ara~. care se va ţl- 'prelucrarea Şti valorizarea poanll'-
transmisie curele de cusut, tuburi de I Generale, , nea la 19 Martie 1930 la ora 18 lor. (Un Chisindi~1 işi va tine 
cauciuc, tăvi pentru apaduct, pompe" Par. 20, din StatuIe: Acti()1l~u1Li in cazul de imposibilitatea de li- 4!lllunare g.1~n{'raIă ordinarăt 
metaluri" şinur pe~tru toba, sa~i şi i 'Îşi yor exercita {Jrc-plnl 'de "ot. I berarii valabila, se va ţin.ea la ~11 z:iu,:l d~ 2 t'pr, ln:~O, orele :l·l jum_ 
toate artIcolele tehmce. Acce50n~ pt:, ninlai depun:Înd actiunile lor im-! 26 Martie a. c. in localul Insti- d. In.Î n loealul IHndi Asociate S_ 
automobile. Ca reprezentantul firmeI! v I 'rate sau ' l' D' I ' d T b 1. ' • l . \ 1 . t d 1 d t' ~ S A, entru Comerţ şi : 'Preuna cu cupoane e neexp' . < ~ tu tu Ul Ispensaru UI e , . c. ,A. Stlu Jlclll< are III c rac, !S l'a a 
~ 1n~~;~~i~ Timişgara, recomand: I biletul de drpuncre:t lor fa vre-un: str. Dr. R. Veliciu tio. 22 (fost j Co 1 011(>( Piriei No., :>, etaj, IL), la 
Tractoare H8.nom~g ti ,V. 1};- cu , (institut financiar. il~ai,nte d(' t('~:. Lipot utca) i care ClI onoal"(" sunt ~nvilati D.nu 
batoze .Mav'~J mal departe '.~ ~de- \ me/1ul fixal 'Ventnl tinerl'a Arlllnăm Progranl I AC!io.nari, să binevoiască a ''lua 
rate autocamlOn .. te tIe 1 ŞI Jum. Generale. C 1 d d h'd I parte. 
3 tone cu conditiuni foarte uşoare. 1. uvântu e esc I ere a . zi 

' TelEfON 8u. Arad. Ia 11 !\f al1·ie Hl30. preşedintelui şi signare verifica.- i Ord~l1(,::', d(' 1: 9" . , ., 
rilor procesului verbal. 2 Rapor- 1, 1. :"ctllTll:lvre<! al h~~ 2 Y(>rtfjI<'.aton ŞI 

Con~!liul do :\dmini~tr~tfţje. t 1 r 
tul anual 3, Aprobarea Bilanţu- i 3. con uea O~'U,:II Yl'O(X'su II V{' -

--------- ----.----- - lui şi conturilor Societăţif pe anul I b:~ aR) AdUna
1

1'1l· (IC.lll~"lal~. 1 

Mica pJblicitate. 1929. 4. Eventuale propuneri. ,.... :1 j)()rltl e~msl Iti Ul. ({' adm~-
A d l 6 f bruarie 1930 I ll,lslra!H', (,(,l1zonlor, prezclltarea bi-ra ,a e '.. d P , • ~~~a!~ J~r!~~~~ 

~ s:-:;r~;lmişOnrH, 
~ u.sl'n 2. eU. slânga 

Dormitoare din lemn esenţă tarc Director: ss. Dr. Posgay Stefan. \;~Iltl'110r Şd'l ('ontlll'~~ol' : r~)~tn?S7.1 
, pentru Lei 12.500 În rate lunare şi P ''''edintrt executiv ss. Soţ. .. ';J'eI"( ('t'C f' pc :UlIl g<'stlOnan 1~':- ' 
săptămânale la Balint tâmplar artistic f' ,re, (' '1 i 1rpq si 1!)2!). il1"ccum şi stabilirea 
Timişoara, Mehala Cafea Torontalului. ejer lavn . ____________________________ 101'. 

'ilosif Filips Deschiderea unui salon 
d9 modă pt. femei 

I 
'1 1 folilnî!'c :lsupra lichidarii :"0-

şi-a deschi.s _cJ·oi.to~i!l model'nă cietiţii. ,'" n'p, 
pt, DOlHll1 In Tl~~şoara. IV. "t.r.

j
, ~. l!oIăl':Î;'c asupra numărului Ii-

Preycr 2. Rog spnr nul ono publiC ehirl:llorilor şi ale'gerca 101'. 

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

ami da sprijinul necesar 

TOMlel OLLY 
Timişoara, Slr.Mtiller·Guttenbrunn 

(Bega jobbsor) 3. 

Primesc comenzi de aranjament 
de locuinţe noui şi vechi, reparaţie 
lustruiri de mobila antica. din ori 

şi ce măsura, 
Ion Csapo tâmplar art. l 
Timişoara, 1Il. Piaţa T elekhaz 8. I 

S'a desc.ţjis 

Bonboneria 

I "l. lloliirâre asupra numărului ccn 
S'a deSC.fjj'; Il zorilor şi nlPg"J'pa. lor. 

PA L L A S" . fi. Il otărJlre a,SUi:Ta in:.trueti unilor 

J 

f"(' yor llnll;~ llchtdatorn . "« . 7. Evrn!ualP}(' 'propuneri, se . vor 
Lângă cinema "APOLLO Strada RomAnulUI I i\n:linte cu 'S zi}!' inninte de terme-

De vânzare 
Automobil Turism, 

1\1 A It C A "BlT 1 C K" 
Adresa la Administraţia 
"Voinţei Poporului" 

Tipografia .N.ointa POf.!'Ol"'uJuj •. 

r nul fixuLp<:>nlrtl (iTH'rC'(l Adunării 

I GeJ1!'J'nle. 
I 1:>:11'. 20. din Statute: A<1ionarii 

I rişi vor t'x{'!'dla' "drt'ptul de vot. 
nimni dr[lllnând acţiunile lor îm' 
preună C'11 cupoanele ncexptirate sau 
bilrllll de depunrrea, lor la ,'re-un 
institut financiar, inainte de' try' 
menul fixat 'Pentru ţinerea Adunării 
:,Gencrale. 

Consmul de Admlnfstraţ1f. 
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