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ABONAMENTE: 
Pe UD a.n___ '" _ __ _" Lei 500,

hutru InstltuţiunI şi fabrici Lei 1000.-
Pentru atreinătate Le! 1000-

Chestia ziarul a no
stru În cliscuţia par- ; 

lamenta/ai i 
»0, dPIHllat L Lcon fac~ Urlll;l- ! 

toar('a cOlllu:n,iC<ll'c: In oraşul Arad' 

eXiislă 8 z:.tarc cotidiane minorita-! 
I 

re şi numai un ziar rom:tncsc zilnic i 
»Vo.inla Poporului". Stiţi dv. c<:,jspra I 
vă a făcut d, p-rcfccţ al judcluluJl?; 
D. 'Pl'('fect a dat o dec,izie prin care ~ 

Jnterzice Y:inznrea ziarului l·O!ll,î· 

ncse IX" slrăzi, ulllol'jz,'tnd-o numai 
la chioşcuri lkdzia este moUvată 
'Pe "c..()u!urbarea> pnn'ocaUl o.e acea
sU gJZ(' [;1 in OJ'aşul .\rao., 
Insă adevărata explitcat:i(' c urm1i 

toareu: Par'Ud nI Flriinesc de sub 
şdiu dIll!i cir,' LUjl11 a 'ine\wial un 

pael cu SOGiali::;tii la alegerile penlru 
mllI1!icipin şi cum directorul g,lzelei 

.Vointa Poporului" d. Husu este 
~i şeful org<1nizatiei pat'lidului nos

h'l, 'pl'opnganda făculă de iiar con
turbă rcuşita listei g-u\'t'rnUll1(>ntak 

Ce are de spus d, ministm dt> intel" , 
n(' desprc cjvjlÎzata măsură a ! 
prcfC'cLului. prefect care uită că cst~ : 
rcprewnlanlul unui guvern prin »cx· II 

ce 1 c'nni l"cgalisL aşa Clll11 nu s-a t 

mai pome:n,il (kla În!emeierea Pl'in-, 
cipat('lor Hom.'tneş!'i! D, dejlutat '(II', I 
,Lucian, .'cprezenlanlul partidului so- : 

cialist, candidat j)(' lista rartelului: 

la alcgenile munieij)illiui ,-\I'ad prez('~ ~ 
lânrlu-sc dlll,j 'prefect şi cenînd să I 

nidice odioasa m:Îsndî, dsa a primiI; 
m'mi'ilol'lll răspuns: I 

»niei d. -'Ial1iu de ari C('1'e nu I 
voi \1 )'ew'ni asu i lra milsllI'ji" I 

Hogpe d, minislru <le inter'l1(' 

să ia măsuri telegrafice In -contra 
acestui prefect ahuzi\"" şi sti Îl1cc(ezp 

limcllia! ahsenta dela lPgalitale a 
dlill i\Jarşieu, aminlindu .. -j să aibă; 

mai Illllilă solicitudine l1U ::umai I 
pentru h'wllitale dar chiar şi. penlnl : 
unjclIl ~ia\' rom~Încsc, deşi director'ul ; 
gazeh,;i conlllrbă socol-clile electorale! 
scontate de d, Marşicu, prefectul ju- : 
detuhlli. . 

D, :N', Bral11ncu: l\'u CUl11Yl1 adul , 
'j)r.efectulilÎ se datoreşte faptului că j 

gazeta în chestiune a apărut' într-o 1 

-

ORGAN ZILNiC DE ŞTIRI Şi iNFORMA ŢIUNI 

edHic spţTi~t1,i, anun\und c,;I1('r,';\ g'll 

vernului ::;l llli]'odunl'cl tii: lH~t1r(':'~ : 

1), Eli, :\iirlo. i'aSpllnnl/lrl. spu" 
11e 6i din inrol'lnaliile U,,' deţine jJlll'e 
C,t, Înlr-adeY[ll', z.iarul 'Vointa Po
poru~lIi! din Arad a api'lrut în editie 

Sj){":a lil anUII\;lnd dldl'n'a :..;llY<'rntt

Il!; şi Înll'Ollal"I':1 diclaturel, :'\u-l 
Cl'er!L' capa1:-il pc prdl"Ctul de Arad 

dc ;>ele ik:.;a~c, Cu [o;,!t' a:( ,: '.';, \';[ 

~;tTl' lallllil":6 ::;i \! lua masur;L' <1ic

L.l!l' de ITai,:I<l:(':! l'al)!l'lo;", 

K n, D, l1l'nisiru Fel. \!ido sus

t:nc, (';l ;,1' fi ()' ik"al;ial:' din ~[lHr

j{',\.. allt01~ilil\il{w. Dar n,)i. ca Cl' s-o 
luam'? >VCJil1.ţ~:. P,oporu)ui; 
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.caşilate sau 
copilărie? 

con> pus d:n loalt' t'lCIlH>ll~.j r(j
uuct'i"c ale ;.;ocieialii ~i i)'ll::,;-:th('j 
lHlm:f'.ii)iului ,\r:ld, şi-a eXFli;; 11rD

gramlll si'lll dt' mundi in ('('pa ce 

iJ1,iycşle ;,dmini;.;II"arCa orasului. a

r~il;Înd, că «('1 putin ali, d\lpă unsprc 

zece :lnÎ dela unire. an'1J\ Jlevoe d(' 
o go:.;podiIric s:\n;'i\oas:l şi 11\1 de hl[;tc 

• sll'r11e ci" parI it!e poli iice_ 
,MesehinllJ'ia politică trebtl!' să <Ii

sparil d:n palatul pril1l:"idei. 11110-

cuiUi prin Întronarea gospodăriei <'in 

slilc ş,i fără patimr de pal'tide, 

c~l .. ma' săI'ăcilcp~irti ale Aradului, 
~ll!i-)t1d şi sillljJaLi'l locuitorilor din 
suhll'li;a CI1l'ches, 

Văzilnd cor1fciiiJat'lidului lib<:'ral 
aCl'a:,la Illsurkt:n'. n\l rC,'lil'S la un 
mijloc foarte ('c1lllpalimilol', S-a pro-
111;;'; marca cu S<\i't'<\ jlreolttlni !:nÎl 

1'elre 1 fcdo ş: I-n!' 'W<tjlHl:l1. ,,'c(':.;l 

jll-eoL u:l:lnd I'lplul. ca d, ,Lutai a 

EleLII parcur: şi '.{!"Upul"Î de flori la 
fiecare col'tunl a oraşului, da!'\ nu
mai inainlea hhe1'kii lui unile nu 
s,all Hlcul n:mic" s-a iH\;~ pc JllIIJI(':i 

fiw;'lml p{' agenllll e]('c!oral ;t l!llur,i 

dt' individlll VulpI'. 

V;IZ;'ll1ri Ct'l:t\l'r>;; I!nil; din colo

n;" (i,~al1ilor. C:I pils!nnll 101' SI' 1n-

11:1111 il In luptclt' [Joldice, au ho!ă-

, J\lajol'i1at<,a crIă(enilol' ac(";lul o

raş -- cari pc pielea ]OI'I'J""lJprÎc, au 
lm',lla! ('lIm s(' fa('(' bepa eli apă T('ce 

- s-au Înrola! sub dl'ajJ(,~lIl nou al 
BloC'ullli c('l{i\L'nesc demon:l!. Bi- , d! să treacă (,ll tor: la ol'iod()';il'. ' 

ne Înkle ... , că 'Paralel cu această in- porrm j)!ata dle p[lI~inle: 

suf!el,ÎrC' a poporului unoia::; şi obij-' V{tz.Înd În,;ă, că or:('{' allll'll"În!al1e 

du;t, se am.t'fTiIl1a :i pozilia de dic-," es~(' l!('so('()!'l~î. ,;nI înt':pUI" să i~ti
lalOl' a d~lli Lll(m, mdt'ze Il.' l' ('tI. ak,f-(a!on. f:w'\I1d 

Si acum C!' se face? D, Lu!ai n I f) la1:-Hl ('l! ;nslTltllia Ttiidillorilorc , 

Îns('('nal o C:I,~til()rir etl disjlt'nstţ cu (':1]'(' t'sle 'i)Ui-!atil d(~ b!dii rom;Înasi 
ugenlut l'Icctoral Iosif VlIlpe, (Vul-: pc BuleYardul :\radului, făcându-se 
ile, (':1l'r <lUP:"l d('elal'al;:j;> ciini .I n'('- i dt' nîsul IUI11';, 

şC'c!;n[(' Cicjo POjl. i-:I al'l':,lat pe tim- I l\'aş fiCi'ezut dh' LlllaL' că ('şti 
'pul gm'crn;ti"'i Jibl'r::k. Yl'!l('rah:' 1 ca.);/!:;l dIa, carp te :-;o(:o[(>şL in 1'0111 

la~i sol'(", Impreună eli 'H"·s!' Vu]- Utd o:!Illl'l1:lor 'qll'ligl'n(i. Si'1 Iwr'
pe. d, !.ulai promite s;;;'e;l( Cl! ma, m:1"i 111 oraşHI dictat()rial al '1H<l~l' o 
1'{'a ('el'ş:nr! voI unile l'o!ll;biJol', dt, !1"f'l1wn~.'a eOj";larie. u:lÎ<'â in fdul ci. 
1'01';\ 'p;ln:l in z;lIa de :li:; ,nu "'-a I 
făcuI nimic, deC<Îljlroll1isiuni gOi!- j 

le, Ikallrd ,VlIljlC ~ dt:cfell',<ll În ~a-l 
la pOpnl'ullN, (':1 ,1'":\ \'01 arata na11O-, 

lI:d.:şt:ilor cum se fa,',,, akg-crfÎle'.! 
lJnr să ,(-O arate dlni- Lulai. căci ' 

D:l1' dt' «(' \',l ;,;pl>;':a(i'~ Ulsali să 
\'0[ ... '/(' llll}ll' 1 :!(·IIIL). unde \'!'l'a:, Cu 

lcl'O,H'l' "c(: aj un.'.;;<, 111 ai r,tll '(h'l'~H 

cu frulllosul Ce \,,) jll'('j'q; la ad0 
rll::;inoas{'""! C{' Înselllnează [nal<' a, 
e('sle '? LL:lş!!alt> sau prostie'! 7\'oi 

noi nu SHlllelll curioşi. slt·;:.::im sus ::;" tnt'c: ruşine! 

Blocul cd:l(L>nesc (h'mocrat şi-a ro "l,riid'aIOl'F, 
început propaganda chiar 111 ee!(' i 

J 1, 1930 
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PelltrllO refacerea 
a. U ZillCi electrice 

din 'l~inlişoara 
I _ 
I T:mi:o ,ra, Simtim!u-sr lwyoia l '!II{': rl':'~k,O:'; a l'zinei l'lec\du..' eOlllU 

. n,de <Lr. Timi::;oara, mai alL's a ll'ans 
I furmatoarelor, ti dr. jIkloş, direc-

tonll ace;-;lu1' 11 7"in(', a ceruL la mai 
mul[e faln;('i :n:;Cl11nalc din stl'eină 

1 :-::~(', D:'l'l"le j:t'n:ru şapll' transforma 
!.O:lre d:n ('dt' mai muderne SIS

lt't1l{' , 

P,in:i În pl'ezenl s-au pl'imil cinci 
orcrlt' tkh: r: i'llla Sicmens-S('hu~ 

ckcr d'n ,\w;li ;;1 ofl'răpc'nll'u su-
1II'! de 2,')21 dolar;; [imla, Elin, din 
V:{'ll;l, pentru ,/mllion lei; fir'ma 
~Ganz d:n B\ldaj)esta pentru ,)-J3100 

ki; firJn:1 ,\E(; din (~el'l11al1ia peJl 

tru 121;:,:0 miire! şi firm:f Bmvn

Bordc" d'n E!\'(+:l pentru 1;)960 fr" 
Si na!Ul'aL că se va primi oferla ('('a 
!ll: :n'an 1 a'~; n;\:.;ii ea pr{'~ şi {'ali-
t~lle, \ i 

lllljl:l ce ofcrlele YOi" trece §i 
pr:n ('om;:,Î;~ ,inki-imară. seva face 
comanda, 

Cine va fi numit 
primpretor al p/ăşei 
centrale Timişoar.a ? 

Timho Ira. Postul de pdm-pre-
tor al jJlil!:>l"iÎ ecntl"ale Timi~oara, 

in urma dv,'l'suluÎ lui Ioan :\kzin 
a r;imus "aeant. 

Preree[ W':l judl'l ni \li nostru este 

lLiilllÎc :t.,a!ia[a (LI csrel'i pentru a

eeslj}()sl 1>, pl'eJ'eel tir, Bolcau~u, 

'pentru a aH'a timpul nc('C's~w !)('n

Iru ~llIlPl'I't>a (:el'erilor, a dat condu
c<"I't'";l il1a:-:;c' c'nlrale, în mod PI'OY'Î
zor i II dlu; (1.', :'\alll!or .f aegl'!:, Iprin{
preio\' :Il pla;;;('~ Ciacova, 

Si,~lIr, ('<\ eond l[["('rea provizorie"~ 
nu se \"lI dl'i-niliva şi credem a

.('esl lucru. l'i:l1ddt d, pr{'f{'cl dr Bo

lean~ li a d('claral în Illai multe hin
u\ll~i etl, t:;llId e \'Ol'b:1 de binele o.b

~l{'sc, 11'("'(' 1 ~~',~It' ol~i('e consiflel'('.l1l,e 

politice, [11 :d doilea nÎrHII d, {Ii'. 
.J ~ll'g('r 
H i'O'-;l 
b!l(' s:1 

e"ip Ill:norilar. iar di', Mezin 
r\;l1\;În de;". condllC('I"e:l 

SI' dea unui 'rom:ln. 
!re-
, 
\ 



2 
Voinţa Popor-n'u 

Banca Victoria 
cere un nou 

nloratoriu 

1100 de copii Între 5 şi 8 ani, 
manifestând pe străzile 

Timişoarei 
~Lt~()l'ilaka crl'd.ilorilor }'('cruUn

dq'e <IZ; nll dinlre dl'ponCllli~ ci fi 
imi ;;'.'l')1 i a Banca ::\ alional.i., Albina ,1 
~: ;ll;e UuwÎ mat-i, :;;e ia ea s.igur, c.1 ~ 
"IL'at iJ11jlotrh'a ('\'t'ntualllIui refuz; 
'1 dc·.)ollt'nţ:lor, majo;-ilalea credilo- . 

nHOI" vor :l(~oJ'{la moratoI'Î uI. i 

T:mişo::,ra. -- J n cadrul ÎnlrUTli - l:ndU tam [nit" Îmbnicillninte şi Illedi-

jlubl't·.al ştirea, că Banca Vîclo!"i,I' 

va fl1ziuna cu biwcJe Timi)ulla' ş.i 

r:ilo: şi l1lanir('~-;I:1\.jilor de Dumine- {:.lllll'n[e,. 

C;L !l .\Llrl·p, am inn'gi:;trat. o de - Cu acea . .;lfÎ. o('a11i(' jlolilia fi, făcut 
m:lt lllulll' art':.;lai'j. 

[Jl fruntea \I1~Hde:~lanl.ilor a LJsl ' 
Bihoreana, ,iar azi ,;unll'l1l inl"or·' 

l1laV. că Vjdoria, Înainle. de ,1 fu
zjona va cere un nou moralol'iu de-

lllon~trH l' (' uni('~l În Iei \lI clIm s·a 

}) rezen t a l. 
O slIlâ dc COF~L 1nlr'c 3--8 ,ani, ClI: Mania FranC'k !joi Bela Franck, linel'Î 

'Pol1('!l~ilOl', J 

l'1' in moralodul nou, banca cere I 
W1 k'rnwn d{' .:ll~t :3 sall·1 ani 'j)entru 

1 

.elif'.:'r,wea dejllllwr;]or, oi'critH! T;U- \ 

mai (l jlroc('Jlle dob~lJldă. In schimb 
d[\ depl'Jlit gal'an\i<: p<~nll'll \'eslillll
rea depunerilor la lenllinlll stabilit. ' 

, I 
lnlruc<î.l planul ac('sla nu ya eaş- ! 

Liga consimliim:î.nl ul deponen(ilor, se ; 

Ziiee c:1 h,lnoo e decL;,l sa (ceari! ~rti-j 
bundulul de Arad coneonlal forlat, 
Orel"ind în cazul acesta :iO la sută de- ! 
ponenti lor, c:wi reprezinlll drca 1~>f) 

milioane Id. 

Planul V:cloriei sl~î.i'n('ştc o vădilă 

jmliuuare în :-:.IJlul depollen.\ilor. :\-," 
cum doi ani, a; .. e::;lia au adrn::~ mo- , 

1';1\ or~: ul in n;:dei'~('a. ~ă Îşi" , vor \ 
pl'inu depuJll'nle. 1'11' a7.1 se "aei In ne I 
pUie-ula :-.ilualjp, d\' a aşlep!a încă~. 
V:l'-{) ~~ anii. llT'imiml {} dob;î.ndh mi-I 
I1;Illwlă. 

E sigur, e:1' !'ealil.area l)lanullii 

v:eori<'i va înli'IIHp.ina mali greun1ti 
şi Y L da J1:lşlere la mLllte compli

cat·ii. 
-%-

In ajullul alegerilor COll1ullule 

de la 14 ~'J artie, în 1'ill1isoara! 
i 

TI:nlolşoara. - Toată lumea timişo- inlrulliirilor tinulc în toalc cartierele I 
rCaJlă nu m:ti are astăz'i decM o or:lşului, Duminccă 9 ~Iarlic, ur.de 

Slingură 'pîeocuparc care a încbuni- .hlI1lC.~1 a manifestat entuziasm mare I 
l-o : aiegel-ile comunale dIa 1-l ;'!:l a{'r"te adLLn{II'Î. al"(' şanse de . a I 

. I 1 .' . 1 < ' .Marlie, ParlJidelc politice depLLn o t \l:L l" nellllea. Jn cazu C:l se va 'Crea I 

adivilalc f{'bril;l în vedell'a aeeslor () :,,,P(brilalc a "oludlor l'iom[\ - I 
'ak.geru: neşl i. 

pla('anlc fii "leagu\',i roşii, ,'eniau i 
;\1 (>o"j)()r'c din sll'<lda IIl\nyady spre' 

ccntrul Ol',L~tllu!. I 

Inil'l'Yl'll!nd la timi> politia, midi: 
IlJ;m:res(an!ij au fosl îmjlrăşlinl,i. ! 

p{' jJ!acanldc lor era SCI:;Sl cel'c-. i 

ri]l' lot': : Jll:lneare. p~1.ine, laple, 

DIVERSE 
-x-

In Zill'l d{~ n ~rarl:i(' u, c. a UYltl loc 
bolrzlIl cOT,ilului <Ilui Gayr:il ' La;·;cu 

t"esl:llIl':lJl[Cllr <Cn ,\nld, sir. Chiba 

Rrla ::\0 2 B.olczul micului Au 
.reI s-a făcut în call'dl'alaJ ortodoxă 
d:in ...\r:1d, naşul fiind d, dr. Stefan 
Anghel ro:-;! 'j)r.imar. După se1"\'1-
(J~\I1 (livin şi form'tlitălile ho(C'zll

lll.i a urmai o jX'lt'ceerCl familiară 

la "ioclLintapădntilor fericiti, la 
care a luai j1al'tl' O: nllllwroa:,ă ş.i 

distiniă sodt'lale din Arad. Pelrec,'
N,"I H dural înlr-o plăculă almosfedi 

până în zori 

.i\l:mikslat.ia a rosi pusă la enlt' de 
lj:n{'rc[ LLI COIHlIllisl (,~Ir(', în t iUlj" ce 

eOj),ii delllonstrau in carlichil Cetate, 

ei tineau înlrllnil'l în carLi,'l'ul Fa 
,bridl. 

-x-

ma~:Jlă de scris, ean:ll)ea, masă, etc. 
j>I'('tll:!le in suma dc l('!iU>SO{) eupl'in 
se În faH)I'ul lui Agi"onomul rei>r. 
pl~:n dr, Iuliu Boca aYoeat în Arad, 
penlru stim:. de I~i l:?!lOO calYital, jnlc 
rrsp de 12 1a sut ădcla 31 Iu~ie lH:!8 , 

i 'precum ş.i spcselc stabilite p.-ină' în 
i 
, 'j)l'CZl'nl-, se vot' yJnde la, licilalie pu-

i blieă in ,\rad slrada BrilLianu, W in 
! Zli ua de 7 fApl·il il' W:lO la OliCle/ ,1 du
i pă ma:-;ă conform articolul de kgc 

p:lr, -107 şi 108 diJl 1~d1 alll'g<"Î cxc'{:. 

PilJ1<l in 'i))'ezenl s-au depus patl~u ln cazul el Blocul romi'lIwsc va 
JJisll'. dintre c<u'ii~ alcg~!lorH 1'0- ÎlllrunÎ ein\.'Îmea ş..i VOI' ieşi şi c~mdi 

111 {Wt ii inlcr'l'sează numai două: c('a dat" rOnl.î.ni rit' pe lhla n<\lional-tă-
'O'uycmmnen\a!â carlelală cu parti. J·:-lJ1:slă. 'inlcl'('SP!c român('ş!.i vor fi 

Dăm mni jos discutia, (,l'. a anlt 
loc în par1all1l'ill. în c1H'sUa inle-l"zÎ- ; 
cPr('ff dl"cjltului de colporla.i at zia- ' 

Aceaslă l:cital.Îune se va 'tine şi 

în fa\'orul lui: Fa. Sunflield O:--adra, 
(;iuk Ludovic, \'ad. lui dr. P:t\'el Vh· 
ky. Ioan Kozma, dl', Bohan nll~ie Si
r~ia viid. !tii St:idn('l' :\Ial'lill, Banca de 

econOllllic ş.i comert Lcoj1'old Stern 
~i F,iul, Sldnhubd Ludtn-:ic, Jhn,'a 
V:dOI"Î~I, Aracli 1 li rlap, Banca A:,oC"la 
Ei :~.:.I, ;\Ial'('U l'ast<"l-nak, văd. lui 

1\:I\'asch Ha:muncl, ,\dal/)(~rl Sfln

dor, Rosenberg Ar!h U!', Brach feld Si 
gislllund ş.i fiul, BlId;\j)('~<;t, dr, Ifoflih 

~ I ruiui no:.;tru: 
dele mino!"it:1re şi :.;oe.Îa!-c!('ll1oaa\ii I 'Idmirabil rc;)!"('zenlale la munici()iul 

-y-ŞIi cea a blocului rOlll [In (,SC', pe carc ! Timi!;io:lru, unde ('()n:~idt'l':illd dl~l'e

fligLll"e:\zi'i !'cpl'('Z(>nlan!i ai lIr!urol" ! ma;· rll' C'xpeci('n\e ale lt'ecutului, I 
'i)arli(klol' ('om:îJH'şLi din 0llOZi!.iC. ca' pr.imtii'ia C'slc azi Îll lH:lna minodlari '{ b" S . IV'" 1 P t' , ._. .1 e Jl1 ,]'-' 1 • 0<'1 (' a \.u ((' :] IIJa.J, 

dr V:c()I'I(" 1 Ll,broal1(' avocat \dl'i- j
l lor. (',1 oi nu tin Sl':\Ill • .i de l'nler'esl'Je l' \ III' t . ,~:' ~" ." , " n . l':l( sun ruga.l ~ se Pl'CZen a 

;m Bhladu, dl', llinrLlri.e Nislor, cir, 1 d" nrdin rom:\ncsc ale ll1unil"ipinlui. tnl ln;li"l,i;rp~l loc\H-ilor de tennis în 

Bela şi cons., Karnis Sig, şi ;\Jal'l ill, 
Ferenczy Vilh., Peri:nu, y~id, lui. E

llll'l'ic :\lassan~·i. Csuka Ladislau, Si
mandlll de .io;.i, Banca (;()ld;~ch~nit'd1. 

II ollo /'..ţlltan iJI'ol}l". de casă, dr 

Ioan J)()bo~an. prof('s-or Bene Brascy, 1 P:1.n:1 1:\ ale.gl'ri. dalol'ia luI urnI' ro- lO<,:lllll S!K"~dăni dp pat.inaj în fie-

. Pdn' Ola:'ill l'Ollll'j'eianl. jl!'eol TI'a--1 .111:1n'lol' timÎşon'ni conşlil'n\i csIC:":11'C' Zi: ÎJl!n' nJ'd!' 11·1 :~Jş: şi 17-~~~ I 
'Iian r;oluba ('le. ' 'să sun{' clopotul în dllngă, să (!ps(pp : pe e:1nd se Y~l pl:'1I: ahonamcntC'lc 10- ! 

" Usla gu\'erllL\!ui CUr[<,1<l1 Cli millo- ; le rom:ÎnISl1llll: iar in ziJla1 all'!~eri
).rHarii şi soc.ial-democralii 'inC'lIl'a ~ lOi' sti \'o!ezp ('LI clopotul. CaI'C' este 

7~Tllliu S.zanlo .\Iba Iulia, Aradana 

s. :1. Casa CI.'Jllrală de 'j)iislrare, so
t.i;. lui Ah-x. VillH'lm, Palkm-its .\n 

dn~i. y~\(L lui Uj.!pn Hada, Fa. Eh'dric 
Iuliu S~:lfllo, (;lllmann el B('r~r, 

jează accf'sul l1linOI:itari]o)' la COlllU semnul I'islei tricolore a 'Blocului ro 

'n.;'l: 'i,II' cM jwiw'şlc rcuşita c de Volhură 

V:'tZLI t Blond rOl11<lncsc, în llr'ma ' -x-

V otaţi ClI totii lista 

<:Iwilol' şi se Y<I ]>(']n01 abonanwntlll 

dul:lpuri lor. 

PllblicaUe de Utila(ie. 

B t' ., -" t "ţ D II' in baza cxecu\,e1 de e:,c('n!Ol1lan' 
t, JOCUlUI \..le Ci enesc emocrat j ','!"I'jllu:t,i in ZiLl'l de ,J., .\ugust ]!l:!~ '\ 

. d- Adi j>l' baza r1ccisului Judp('ălol'iel :\Iix-In ra 1:1 .\I',Ld CII ::\0 21OIi/-]!12S 90b'c 'lele ' 

Lista No. 2 
Cap de listă dr. 

1. ~ ( • 1) \ see!ws!rale În jwo:-('sIl! \"{Tbal d(' (:- \ semnu. ~ pllnctu x{'('ut. ic ('U Xo 1.K,IK,";'~-1!):!,9 şi. :IIlUll1e: 

St A 1 I .J.' t· un i)!rou de SC!1S :lIlwrl('an. cassa 
. ng le J08 prIlllar d'n lemn dp skjal', dulap pt. c!osal'c. 

I;i n .. ma t Oll1'"llf~te din Thnfr:-f)l!>r~ 

CINEMA CENTRAL CI~~MA OETATE CIXEMA ELISABETIN I 
11 Martie 11 Martie 11 Martie 

Orchldee sălbatice Scandal in Baden-Baden Qnartier Latin 

Felle!' ,\Ipx:lm!t-u Soi moş, THi.t1eii Po 

pOl'ala IH'n!ru Al'adul nou, ş.i vro,-in
c'l' s. a. ~!artici şi Paeu, Banca de 
Credit şi Ca:,sa ele PăslraJ'(~ s, a. 

(:assa A;"''Î''.:colil de Păslrarf' A:rnd

Cen:ldan:l S .. \. .Tacob S('hom'ald. 

Sd -poI'i;1.I'('I: indescifrabil. 

Cititi 
Vointa Poporului I 

CINEMA MEHALA 
11 Martie 
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Voinţa Poporului 3 -ffJl.obl".'eantice mese, fotolii, covoare persiene şi de fabrică, cutie deradiofonie, ARS" Intreprindere de comision 
J'..I~ J I :f vitrine. obiecte artistice, sculpturi, dormitor, sufragerie de vânzare!! . Arad, Str. Eminescu 30. 

Mutarea atelierului de maşini 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa ; 

dlor proprietari de maşini d" tnerat i 

Ş.i de tractoare, că. atelierelen.oastre le I 
am mutat din Strada Mocioni 58 În 
Srada Bolintineanu (Gorove) i 

No. 7. i 

(4 minute dela gara Domniţa Elena). : 
Rugăm să ne onoratl şi pe mai de-' 
parte cu încrederea Dvs. ! 

Cu deosebită stima 1 

\ 
I 

! 

,'_._._--_._---_ .. '".- - .-._------

S'a adnlis cererea de cOllcordat 
a fabricei (le gllete "Astra" 

din î'imÎşoara 

Mo 3136-929. 

Subsemnatul Portarel aduc la 
cunoŞtinţa publică, că. in urma 
Decisului cu Mo. G. 10636 - 929 
al Judecatoriei II. Urbana. din 

Timiş.oara,- S~hl1băIă, 8 :\Iartie, brIcal{'I()l' ş.i sj>eselor mari facule Timişoarn, In favorul firmei Sar-
'lnll'-Q ş.eclinlă a Tribunalului comer- cu inslalaţia unOr maşinării nouL tor şi Comp. reprezentat prin Dr. 
eial local, s·a admis Cererea de ('on-: Inainte, fabrkapurla numele de Iuliu Belu avocat, pentru 6500 

Fratii SzIahotka 
Timişoara, IV. Str Bolintineanu7. 

cord:d pn'Yl'nl!\" a fabl"icei de r ! Fromel", ş.i era una din -principalele 1 Lei capital, interese de 12 la sută 
glJ~le Aslra d'n Timi50ara. .. 1 pr,ocllr:iste :li:' arl11a~{'i. Din a1~1l1 dela 26. 111. 1929 şi pen~ru ?pese 

1 Cerp!'t'n de concordal a falmcCl I m~l ,:>l·a schImbat ŞI nllllwlPl Şl fa- , In 1676 Lei, deja stabilIte ŞI cele 
i s-a inainlal tdtunalului acum o 1 ,bricalele, hl<înrl numele de ),Asll'a~, r ce se vor mal stabili, se fixeazl:\ -,------------""! lună, În c:u'e a. arătat că, pasiyul I ş.i in,,'ei}:Înd a confectiona ghete( ci- termen pentru efectuirea Licitaţi-

Uhete şi pa.ntofi deganţi du- alingc cifra de 18 milioane lei, iar vile şi de lux, uni pe ziua de 18 Martie 1930 
rabili ŞI eftini ullmaÎ la fl("~iyul 1:33 milioane şi .iumălate, , Jl:de s:ndic ;l fost d. !lr Stefan I-l ora 12 a. mi In Timişuara IL Str. 
Costică Vasiliu : F:!bl~ka. a ore~it o dcs~ă~lIhi:e în I ::IClI, :al'{.' a r~uşiL ~ă f~~ă.transacUa: Gloriei tio. 7. pe când şi unde 

I prop,(J!'11 a de ,)0 la sutai In t 1111 P de 1 Jl1! re fabrică ŞI cred. Lom el, care s-a ~ se vor vinde prin 1icitaţie obiee-Lugoj, Regina Maria 4. 

A apărut cel mai bun plan al oraşu· 
lui Timi~oara cuprinzând toate străzile 
şi liniile tram\laiului electric chiar şi 
cele proectate pentru VI itor în interesul 
desvoltării oraşului. Se află spre vân· 

I ~~ luni,. În trei 1'<1l(\ ('gale. fără do- : /l(~m,iS de ~'ribllnal" (~~~i s-a ~al,\'~,tt 1 tele sequestra~e ş! anume: mobile 
I b.Uldă ŞI spese. i de LI () ru,nă comlJlcctă~ una din ~ de casă preţUlte 111 suma de 4500 I D. V,ilmo:~ ]){'nr:ker, directorul f~l- ; ('ele 1l1;li mari inlnrcprinderi indus; Lei. 

I! bricei, a de'claral, ca dcdlderea fa- I tI~ale. ,. J Timifoara, la 26 febr, 
I brticci se datorcşle schimb:iMi fa-, -x- 1 Portăre] indesc. 
I I _____________ _ 

I I 1'0 l~. 7329-1928 zare la papetăria 

"G L O BUL" ! Inundaţiile catastrofale din I 
Timişoara, 1. Str. EminesCu. F ran fa ! In baza ex('Cutid de csccntontare 

librărie românească cu mare asorti- I efepluilil în ziua de 27. ~Iartie HY2H 
ment în rechizite de birou şi articole J Panis. - humdaţiile catastrofale de c:ase, 1 pc baza d('cL-;lI)ui Judecătoriei ~Iix-

de papetărie. 1 
din sudul Frantei au avut 'i)rOporţii i Loc<lFlittilc mai IUICl din ncl'U- ; la Ar:ld cu :\'0 :'!;}(j~,l~1\)27 ob:c;:-lde 

Specialităţi de 
Coloniale delicatese, ciocolate şi 

Bonbonărie I 
Zilnic unt proaspăt. 'Cea mai 

fină cafea crudă şi prăjită la I 
Bozsejovszky şi I 

Szilassy 
B· dul Regina Maria 16. 

N O;:y, lăcătuş ! 
de arte şi instalator de apaducte i 

Timişoara,Str Eugen de Savoya 1 : 
Confecţionează grilajurî de fier f 
şi maşini de gatit. Primeşte to 
felul de lucra.ri în branştL şi re- I 

pa rări pe preţuri reduse. I 
C 1 'd f't' I e e mal mo erne ŞI e me : 
modele de palal'i de dame exe- : 

cută, şi renoveaza promt, j 
s~onul I 

LucÎa llirescu! 
nascuta Quiel Lugoj str. Regele 

Ferdinand 13, _ ..... __ .. i&il<·_~_2.IiD-.~ 
Vrei să mânânci bine abonează-te 

It. JlosNicl1 .. 
cu 1400 tel lunar. 

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

atftt de ingrozHom'e, cum nu s·au 1 Slrl rt'.~i 1IIlC au fost aproape toale \ ,S('chcslrate în iH'oce-';u1 verbal de ('

mal cunoscuL piulă acum în Franta. l ·ve jumătate dislruse. l' xecutJie No G. 7329-927: 1 buc, t{>j-

După ştiri oficiale numărlll ni6)":! Dda HordclI:\ sosesc ştiri alar- gh:ia il-Cnlru restaurant LnlS cu lah1;), 
~ilor este de peste 700. N um:ti ht ; tu.mle. Apele râului Garonne cresc; 4 buc. frjgodler de dil1eri.te mii
Moisac s-au inecat 200 de 'persuane' 'mer'eu şi s-au reyărsat în multe 10-,' 11im.i. 1 buc. sp:'llMO!' de tiniche'l şj 
!iar la :\Iontauban peste 100. ! cud. Sute de case din. Bordeux iu altele pretnilc in suma de 1·1,;;;){) lei, 
Numărul mortilor din satele dilIl- i fosl 'În un date. I cuprinse în favorlll lui dr. Iuliu 130 

Pl'('j Ul' ('ste de peste 3:{OO. : 1 )ela Paris au fost ex'pcdiale tre I C:l ,woeal pent 1"11 suma de 73.")3 ]ei 

Au fost dantmale 1.')00 de case. lllll'i de ajulor spre re~illnile năpăs- 1 c~lpitaL 12 la sută intercs{'- dela 2 
XUll1ai în \loisac s-aU pră,l{buşiL,):iO ltlJite. : Fetr. 1 92X, precum şi sfwselp Sl:lhi 

~ tilepână în pl'C7..Cnt, se vor vinde 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ju ticitaUe publică ~ riua ~ 7~\1~il 

, \ 

, lmO 1.1 om 3 'il m, Arad Bbdul H{,: 

F()stul InÎllistru liberal : gele FCl'(lin:ll1d 28, conf. aIi. de }{-eg 
par. 107 ş.i 108 din 18Rl al legel C'xec. 

dr. ,&.;\ ureI COSl113 şi pa-Itllllit şi Această Iicitaliulll' se va tille ::;.i 
în fa\'orul lui Carol Gat'ai. 

dat l"""n J·u(l.ocata...... Î Arad, la 8 Martit' 1!13'O 
'- '- '- 4 Sd-porl;i['c): i ndt'seiff';lbiL 

! 

Tillli~()JnL - .\.1n rm;1 singllrul Zt* I 
:11', cal'c a rdalal exact şi fit'pill'lini i 

tor, penibilul incident dinlre dt 1 
Hadu Corel'a p:'ojlr"dar. ~i ('i11}itan I 
în l"l'z\,n'il ~i d, III' .\urel (:o:';'11a, 

fo\1 m:nislrn in cat illl'lui J:heral de-! 
la Il122. 

i 
D. dr, Aurcl (;osllla a [os! p~lImuit i 

Îll loealul ("orl'l,!ri!'i BOIlCl'SCl1 din I 

lo['alit<lle de căll'c d. Hadu. Coreea, ! 
:.im· epilogul aceslei pi'tlmuid. promi ; 
l{' a fi d;1l cele mai inLeresank, r~n ~ I 
lrucM În loc ea victima să fi aetio- ; 

D. Hadu Coreea a Inainlat dC'lIl1nl 

renal l,entru ÎnşeUlciullC eOlllta dlul 
A. CO.;Jll:l, in timp ce d, Cosl11a, dl'ş.Î 

I l !'('ClIt dO!1~t :~ili)l;ll11;în) lkla jnd
dl'nl. Jl-;j HepOTJat 1n nici 1111, i'{'l. 

I )CJlllfltul :,-:1 ina:nial parchel ului 
'/'I{']e ll'l'('lde ŞI in seurt timp vor 
în: t'jH' eerel'l,li'i)l' .. \Cl'st dellunt se 

î.ndrc:li)([1 :tlM {"onli'a !'O:-;llllu.l mini

-.;11'11 d. Cosm:l. c:i[ ~:~ conlra hiîncii 

Mină de cărbuni 
inundată 

o suHi de m iIliel'l 
'":1l'1 lucl'au in galC'l'.Îa 'Falllrj. a mi

u!': de c.lrbuni deb Gateshead au 
fost surpl1inşl de o .,rân.ăJ subterani:j 
de apă, 

Cei nwÎ 
l<1i'i au văzut 

1ll1l1!i dintre ml1('j

primejdia la _ timp 
.1 ;Cnlll'S)', dl'sjln,' care am mai '''OI' 

bit in :H"(,S!t' col[)anc, că conc!u{';ttoI'ii 
1, ~, ;lll n'l!~d S'-l rIJ!~a T;'cj dinll'c !l~i 

(', sllnt in al'('st preventi,' pentru 
i S-au Inecat. 

h:wcrul:î rrauduloasă. r 
';(' !! l1Yerseav.ă. J __ V. I .... ~~~~-~-~~~~--
nal in j uJecată jlc agrc;';'(H' Il! ~ .. rurHe : , 

i 

,-------__________ . _______ ; A V I Z 

1: 1 L,a, aşezAmântuI de oarbe str. li aine de pri
măvară vopseş

te SI curătă • 
fl·Xnapp 

Str. Episeopul 
Radu 10 
Str. Brătisllu 
Il. 

li ; BanţlU Mo. 16. se impletesc 
I I scaune şi se afla de vânzare 

Il 
; perii de frecat ieftine. 

-.. I -s.- " 
! J 

1/; 

.. .:. 



Voinţa Poporului -
Au sosit paltoane de dalne, fetiţe şi haine 
noutăti de priluăvară Asortiment bogat la IIII il. 

, Atenţie)a adresă 

--- • --- _ Casa centrală de hain~ din Arad vis .. 
I le § z a,-vis cu întrarea din dos a teatrului 

Atentie la adr~sl' 

(JI~ EDlA 

O I~ Y llll-I.t' 
lAI' 60 .. ' u.... li" ,. ., 

Martie 10-11 Luni--Marţi 

Feciora delaFolies Bere-el' 
- "-

Cu BlLLlE DOWE cea mai frumoasă 
femeia din Lume 

------------*---------1 de foc de cari 
~ell111 t~ aveti nevoie 

le puteţi procura ieftin la depozitul 

L 1 Calea Sa
elnIlUrU guna 66-

iO telefon 714 
1 stângen cal. 1. lemne rotunde 

1300 lei 
1 stângen cal. 1. lemne de fag 

1500 lei 
100 kg_ lemne mllrunte Utiate ~i 

erepate aduse acasA 95 lei 
Tot pe preţul eftin al zilei vând 
lemne de: fag, stejar carpin. -
CherestrAu şi transport sta la 
dispoziţia publicului. 

]'einer Fal'kas 

CumpărClţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSĂKY 

In aceste zile se deschide TIM 1 S O A R A Iosefin 

Cele mai 

"RA ~'i1." 
BuJev. Berthelot No. 13 

A. V. 
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 

tractore D. IIallomag 
cu forţă de 28-32 P. S, cu plug de tre fenuri. Massey Harris furni
zabile prompt. Condiţiuni de plată foarle avantajoase. Repr. generală: 

! 

• 

Mica ptr, blicitate. 

Deschiderea unui salon 
de modă pt. femei 

Aduc la cunoştinţa onor doamne
lor, că după muiţi 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 

TOMICI OLLY 
Timişoara, Str. Milller· Gultenbrunn 

(Bega jobbsor) 3. 

! ·P-is-t-ru-i-m-a-r-u-n-te-ş-i -p-is-tr-u-i-fd-e-fi-ca-t, 
1 precum şi toate impuritaţile pielei 

curAta. CREMĂ LAPTE DE 
1,.· CRIN a lui Industria Societate .J-lnon. pentru corn. ~i industrie. 

Timişoara, Str. l' C. Brătianu 3. Cereti prospecţiuni gratis. Telefon: 914. II KULKA i 
j , 

.. • (fos~, Corona) Rtlstaurll.llt şi Cllfeuea 
Se afla esclusiv la F armacia 
Oreşenească. in Timişoara~ Ce· 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 
Arad, în fată cu biserica lutherană 

(reparatii garantate). 
lermln'I~S ~i~o~to~u~! W A T Z Iosif 
'- If! R'rovat din nou, e'egant, cu mobile noi. ! 
PUeiltărie bună vinuri din podgoria, un litru in rest~urant şi cafcnea lei 40. \ 
brin stra 'A lei 27. PI'()~I'. d!-' BitI'. Sâ",uată şi Duminică până dimir'fOaţa. 

EmilBossert i :---------------: 
1 

Ln"oj 1 

Strada V. Mihali-Cuza vodă No. 9. 1 

Recomand Ieftin: I 

CUI'ăţil'4':a şi vopsil'~a hainelor de pl'irnăvară O face În modul 
cd IUai perft'ct 

HOSPODAR str_ Stroescul3_ 
U1euri pentru maşini, automobile şi I =--------__________________ --= 
cilindrii, vaselinil, bendnă, curele de I 
t'ansmisie, curele oe cusut, tuburi de 
cauciuc. tăvi pentru apaduct, pompe, I 
metaluri, şinur pentru toba, saci şi,' 
toate art'c(Hle tehnice. Accesorii pt. ~ 
automobile. Ca reprezentantul firmei 
»Industria{i, S. A. pentru Comerţ şi 

Industrie, Timişoara, recomand: I[ 

'rractoar~ Haunmag • 'V. D.- cu 
batoze c ~U.v.', mai departe »Fede
l'a'. autocamiollt'te de 1 şi jum. I 
3 tone, cu conditiuni foarte uşoare. i 

TELEfON 80. I 
I 

Serviciul de primul rang I 

De vânzare 

Automobil Turism, 
1\1 ... t\ l{ C.Lt\. "B lT 1 C K." 

Adresa la Administraţia 

'T • f- • Pl'" " Y OIn \el oporu Ul preţurile cele mai eftine în 1 

Salonul "Pirosky" !~s'-a-d-e-s-~~~~~~~~~~~~-s-·'-G-d-e-~-6-~ 
On~~~!ţre de dO)Jni tŞj d.o~mln:. I Bonboneria "P A LLA S" 
SpăI~tul pârului) el a III Lăngă cinema "APOLLO" Strada RomAnului Mamcur) • 

.-----------------------------------

Atenţiune! 
Lucrez şi repar pantofi. ghete 
ci~me. precum şoşoni şi galo~i. 
Lucru eftin şi durabil incercaţi şi 

vă veţi convinge la 

George CHIRA 
malul Timişului casele 

Haberehreu 
la colţul podului de fier Lugoj 

<EJSP ~ CUI' 
Tot ftlul de GHETE şI cisme sa~ 
ori ce fel dt: reparatiuni esecută 

comandă, toate convenabilA 

. Peşteanll Nicolae 
1 Lugoj str. Matei Corvin. 

1------------------1 
Primesc femei pricepute 

ţesutul mătăşl 
Fabrica de panglici 

NAGY 
Timişoara III. Strada Hollo 10. 
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