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ABONAMENŢE: 

Pe un aD~__ ~~~ _ ._~~ Lei 500,
"entru iDatituţiunl şi fabrici Lei 1000.--
PClItru .trelnătate Lei 1000 -

Preţul 1 Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTiRI ŞI INFORMAŢIUNI 

Desorcline la c1istri-'l Delegatia sindicatului 

In 

Duminica" 9. Martie -D3U 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMI<;OARA Cetate' P. Sf. Gt'orghe 2 
AR AO; S rR, MOISE NICOARĂ J, et L 
LUGOJ. ŞTRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154. 

baireabaletine/or ele it· el 1 DI S 
votare ! S rlaşl or a . ever 

I ; T:nl~şo::lt'a. 8. Sind:calt:l lncJq,;: d· lor Împotl"~Y;t ;l1lpozitelor, D, SeH'r ' IT<I yajn:clI!ui patr'iot maghiar Ba-
1.) 1" 'd l 1 (' a a,,:~.'ura! d{'k.'~alia de tol sJ'J;'i,i!!llll 1';11 Ioan, 

'indu-
Bocu 

ti in Il'):.;Ui 111:1 :1 i)ărare, c:lnd \'oial~ a

('c::;lia s<I-1 aresteze jWIlt1'U spionaj. 
t: ng:lti:l a dl'\'l'nil ast reI azilul 'a· 

s:,:-; i n'Î!ol". ::;i ea 1l1<Î inc ~~om ,,('dea 
tnall;lndlH;(' lin monunwnL in ol1pa~ 

Ar,.d, :-i, -, Az! s,a prezentat la I aşI ar a I1mIS erI "l {e ega le, ca- J , . 

1 
re s-a 't')l'czentat la d, Scw'r TIn,'u, stiu. 1III!~--I111!---_______ _ jlI"imărie () delega~ie din parte.l BIO. O 1 A A 

'!')1'czeI1Ulnd pl:inhcrilc industria!Ji- -x- 'rzu. romanesc 111 eului ceUltcllesc democrat, în 'Per-

so~ma dIui deputat social dem9cral I Germania 
dr, Alexandru LuC'J.an şi a dlui fost ln f'aral cheL"tr'el' d tal~ 'oaniţescu j In urma înt't'I'că~ilor făcutepen-
i>I1imar' dr. Stefan Anghel, cari in nu- ... I.l l~ II'l! folo<i'e:l orzului rOIH.îuesc la 
n1{'}e blocului aUI protestat împQ- . BtlJCl'I'('-:;U, H. _. In ('{'l'cudle lin, ~n D, IO<lnj(t';,;Cll va fj Ilumit 'jH'[)t,abB I ('n~:('J'l'; \"itl'!Ol' ~i în comparaticcu 

trj~a f~ră{~e1{~g,~~or, cO~lise cu o~ I 'formale se colportema ştire,a. cîi m:lli"lru al mundi iar subsccrefar 1 orzul <1nwrkan, piata germană ma-
caZila dlslnbtul'u hulclmclor de i:il unna cdze1 proyocate prIn d,,~ LI .:lltL't'ne se ",iec că \-u fi numit;·:, J 1l)1ifcslă mult inte1'i's pentru orzurile 

~\'o\ar{', I m;SiÎ:l ditli loan.i(l'sl'lI, 411Y{'!"n;.t! va lI!-, Em:l Ha\k.sanll, 111o<lstr<>, 
lIn Arad s-a început distrdbuirea ! ~i remaniat din nou 'peste O hUlă,. -x- . Inainl(' de lll'carea taxelor vamale 

~1~Unl'~rm~t~iuilintretoaWo. i •• ________________________________ _ 
raşele, Că lucrul acesta e tendentios, i 
n"'Csă ţ..i din f:1ptul, _ că pe ziua de I 
cr:i, pr:ima zi politia a dislribuit a- j' , 

bia ciHc\'a buletine. I In cur.sul anului 1 l't'CU 1 poHi:~ a Li\',lnd <lcc:lsla în mod foarte 
Aii apoi s-au tdmis zece impiegati ! de!jnul la cererea aulol'iU1i!o1' ro· dat. 

Cum protejează Ungaria pe asasini 
du· 

dela 'p1'il11~îrje, cari luând câte un I m[lIle~lj pe indiVidul 10:10 Bar~!l, l"nglll"jj a['jnll:\, C~t asasinul a op

pachet de bule1:ine. au înccput să le '1 care a asas.inat în Salonla trei poli- taI pentru c('I,lten~a mnghial'ă, ca-
împartă. l.işl.i rOI11<llli, apui a fll~iC în t'nga- re s -:1 ai):,or.ai tocmai C':11H.l 1rdHlia 

A. ă 1 . !.iaria. Hom[lllia a cerul ('xirfida-rea ~;l j"Pdrl.·da! 'wlo, if:ltilo;' !'O]1J;Î!Jl's.'!i - !{'g loru merge să-ş.i. r:idice bu- ~ I 

letinul, acolo 'i-se zice că e la clistri- ~ asasinului, dar aulol-ilălile ungure- Ei merg il1,,~I mai di.'jwrte cu (,l'J-ăz 
bu.ilor. iar aCt'sla din unn:l( caută I şLi au g~lsit dl' euviin(ă s;\-l Pl~llit 11:-('i:l, liclll:nr! a:.,th'l lllc~'urile. că 
pe ~lI('gător, Poate Jl~l11ă la alege· 
rile viitoare se vor jn(;Îh~L de yor 
~lv('a noroc, 

D, (kpulat cir. L uC'ian a trimis 
unn;l!O:lI'f'[l telegramă dlui minish'u 
de interne: 

»Jn oraşul Arad distribuirea bule· I 

iX' p:e:ol- liter pc semenul sau. ma, 

~J inistrul Casei Regale ~l căzut 
A 

}11 disgraţie 

Cart' a m'lIt loc de curând, importul 
orzului rOIll.llH'st luase o mare des
\'011 are, Dap:! stalisticcle recente ger 

malle, in luna 
se .;ll1;}()rlul a 

din Hom;\ni~l, 

l~joat·(~. 

Ianllarie se COllstata
Ft'ste ~j() ru:ij vag, orz 
din expcditiuni:mte-

lllgrilmad :'cJ 1lI:\rful'ilor ]X'. piata 
gennani1 :';l' explică din faptul că 

dat f.i.illcl inleresul penlr'U orzul ro
m:lll{'sC. c{'l'clldlc importatoare au 
pus o grab;l mai mare în aprovizio
narea j)!r·tei În \'('<iN-ea urc ăriii aş

h"pt:lle a !:lX('!OI' de import, 

(,Înt' lor de v{)tare s-a începuI' ~nten- I~tlCll"{'!:>l i. ~. :\ji Il i:;[ rut Ca~l'j He 
ţiollat abia eri Aulorităţile se, folo.· I galC', d, ILolu, in 1I11imul, timp nc· 
sesc de orice mijloaee, ca alegilTorii 
OixJzilionjş!j să nu-şi pl'imeaseă bu 
lellillele, Hog măsnri urgente 'Pentru 
nnpiede(~;l!'ea ilegalitătilor de f('lul ' 

acesta. In numele Blocului Celăţc- I 
nese ([<>moc!'nt, dCjlutat DI'. Alcxan 
drll Lucian,» 

slttJld l:1 in.tii imea CIWIll ~p"i i sal(',\ a 

dizul in d:sgr:llic la Palal. Soal'la 
sa a fost iJl'{'eUllit:i iusa <!ClIlI1 pr;n 
rtl i ludi !lea mauiresl~tI ti in jurul 10-
~{O(Lllei Pl"incijJcsei Ileana, 

Fl~lfon.;q~a a i1'{,.: band din Anleal 

Ti llli'joar:l, S, ~ Banca »Victoria» 

d:in .\rad, a hol.î .. ~il în adunarea ge
uerala c:tr(, a avut 10('1 z:ilele accs-

1'r,ln l!.)~~:t :;:! <Il' precauti lIlle !;i.i ' !ca, htz.iollarl'a cu Bal1ea »Bihorea
jWt'\Tderc a ('OJ1!is o :pf,iJ (':11"(' s .. ! n:'1 d:n Oradea şi :'TimÎşana» din 
l'E'Srj'~IIl!-,;\' lltl nUtll:,: aSltill';ţ F;llni' 

l!,j Hl'g,Ih-. ci ~i a:~lIi)J';'; 'Iarii, 0-1 
!l'ilJbiru llioLa va trehui !leei "să 
i:;-i ll':J.~;:! ('(l 1 1.,('( inlclc. 

Exp!o":e (le dilHumită hl 

o scmiă d ... • )('11'01 I 
Ducureşlli, 8. - La sonda ~Q 2S 

din Soloul·Bacău făcând-u ,-se unele 

amcnajal11cnte, a eXjllQdat u!,1_ ('a~ş, 
de dUnamită, omorând pe lod 6 
mundlori, şi rănind greu altii 

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

-x-

lllIgaria 1111 IJerll1ite trullzitlll 
tlnimtllelor (Iiil Ilo nI il 11 ia 

Curlici, 8. - Ungaria a wterzi~; 

lranzlilul animalelor din Hom;lnia iH,\ 

molivul ciud:d, ('ă Înlre [{r;nduja şi 
Ungaria nu există un tralaL comcr
((1ta), Astfel, cantităţi mari de vile 

sunt aglomcrate in staţiiiIe Cm1:ijei 

şi Episcopia Bihorului, eX.I)orlato-

r,ii r()m~iJli suferind pagllhe t'norme. 

l\umai pentru hali a, c\ustl'Îa ş.i 
Eh'e(ia slInl con(,clltra~i 60,000 de 
boi, car~ nu pot fi l'xportati din 
cauza îndipălin:lrij şj măsJJrilur ar
bdrar1.' ale C ngar.iei. 

Ti mişoa .. a. 

C1H's!ilille;l eon!opidi ('[lpil;~luri

lo!' d'n depuucl"ilt' dela evle trei 
billlci \'t fOl'lll:J oOÎl'elul discu(,iunf. 

hl!' (fill :!dUW1!'{'a generală a băneii 

»T i lllhi;1l1:l . (',lI'{' St' va Hncl ta Ti
lll;~n;lra in ziua de Hl MaliÎe, 

1}:1l infonll<ljiile pc cari le deti
lll'm, banca din Arad ar avea Un 

capitell sodal ele tlO milioane, banca 
»B:i hOl'e<1na va emite noni act.iuni, 
lar canca ,Timişana, în cazul când 
V'a fi siH"jinil:1 p.lnă la capăt de 
Banca :\ a\: (lnaUi, aduce nn capital 
Q(' 2~ ... \O tn:lio;llll' Ici. ~ l' 

Pi'rfeclar('a acestei ft17.JÎUni a-
I t~lrnă de hotilr:h'ea Ce se va lua Ja 
Timişoara, ! 1 



. Dşo:Il'a Beria Ho._t'llfeld (I'n ,wad : 
strada Cuza Voda ~1. ilL [\Olar.in'a: 

de a-:;;.i !)UllC ('~\ll.lt z:i!('lol", a pic-' 

~:ll la Oradl'a. llUtle in holelul :"lell:O . 
pol a ÎlH'crcal ;,;\ se olraH'nseil [1(',1- : 

lruc.l a p:'iră~il-o iubitul In slart' 

W-:lvii a iost iinlernala în spilal. 
-x-

Vinerea nu mai avem 
cinematograf 

Ti m,'::;'0;1ra, - 1 Il unna lUWX PI"O
PUllt'!' a d]ui LI. colonel i r, Amos 
J>o;!. d'rec!ol"ul cillem:tlogral"elol' 

comllnall' d~n Timi~LJar'a, de:'lll"e fl . 
căru,l laudabilh aei i"itale am m:l i 
YOI'l '[ în ace;.;le CO]O.'U1C', comisia :in- • 

!erimară a ~IUlliciiiillllli Timişoara 

a hotănit întl'-o şedin!a r<'cenli1_ ca 
în limjll pmllllllLi P:lşlelor, in ziua 

!le V.ined să fie Închise,10al(' cine-
'l1:lIo~rarcle. :\1i.1:~u!"a e bine Yenili'i., 
"('tllll c:ÎlHl În Hu;..,;a roşie, se sY:Îrle 

'Il :leI" ("li d:namilă biseridle. 
1.0:':11 niei Tim i şOl'l'ni. VinC'rea, în 

io(' de c-:lll'll1alognd'. se p'l"lll' f."ln
rli in Enh;.ll' :Ic:!sil la oarhar;slJlu[ 
t.I; Il Rusia. roşll'. 

-x-

Voinţa Poporulu 

Dela Comisia JeDis .. 
ciplină C. F. R. 

,Sub ace.;i Ulu a :ljl:îru! 1111 ad.icol 

\refer:lior la care am primiI azi ut·

m:do:lrclc nÎnduni: 
»C:l de~.;coper::t()l" al fraudelol' co

mi,~(' singura-mi saiisfactie 1ll00'al<i 

nr n, că dt'f:"audalodi sii-)l ia 
jH'dl':q,',.;a b:Ill'l1ler,ilalii şi pe cale 
;,dminislrali\"f"l dcla comisia de dis, 
c:jllină efI". 

i Pc data de 1 lanuarl~ 1$)30 fiind 
scos la pensie Il-am avuI niei 'o leu-
11loş!in\ă unde se alJă dosarul ('{'feri 

Hdcrilor la tnfonnalia JlOHstra de 
eri, p,'i n care am arillaL dl s-all 

rrlspandil Illw1iresle eOlHllldsle, dl 
Traian Chim ne roag~i :;ă ariihim, dl 
nu dsa a rhsiHlndil manireslcll'{ ~n
cemliare, ci dimpotrivă dsa a del1un-

r lor la trlmilert'l1 dcfraudatorilor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. '~ll~nit'a conti~ei dc ilisciplină Cf~ 

P t t l 1 t .E. b I ~i ('m'l' dos:u' pe IHine pl'l'a ]"t1\ÎU mă en ru car e area u arar Ia -! iinlcn'seazii n('riind ameslccal în a-

ţal ră;,;p.lmUrca, 
, 

, , 

, II' J t el' ta -a" !,' f'easlil chestiune. rICIlOI.4 ue pas av In .. ' 'Ca alal'c il-fim puiul fi şi niei n-am 

-x- ·fillli~o.lra, ~ Fahricile de jlu:;iuv ! 

A l'I>!it să s(' Înl"<'(' , , tiin ţară au pr'imiL acum de (,lInind I 
j_l'nlru dIÎl'll\i, e:;l"i n-a!' mai 

"pt'cula!i de unii şi alti. 

1 îosl predal parchclului după. elim 
f.i af,innă auloml articolului din zia, 

l
' o i)I'OjHlIl('J'(' 1;:11:<11:1 de d, .'1'01,:;; 

Tlil11lÎşoara,8, - Er~ s?ara!lluncito \ d:il~('cl(,)I.:l!l, ~{'JlC~~:"l , al , 1ll:~',C'i , il1~I~~'- : 
rulloun Szc!c;,; a ~al~tll~ canalulBc I I)IlllI1c!ur, Jn(llt~,~h."sl,l l\ltn .11J111~O'111,tl,: 

PI1În aceasta şi credilat'ea l(}l' 
'il' Y.I putea faec ClI mai 111ult,î (lIŞll~ 
nin!ă, 

ga cu iilllcn~lia de a se sinucide, Î • ndll~tl,1la ::lIlel ' . .' » ,ş~ 'Pr:~,e( 111- , 
A fo;;L insă salvat. Intrebat asu· 1 lek L n:l1l1el cornerClanţrlol' ŞI lndu- ; 

pra cauZ(.~i ce I-a detcrmjlla~ f;ă se 1 slri:l)ilol" din 13:1nal. care jlropune 
sinueidă, el a declarat. că aceasta earle!area 1 1I1 UI'OJ" fabl'Înilor dej}o-

In acest sens d. To~js, [lI'opune ca 
d seplll1ă sub controlul a II'ei: bănc;i 
'i IHlqwnde:d (' cu sl'di ul în Bucureşti, 

,l{;\m:llle :1 se \'(~dl'a dacă ceilalţ.i fa
l'i,il';lllti \'0" pl"illli propunl'l"l'a dlui' . r '\. sl:w ai Il tarii. se bazează 'pe mol:lYC anu Iare, 

~x-

S-a aruncat in hlulană 

I ln Aradlll n.ou s-a inlIullplat S:im
blilă o stranie sinucidere. Agricul-

j 

I 
I 
I 
I 

:torui Pele!" Kalll"malln. care :'iufc- , , 
.ria dt, o boală ,in'Curabilă, n,e ma;i j 
~~iind ChIU stl'şi PUJI,:1 capill suferill l 
telor, s-a al"lIneal in put, unde a I 
fosl descoi>el~it llbi-o a doua zi. 

-x-
S61lucidere 

D:n punct de w'den~ economic, o 
carlrlare a tuturor fahl~kelor de 
postav din tadi, care ar aduce după 
Siine U1ţific:u-ea pretunilor, e nece

Sat'ă atiU l>CIl[l'u fabl1icantL dt şi 

I 
To:i~. C"UlIOSl'lll riind, -că ds'[ rejJi'e- ! 

;:::nli1 şi vorbl'şte în numelo cl'lC'i 
m:il m:lri fabl'ici de postav dela noi, 
C<lI"(' poate concura Cll ol'~can~ alta. 

-x-

Un tigru străzile 
Uraiovei 

Cnl!OVa, K -~ Din dreul .Jelljnl'k, i:!lrc liil1ljl a eşit în ontş, PI"OdllC~îlld 
pr'n n('hii:.:al"e:l de sl'arnii a unui Î11-,: () i1,1ll:că mUI"l'. 

grijilor, au scăpat doi li!,Wii. {"nul .\ 10 . .;1 Însă şi acesla prins f~tl":'4să 
ti sl<h:at III! cal şi () ('fimil!L ll',',oi a i':.,:1 Yl'e-o ,'lcl.Îmă omenească. 
fost iw;ns şi Închis din nou. C('liIhll -x-

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

rul dvoaslt';i d:n 2 F{'bruar:i(~ H)8()~ 

Pnimiţi Yă r()~, eOllsideDlrNt sti 
mei mele 

Un 

• 

"brUn COIlă('eallu 
şl'f de servo 'Pcnsionar 

f 1- t mare 8lmen 
în ~\rad 

Arad. 8. - F~I'ma de fierărie Ioan 
Poehm, car(' are UIl trecut" d~ 32 
,a11li, a declarat az,1 star'ca de faliment 
P"siiv':t firmei se cifrează la' 5 
milJ10auc lei. Falimentul acesla este 
o simplom11 Lipkă a cr;lzr.'L g:'oza"\'e 
:lClunle. 

Alegerea de pri
mar din ~'fândruloc 

Ar:ld, x, ~- r Il ceeace jll'he)lc şti 

(I'(,~l noasld, dală aSlljJra alegel'ii de 
,mima\", în comunil ~Ii\ndruloe, sun· 
lem în măsul'i'î :1 al":nna, că pl'imar 
a fo,;1 ales I:Înărul foan Slefiînu\. cu 
sj)l"!jinul <llui {dH-'orghe Bozf(an, ca· 

re e mem!'l"ll ;ll;wrlidului !(n-'llll'SC 

Olii(~ianlul eefcI'i"t (iheorghc B1'o 
tesclI din slrada Alba 1 uHa 6, a 
f.osl !;llsil s ptwzurHI tip giurgiUlm..'a
Uft fl'I'cslre:t. :\' umil III, în vttrsUf de 
3J ani, era om cu ram i !it' ::;i a ~rt

sat o scnisoarc 'Pl'in care: î~i in,şti

!iUţil sotia eă se sinucide fiinddl i 
's-a unU de v:lată, 

-x- "R A T .t\. " I fll' sub ~('f;a cllui fir. :\, Lupu' 

Bulev. Berthelot No, 13 
i Con!!':II' afinua\.illuilor lendell\;Î-
ke, (1. IO;lI1 Sll'lanut a, fosl mag~,7,i

nil'J" În SC'I \iiciul efI', 

Nui nevoie să cumpăraţi marfă de 
rămăşiţe de agenţi, fntrucât obţi· 

neţi noutăţi englezeşti 

Paltoane de dama, tot felul de haine biirbăteşti şi de copii. Preţuri 
exceptionale de eftine, plata cu condiţiuni favorabile. Mare depozit. I zFTrr7""!t _ = 
Secţie separată de măsură. Convingeţivă de prestaţiune "R A T A" Vrei să mfinânci bine abonează.te 

pe jumătate de preţ la Târg eltin! 
şi veti fi multumiti. Iia JlosNiel1 

Târg eftin!j • 

I.SCHUTZ 
Arad, str. Eminescu 2. 

I 

dalltele! ! Casa (le 
I 

• 
81 

: Str. Eminescu 8, Ciorapi de rnătrnsă de 39 lei, din fior de la 38 
lei, ciorapi b&rbateşti de la 13 lei, ciorapi de copii de la 12 lei . 

I
I Cămaşi barblHe~ti cu pieptar de mătase cu doua. gulere lei 210. Dan' ; 

tele de şi Veneţia In mare asortiment cu un pret Începând de Ia 2-4 le.- I 
---------______________ 1. I 

'Il. 

Cu 1400 Lei lunar. 
se servesc şi mâncări reci. 

Lugoj str, Buzia No, 5. 166 
~,,;JQ~,~:mpaw.'.7':,_:~~ .. '~~ 

CititI 

V'ointa JDoporului f 
-x-

i .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~:~in~f'~,n~~~~~~~r~~~r~e~l~r~d~i~O~T~[~n~dIi~~.l~)~~~I-~~~~K&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
CINEMA CEN~rRAL Ol~EMrl CETA.i.~ CIXEMA ELISABE'l'lN l' CINE:\1A MEH.ALA 

9 Martie 

Nevasta mea flirtează 

9 Martie 9 Martie 9 Milrtle I 
Orcbidee .ălbatice Quartier Latiu rAt şi rata.bon Înt ••• anibali I 

----~--------_______________ d 
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Voinţa Poporului 3 -
el ~r.:. .. • • J ." .. cărămidă, ţigle, var, timent precum şi maferial de lemne se transportă şi la Dentru e ÎJ.iCarll ae prImavara, dom;c:liu în condiţiuni TrfllDSil-rOllia depozit de le~ne r t I avantajoase la : firma: & • Arad,C. Radnel 10 -

Tribunalul a ajlrobat sub :'\ o 2()X 

1929 lkhidurea firmei Eugen Frank 
Import (]e pielăric sp:1, din Timi, 

,0<11':1. Sllbsemna\ii lichidatol'i în, 
~'iIă credilorii firmei sii-::;i ltnU,l\e 
crc:mtele în termen de ti luni. dtoi 

'ullfel nu vor fi luate Îll cOllside
ranc la lichidarea a\'erci so<1.l'tăţil. 

Timi ş(wra, la 1,) Febl'. l!J:m 
EU2t'1l FrU4Jlk 111. jJ. 

Dr. 1 uliu Belu m. p, 

a 

Vogel şi Engelhardt 1 

frizerie pentru dame vopseşte, 
undoleaza, spală şi face manicur 
cu preţurile cele mai reduse. Arad I 
B-dul Reg. Ferdinand 5. Vis-a-vis ; 

cu Primaria. · __ o 

Lemne de f~c de ca.ri ! 
aveti nevOIe ~ 

le puteţi procura ieftin la depozitul ; 

L 1 Calea Sa- : 
emn~trU guna 66- I 

1 

70 telefon 714 I 
1 stângen cal. I. lemne rotu nde I 

1300 lei I 

1 stAngen cal. 1. lemne de fag : 
1500 lei I 

100 kg. lemne mărunte tăiate ~i I 
erepate aduse acasă 95 lei 

Tot pe preţul eftin al zilei vând I 
lemne de: fag, stejar carpin. -
Cherestrau fi transport stă la 
dispoziţia publicului. 

- !i& 

Feiner Farkas 
I .'_1 
I 

& F 

Primesc femei pricepute!în I 
ţesutul rnătăşi I 

Fabrica de panglici 

a 
SCllrt tin11) . • • 

făcut p opuI ară Ş i c ă u t a t ii. 

Vet'itabile 
numaicuim-

mlitasa de spălat 
p'dmaţla 

,,1 VE TTE" 
TRftVIS Con
rrolaţi imp'do IVETTI 
maţia pe 
mat'gini. 

., 
sutele de modele de desen superbe 

De la . periferia oraşului c~!~~ţid~~~~p!u'e 
T leml·şOara de oţel necesare pentru facerea şi fo

, nului primeşte sticla Spor .. 
,klet-grotuit. o sticlă Sparklet 

., dO 1 el' , o o ţOI, _" t ,.0 C ... : şi 3 duzini de capsule de oţel forme-
~lJce la In COl.o.,a ,.eangaJa 1 o,. ~~ a en,,7a omlszez pu- : ază o fabrică. de sifon în casa ori şi 

manente a o,.aşulul i cui, într'un minut aveţi apă gazificată ,., , . ~, . , . - I higienică pe un preţ de bacatel. Ur-
, 1 t11l1S0ara ~ In cartIerul I<abncă I llabzală d{'Ş.l 'pIăteşle apa, nu are maţi pe calea progresului şi adresa. 
hîll,~}i depoZlilul de pi:Jlră al oraşll' I u:iei străzi 'Pentru a o pulea dira. I ţivă cu încredere la reprezentată 
lui, SI' află ('olonia l·ean,!.(ajatij~l. I Aceasta se va înfăptl~i anul ac-e- i 
A!ici au fost im'pl'oprietăriti cu lolurl sta; construirea străzilor şi canali- I 
de casă r{,;ll1gajatU milil:tI'Î. cari za':ca acestei colonii figurcază in I 

ŞI!':1U ş.i făcut e3S{' În ultimii ani. programul lucrăliilor edilitar'e din a, I 
1 n mijlocul acestei colonii.. se 1.]1 ul acesta. i 

auto sifon Sparklet 
Lngoj catin vis'lLsvis 
de Atia FinallC!ară. 

află nişle biiră('i. proprietatea Do-. hlllă atunci comisia 'permanentă a i _--.---.------__ 
nWlliiiln)' mi litnr{', rămase d-n tim- ! Il1Ulllic:ipiulu.i, trebue să intervină pe I 

pul I'ăzb(hllui .. \('eslea sunl locnlte : liingă Dom('n::i!e militare. pentru a i 
lot ele )'enngajaţ,i, cari 'şi -alI făcut ; jHII1(' in Yedere chi daşi10r lor, ca 
în jurnl lo('n!ntdol', fel- de reI de ! cOleţele, Coolllc}e, gra.idUl~ile şi şu
eol:ÎIlP, colete.. g-rajdur'i; altii atI ! rele de 'paie să fie mutate, clici J
d,~,)oz'ilat {'hinr ştire întref,ri de pae, i ('('asUl. nu 'pI'cZ'intă numai <i ncsigu-

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
eat-i sunt rXj1t1se În tol mompntlll ' r:1n(ă a Localnicilor în ele priveşte Arad, În fatA cu biserica lutherană 

t " l' L; (reparaţii garantate). ~11Celldiului. un nou ;inc('nouu Il1 - CO OllIC, j '-___________ • __ .....: 

In Zl~ua <le ,1 ~farlie, lina din {I,< - ci sun! dăunătO;1N.' chiar S'i sănă, l 
. I 

~x~ 

Prăvălia c{'ste şllI'i a luat foc, 'C'~!'e ~Hl !intins tă\:ii. . . I 
repede şi la a1tl' case din ]11'ejli r. i Apelăm la com1Sta l~rmanentă, dr ; K ,; . 

GraliL' inlervenţiei In timp a . 0:11'(' -ce sel,,-ieiul sanitar. de 11 ani i O 1- a II Y 1 
pompierilor, focul arulul fi IOC~I' dela unire, nu s,a interesat niciodată I 
Liznt în.'linlr dc a llla foc întrpaga lip ;ISfl c('va, VoHmră de delicate se, bonboane şi ap~-
colonie. C:1I'(' pe l:îngă că nu e ~a- . --x- ritive s'a deschis în faţa cu . I 

N A G Y ;------------
vechiul ei local. Un bufet bine 
asortat stă la dispoziţia publi
cului. Mare asortiment de bău-Timişoara [II. Strada Holto ] O. I 

Pistrui mărunte şi pistruilde ficat. I 
precum şi toate impuritflţile pielei 
curatfi CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui 

unnăto:!J'c: 

KULKA Alegt'J'ile COI1llll1;l!e in V:i:'ş<llld ~lU 
fosl condusI' de s:lllpn l ;C1Jl jt)(!e6l' 

• • I tOI' (En .\!':1d, dr Eugrn Pop. ajutat 
Se află escluslv la FarmaCla 1 !jiind dc f4 re fiei'ul Lh. BUCllles('u, 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce- T\'J'minill1du.:.;{' :ll('<;(e!·jle~ cei doi re-' 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. iWe%l'I1!:I~ti ai Tr~l)lJnallll:li. au luat 

. 'JHtomobllul ca ~a SI' rCJnfourcă la 
~sw- I Ar~ld. 

C11'o'l'IUJ~i si insiO'ne 1 a b • b La lin 1110111ent dai, ('~lnd( maşina 
se execută pe lângă preţuri fo- I era focl11aipe dignl Crişulni, \'0-

arte avantajcase la 

Iuliu Csal~y 
gravor 

.Arad. Str. Alexandri 5. 

---------~- ~-

tur străine şi aperieti v. 

/[y 



Voinţa Poporu1m -
Au sosit paltoane de dan1e, fetiţe şi haine •• 
Doutăti de primăvară Asortiment bogat Ja 1.11111 I I esz 

Oasa centrală de haine din Arad vis .. 
a-vis cu întrarea din dos a teatrului, 

Atentie la adrt:sl\ 
, ~ ... 

Atenţie 18 adrt> MIl '.. . . .~- . . .. 

()1~ ~ML,," 

(, I~ l' ]lI PI ~:\, 
1.(T f..,tO .. J 

hS' $U$''''' $' tA • 

Martie 9 Duminică 

Un fjJm senzaţional! 

lNGUL OA~NICIEI 
Cu CHARLIE CHAPLJN 

Mai fru mos lustrueşte, calca şi 
spală spăIătoria 

TEREZIA 
•• CU'" .... 
Str. COllsistorului fost str, Batthyăny 

35 În curte, 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi p,ftiui IItlmai Ja 

Costică \lasiliu 
Lugoj, Regina Mal'ia 4, 

lhveetl, ştofe de haine 
şi paJtoane de dame, precum 
Georgette - Jâna etc, se gă

sesc tn mare 8Hortimente la 

Bazarul Popular 
Timişoara Cetate. 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu ce] mai ieftin preţ 
întreg echipamentul la croitoria 

militaro-civi ă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

Reprezentanta generală a cimelltn)ui 
de Turdu. şi a gipslliui de TUl'da Ja. 

Fraţii I{ornis 
ARAD, Bul. Reg. Maria] 3. Telefon 50] 

Atentiune t ' 
Cimentul de Turda se vinde în saci l 
de 60 kg. provăzuţi marca originală I 

a fabricei şi plumbuîţi, : 

Lichidare autorizată 

Haină de pri- " " 
măvară YOPSCŞ-/~j • .§t.naJlp Sti'. Episeopul 

Hadu 10 

te si CUl'[ttă 
Str. BraUuIlu 
Il. • 

Mare asortiment de Biciclete, can- I J • p.' 1;· k.' S 
delabr'e, şi materialele pentru ln- A fi u O TIC a .• n a 
stalaţiuni electrice se pot procura la :mii 

Arad Palatul Ortutl'Y. 

Dormitoare de lemn tare dela Lei 10.000. Orice luc
rari şi reparatie din bran~ă. exccută promt 
ş~ ef- -JUll'U Xa' rolyi t~mplar Arad. 
tin btr Bucur 16. 

~ 
N A 111 Z 
Cu onoare aduc la cunoştinţa. Onor Public român că am deschis un 

atelier de crnltorie în Str. Merczy No. 3. lângă Prefectură. 
Am pregătire aleasă din Bucureşti Budapesta şi Viena sunt in curent cu 
modă de mare Lux Francez garanteză confecţio.lare solidă croială mo

dernă ireproşabila cu preţuri convenabile 
Cu stimă.: Ioan Băieşu. 

Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii Regale Bucureşti. 

Inainte de a cumpăra plapome, ştofe de dame 
eoau ba~ l'ba-testl' neapărat Vă veţi con~ t .' 
., 'vinge de preţurile mele avan aYlose 

G. "T eisz Magaxin de modă şi textilă Ia "S T E A U A 
ALB AU A RAD, P. Avram Iancu 17. 

. 
Dr. Virgil Bogdan nofar public in, 

Arad. 
PubIi{'a~ie de licitatie. 

NI'. act, tH--IVJO, 
Se aduce la eun)linlă publicii, ClIlIJ 

că in sarcina, riscul şi cheliul'al:l 
dehilorului lardiv în" 'plată io 
conformitate cu arl JOI) din Codul 
COlllerei:ll se \"u!" vinde iH'ÎIl lki 
t:I(iC public,\ pe Ungă illte!'wlllia 
sutsemlulului llotarpublic 23 Im 
căii covoare orientale verilabile de 
diferi te m:iriml. 

1\1:\I'l'a se va vinde pe buealiL P;'(" 

tul total dc strigare al mii rIii estI 
f.iX:11 in suma de ;t~:!.OOO I Loi. 

Licila!ia va avea loc lfţ)eL :\Iartit --
'1. e, orf'lc :~ p. m. lin fiil'oul slIhsclll-

natului lIolar public in Arad, Strada 
I1(wia ~o. 2. 

Cnnd.i!iunÎll' de licitatie delailale 
şi inforuwliunik pt'ivitor la vede, 
rea măl'fii se 'pot cunoaşle in biroul 
subsemnalulu; nolar public zilnk i11 
C),lrele de bil'ou. 

Arad, ta .i. :\Iarlic ln:m. 
:W:lK ~otar public: 

I>r. B~J~{h!1 

Mica publicitate. 
x Restaurantul ,BOUL1, de ACRI 

Timişoal'a-Ct~tate (lângil Directorat: 
caulă dame de servit, solide. 

, Tolodală ofeJ'ă onor .. clientele b~ 

1 -f F -t- şi-a deschis croitoriH. modp,rnă i uturi bune şi mâneăd gustQa,>c. OS 1 IIp S pL. DOIIIIIl în Timişoara, IV. str. ! ----:--~ -_._--~. 
Preyer 2. Rog sprijinul ono public Dormlt~are ~m I:mn esenţă tare 

I pentru Lei 12.::>00 In rale lunare şi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ săpffimân~e la Ballnt ffim~ar art~& 

Curăţirea şi vopsiI'('a hainelor de primăvară o face in modul 1 Timişoara, MehaJa Calea Torontaluluî. 
cel mai perfect I --

HOSPOI T\AR st· ... St'~oescul'~. . De inch.iriat·1 locuinţă cu o cam-;r~ 
'LJ .. '... ~,I ŞI bucă.tăne) J?cuinţă cu două ca

mere Şl bucatărIe, 2 locuinţe avand 
i anticameră şi odaie de baie. A se 

. " -1- ,. d -1, interesa ia proprietar str. Numa Pom· 
primăvară I."umoase pa arII e dame piliu 23-25. p" entru 

au sosit 
la firma 1 O S E 11' 1 N~"" Arad, str. Emnescu 1. 

~ Noutăti dela 180 lei in sus 

De vânzare 
Automobil Turism, 

1\1 A l~ C i\ "B lT 1 C [(." 
Adresa la Administratia 
"Voinţei Poporului" 

Am nevoie pentru copii mei, de o 
f~tă română (Freuleill) care posedă şi 
hin ha germană. Adrt>şa În redactit'. 

EmilBossert 
LU2'oj 

i Strada V. Mihali-Cuza vodă No. 9, 
j Recomand ieftin: 

Toate mărfurile, ca stofe bă~băteşti I 
M~ dwmn~ mălburi, ~m~ !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

turi ce avem în depozit : Dacă a,ţl cumpărat o ştofă c .ue va cost~t parale mult~, n-o ~ să va vine greu 

I U1euri pentru maşin'. autom/bile şi I cdindrii, vaselinil, ben/ină, curele de 
I t' ansmisie, curele de cusut. tuburi de i caUt iuc: ţăyi pentru apaduct, pompe, 
f metalun, ş1nur pentru toba, saci şi 
I toate art'colele tertnice. Accesorii pl. 

automobile. Ca reprezentantul firmei 
))Jndustria«, S. A. pentru Comerţ şi 

Industrie, Timişoara, recomand; 
le vindem cu orice ' t! a plătit o sumă mică pentru confecţIOnat. Osteniţi-vă pană la firma 

posibil. pre, i .. . Fraţii PflTERN, 
Casa de modă Rippner şi Benko i crOlton engleZI pentru' d~mn.l. ,dm Bul. Regina Ma~ia No. 9. intrare prin str. 

Arad, Palatul Fischer Eliz. I gen. Georgescu, unde veţI pnml costumul sau pardeslUI croit după sistem englez, 

Tractoar~ Hanulliag .. \V. D .• eu 

I batoze cMâv .• , mai departe >Fede
rale RlltocamioJlf>te de I şi jum. 

i 3 tone, cu conditiuni foarte uşoare. 
[ TELEFON 80. --_ ....... --- - --.~. 

S' ade s c h -1 SAfiln
1n 

Tsim_diuşloarCaa' ro1
10

S8
4-M -1 h u t -1 ~:deblxnS~rl·eeX,'eoută ~ftin şi după cea mai elegantă modă lucr~rj 

Q Q reformări şi reparari. - La expoziţia ţinută În 1911 
B I it. n a. r i a lui la Budapesta a câştigat primul premiu. Mare asortiment nouă. 

, linga podul lui Traian. T' 
Tipografia ~V.ointll Puporului-. 
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