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laul VIII. 'No. 5S 

ABONAMENŢE : 
Pe an an". ___ _ _ __, Lei 500.-
f~Dtru InstftuţiunJ ti fabriei Lei 1000,·
Pentru .treinătate Lei 1000.-· 

Preţul) Leu 

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

Naţional-ţărăniştii au Că-~ţ 
zut la alegerile din Drauţ'T Să Vă De ruşine! ! 

I Dr<luti, 11. -- La atcg'crHe co- I 
munnle din COllluna lJrat* a ieşit 1n- ; 
\'ingă lO:II'C ILta J i beralo-"CuzisIă, in! 
cap cu Pelan Demie, care a ob~inut : 
219 VDlUl-i, Impotriva lislei na~io- I 
nal U'trănJslc, care a aYlI L numai Hit : 
voluri 1 . 

Oonferinţa prefecţilor din 
Ardeal I 

Cluj. 11. - La diredoralul din 
loealilale s-a ~inllt o conferintă a 
prefec!:iIDl' de judete din Ar<lcal ~ . 

Confl'r!n!a a fost 'p.rezidată de, d. 
dr. Aurel Dohrc'sCll. director re. 
Si'Onal. 

Au participat loti cci zece j)re
fecti cari apartin di re-ctoral ului 
Cluj. 
_Ai _au __ a 

Acţiunea de democrati
zare a Ungariei 

BUdapesta, 11. (Hador\ -- Episco
pul cal vin BaHhaz:ll' din J)ebl'elÎn 
a sosit azi ]a Budaiwsla w'nind dela 
Paris. 

Episcopul Ballhazar este cunos
cut pentru actiunea sa pDlitică, tin
~lnd Ia democratizarea engarieÎ, 

Ei)iscopul a declarat că a anlt 0- • 

ca~ia la PaI'Îs S~l asisle la o şedin

ţă a combi uni i al'ae(' t"il o l' c x tcrlle a 
CauH'I'l'i şi să se Ol':li peJ de situalia 
din r ng;\ria. 

Crimă politică în jud. 
Arad 

rq s ilte.:":t U(lis d(' adn'I'StH"~ )10 tii i ri 

Aru,,), 11. -- o lllcăcl'arcl polilică 
s-a peln:-c ti 1 in cum. S{ullbiUeui. 

• LQClLi turii Strajici Flol'{'H, Pai 

T Lazar şi Pccican Ad'nun, luându- I 
se la ccartă cu consăteanul lor Mir
cu Tc-Od'Or, care nu impărtăşa lidejJe I 
lor cu privire la rozullatul alegeri- I 
lor comunale, au Iăbăfât aSU'l)ra lui' 
ci 1 • t 1 y.o, -au omora, . , 

! 

I 
I 

I 

Ar~td 11.-- In vc·dereD. propagun- I 
dei l'ieelor:lle de c,Îleva zile cireu· : 
Ui iJl'tl1 :-;l!'ăzilc 'Oraşului ni~le bjeti I 
r0l11~ÎJ1;tşi, în spale eu c"lte o tablă 

Lip;irilă cu Ul'măto:lrele jn;-;cripţj ... 
un': Trăd~itorli de neam şi larăl. 

Ul'1lleadt Ilumele fo:,tului primar dr 
Sldan .\nghel şi al lulUI'OI" candida! 
ti lor pe lisla Blocului celatenesc de- : 
ll10eral ' '1 

To:lI:1 lumea rOlll:1Ilease:i de:.1'ide 1 

şi CCJndamnă aC('(lsIă me!odi\ de 'Pro- i 

pagandă .~i de d('screditarc publi- I 
că. Un om cu bun simt St' sC:Il'beşîe 
de II :lrmă d('jo:-ij loare şii nedenu:ă 

a ullui partid politi(' eal'e: se 1'(110- . 

sc~te de loat (' mij !ouccll' lllllrdaJ'c 
posibile şi illlj;()sibile, ]wnll'lI lin 

~lIce('s electorat I 
Ku ui!aţj deci, di dacii BIo..:ul ce- I 

Wtenes~ d{,IlI0Cl'~ltin fl'unle eu, fo- I 
siui 'j)I!JI1ll\J' d, <II-. Anghcl, va mIra 
in consiljtl, o 'Parte djn succes se Va I 
datora ~; aC(':~lt'i fcl de e'Ontrapropa-l' 
gandă, 'Prin carc naliollalişlii şi·au 

picrdut popilar1latca şi S-au com- I 
promis. 

Si până alunei zicem: să, vă fie 
ruşine. ! 

l"n ,~lvo •• ' I 

o bo:mbă la 
tribunalul Jaşi 

DlH'urt'şt;, 11. -- Trihll1:tlul <It, Ia~ 

a judt"cal er.i pwc'csul c(']or' 2,) co-
111 un i ~IL (ll'l iIlll ti jn cur:ill [ 1 li Il el I re 

cute. fn CrjJ:1, CInd ;,·a suspendat 
ş('l!:n(a ~i detinutii trebuiau seo~i 

jJ" ('ul(ul', :-;·a pt'odus o ("q']oz:l' 

ţ;I'O;liJ1'UI. lIrl11af~i de o jlllllidî el(, 
flC dl·:;cr~s. C()llllllli~tii ,"oj'l\l siî ;.;(' 

~·()!(J."':!s('ă de' moment ul 'jwiclnic 

lJt'nlrll :1 fl1~~i. ela,' paznicii nu ~l·au , 
p';:n!ul 1" L'Zl'llta de spirit, prin- ; 
z,Înd jJl' io(i <Jt'\inll\Îi. i 

S-,; eOlhtatal il{' urmă că ('l'a IIll -1: 
1]1:1' lI-] cartuş CXillo:-;ibil, ~lranjat ;1-

'lUIlI(' de comllnisti. l·H.'lltru a Se,ijl3 , . . I 

pe l(l\;lra~'i Io!'. 

C311(litatul llistriţet:lllll, 
OfiCÎ()HSe, Il ătllt 

listei I 

o întâmplare tragico-hazlie 

Ar:ld, 11. - lIotul dl~ biaideh 
J3;Sll'~t{';II1U, candidatul listei natio
n:t1-I:lrtwl;sto·liberalc, a 'primit su
ma de lina 111;: e lei, ca să ~)Htle.asc-.ă 
pc o:llllen:.i ce purtau Fri~ oraş hl
,.bkll' : "Triic!!Hol'ii llJtiw1ii,;. c\ce~li 
oameni a\,(';1U de primit c,1.te lUll 

lei !lenlnl munca lor demnă .. , 

Holul Hi~trit(';lUU însă s·a pUS la 
beulură pc banii eleclonlli. şi n'ol'l 
de beat s-a dus să doannă la clubul 

Liber'll. ,\id l·au t;~1;t oaml'nii eu 
labfdt" cenin<iu-i plala. JIolul Hi
stl'i(eanu Ill'jJlll:lndll-i saliSiface de
câi cu nişk borho!'o:.;di tlll'llll'nlate, 
:clc('şFa !-:H1 luaI la b,ll:H' ('U tahlele. 

trăg~1I1dll·i o sdnlâ de pănlială. 

t'rn1p:-;Uim in numele umaniUlIis
l1lUIUf lmpOll~iya barblll'Îei. :\ hate 
pc un ,. bici o 0111 tm'rncl1l(It(}) c O \1'ttpIă 
ruş;l1o~~sil : 
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REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢfA 
TIMISOARA Cetate: P. SI. Georghe 2 
ARAD: STR, MOISE NICOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ, ŞTRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redacţiei I Ara.d) : 154 

Innl01'nlâlltarea protopo
pului Florian Roxin 

1)UI11 inceă H ~iartîe, ora U; a. m, 
a m-ul loc in comuna. Buteni inmor 
ll\.lnlal'ca 'prolopopului Florian R.o~ 

xin, mod În c['l!t.> de 35 ani, elin ca~ 
uza cancerului, Cal'C nu crută, şj în 

eonh'a căruia nu există remediu. 
O lume limens:l, cMcva mii de 

oameni, a (inul să 'petreacă pe acel, 
care timp de 17 ani a fo:o;t tondu~ 
dilOl' sufletese neîntrerupt şi neobo

sit. 
Prm dul a fost ofliciat de rc\n. epar 

Georgt'u din Arad, inconjurat de un 
sobor de 'pn~otL Cu\'antarca d~ des 
part'irc n fD:.;l rostită de cpăr. G-eor
gea, t'an~ a e"neal figura dispăru

Lulu', !;>i :1 amintit 'faillelcl cari vor' 
r;imftn{' Plli'11I'l':1 \"li in amintirea cre 
d;ndo~il()l'. L 

Corlcg;:ll) fUMOl'U a condus sicri
ul jJ,lnii- in m:lrg:m.'a comunejl 'uJl; 
de :1lI ma; Y{)I'tjl: d. Cosma 'Preot din 
BlllPn!, din VlI't('a preotilor d. Bo
de;l etn iJarlt'a prictenilor şi d. TIc
jan din p;lrll'a (firanilor din ButeI1/Î., 

SieTiu I eli ";Î miÎ';Î (('1(' i>ăm:ÎnleşLi a 

i'(I:;l apo: urcal În camion şi tr~lns· 

']lorl:lt la O,'ad(':l, UI1(](> se va face 
iJlhlllllarea, 

F;('-i 1,;(1':111'\ ll~;oară! 

Cor. 

1l1egeri libere? 
An:',!. 11. 1), Ioan Z;I\Tliu locuitor 

In :\h-it!;J(';! :'\ouă Întdnd în resta
~1!':lnl.1I1 I 's t:ostin" din Gritdişle, a 
fost :!Ia('al dt' c~lIn' indivizii Ioan 
_ Bli<l;u- :-;-ef de' in'Il efJ'., Hla,' con-

. dIlC~Ol" '1. Comloş:m ş:l D. ;\f('mett.~a 

din sen"idlll dl' .• pe chesliunea că 
7,ih-o'll :\ riîelli prnpat.;andă In favoa
rea Bloculu; ('('1 ă(Clll'SC d('I1H)\'rat 

Zrî.Yoiu fiind alacat cu cutilc~ a 
trd::uil :"t i}~-Ir~ls('asdi localul, fă

(,',Înd deilulil conlra agl·esorilor prin 
J. :I\'ocal (:II{'ilH~, 

S{' z;ec, că Tcodol' Blaj a in ai 
fost COJHi'imnnt 1<1 Închisoare de că· 
lrc InibllIl:dul Arad, pentru faptul, 
i('.:.~ a atacat cu cutit pe d. pIuI. major 
[{adu dela arL 1 dilăreată, 

Ce au de spus aut'Orltă1'iIe? 
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Fabula alegerilor 
FruJlzil n'rdt' de brad 
1\1,11't' zarvă jw:n Arad 
O multime de-,ldY<){'aţi 

l7mhhl iW slnlz; spi'l'i:qi. 
TO~ltă ziua se frall1~ÎnUl 

Toală ziuh loL desci'tlliii 
S; splln <':l-ap:-II'ă neamul, 
Ui OI" văzul vcnind dujmanlll, 
S: cn'd, c:"t d('-:.Io,' n)luca 

Toali1 lumea {) ;~~i fugii.. 

Sin li -, 1 !)i1 rii na ţi unca. 

Ci buzunarul. o ~tic lllml'a~ 

PCJltru hani.~ clujla-un eal. 
El se face liberâl, 
Sl tle-Î m:lÎ dai jUIll:ilale, 

El ~i cu ungul'Îi se face frate! 

lJl'~i dai blUlii după am. 
l;rat{'.:i cu orice neam. 

Dar şi cu noi ('1 (' fl'aLe 

- Si-averca Jl{'-o im pal'te, 
S: ială aslfel de frati 
Sunt pe listă i!l~iraţL 

.Spl,ijini ti -i sănkime 
C~ki doar ei "il "(li' hine, 

, Cel ce nu se V<I trezi, 

Vn l[uup;1. lin prost V:I fi. 

Fl'ati cinsliti cu III inlt' sun!. 
Ce: cad VOI' \'ola cU ~)lln{'1. 

('~ ':'.:!1":{'ullor 

Un primar comunist !: I 
Bucovina 

Coz"","i, 11. . ~ 1" com lin". (""h-I 
Lib. djn .i licit '1 u! Cl'l'fliîuji a fost 3-: 

ks pdmell' el I'\ie'l)j fori uc .\Illol1, i 
c,wrhlat ix.' lista cOlllunisliî. 

D lli)ă IH'oclamur('u 1'ezu ilai ului. 
VI'{'-O sulă de săl('n!i, toli lICI',!inj.., 

e11:, ;tU I1lHjJir(':~lal in fala. j)l'im,l!'iei 

sulului, adanl:Înd pe prilllar d slr;- I 

g[tnd: jos burghez:i ~ I 

Exeroe (Wt1fhmlnat. 

AI';H], 11. .. ~ T,';blll1allll dl' ,\rad a 

jud(,(,;J1 azi jK' (;(1. .Iakab, cnr{' 

dandu-se drepl l!1Si:edOi' I'iwlneiar 

RUSSll. :1 eOlli's il1ni multe ('x.ero("he 

!li[ in .\":1<1 ~j Tim i::;oal'a. ('ondalll

nându-l 1,1 1111 all şi ,imllIlia/{' -IIlChi 
soare. 

HO\-inp, 1 L --~ Prof('so,ira (le-' dans 

~LlI'i fl SO'~, pl('('[II1(1 la faI'Jnac1e după 

medie:'nwnh'. a ('ăzut In stradă, 

J11l1r;nd "PC loc. 

Ma1aSă "BEMBERG" 
lăţimea 80 cm. 

Lei: S4.-
Bazar Poporal, Timişoara Cetate. 

- scam 

CIXEMA CEKTRAL 
12 Martie 

Madame Co1ibri 

OI. \Taida ll'~l sosit 
13tlCUreşti 

la 

Bu{'ur('şK 11. Il, V,;ida trebuia 

sfÎ SO,.,l'Jscă eri în Capilal~tF[)rurik 

('Olll!;(': ('Ilte :1l1 Y<;'[ ;'ill·i f,Il';\ () pl'i

w;re ,o!t"mnr\. !;'i in <!('{'sl seop l-au 

'!~'.l'ptal la gadi du': :\Iad~('a;'ll, C. 

An;.;hd",.,eu ~! SI an Vidrii~hin. :,Iare 
~I ro--;i in.,ă sur,ll<J;<!,>rt'a 101', eiind 

In 10,' cle ti V;~"da ali de:,ciJl" din \'a 

.sol1ul mni:"lerial dl1ii Vall'i' :\Ioldo
van\!, <II'. iL Ioan:lescli şi 'Voku :\i
!es('u. car: au spus, ca (1. Vaida t-;-a 

O,JI":t Li Bi'a:;;o\' !It'Jllru a: aranja u

Jlcle' ehe:,I: i fO:lI'((' urg"nle, sosind 

[;1 H\I('lll'l'~l~ numai pestc două zik, 
liIl(k dlli)ii sos:!'e:1 dsalc se va lntru
n:inH'dhl ('on,iiliul de miniştri. 

Orclonanţă definitivă În chestia 
panamalei dela C. F. R. 

'\ i'o.,l InU1s111:S deci tl'lbuila!lllui, ca
I 

re in Lu,',\nd \':\ fixa ziua dl'~,ba:er('i . 
i 

Voinţa Pooorulu 

Ol-donă, ca socialiştii să fie repuşi în 
po:.:e~ia mohiliel'lIlu.i. care 1(' apar

~int' de fapt şi de drept. 
Ee -

Domnult' lliirerlor, 

SUb.;{,lllualul, ptlnă în ZlUU de eri, 

vechi U lJll'lllbru al par'lidului Jla

l,ion:d-\~lJ'':lllesc ~i aprig luptăLor al 

n:ch!ului i)arlid national- rom:În 
'iwin pl'('Z(>nt:1 v.:i fac cunoscut atM dY 

e<U şi conduc)tOl'i!or acellli 1)(\I'li<l, 
el m:i 1n[0['(: cu sdrbă\ ş.i Ântli!" ... ] •• -

re dl'la parUdul care înjose~te in-
4 

Ir-:li:1t de 111 lllt numele (1;:: '~'()m:tn, 

Inl{ullp!;1!or am \"~zlll el'i pe ;;lra

dă 1l;~lc haimillale, purl{lnd tablele 
eun:-iel"iptia: HTrăd~tlori.i nt'amului., 

OI': ca Olll malul' ~i bun rom:în, .in' 

dignarea meu enl de neuescds. Un 

parti li in Ili liI:l e!ed ol'ai:i, ~:~ S{' folo' 

,>('usd de m:jloaee alât de murdar'c 

Ar~ld. 11. __ o In cheslia panu:na1pi', 

vl',,[iiului :\luller dela erI'.. in baza { 

j)J'Ojllllt'rc: dilli procuror (~ilt:l :,-a 
cmj.-; eri ordonanta del'illiti\':i din 
p~lr!ea dJUl judecător de inslrllc\iC' 

fi,". Ell,'.;l'n Ilerb. l)o:<lrul I'PSIK'c!ah:l 

O rdlln:ln\a dd'ni 1 ivit aeuz;! 'PC'! 
.~llIller, Foru ~i e(lnsolii Cll d('!;qfÎ-; şi c:u'i I('['[e]{':.i(' in 1l00'oi' chiar nu-

{bre. il1~elăelunc ::;oi falş în acte melc nostru rom:Înesc În hta 111:110-

'Puhlice. tilarilol', nu mi-aş fi putut imagina. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Văznn(! proce(leul acesta murdar 
şl !.1 t),,,iI de oriet~ c:l\'ale,~ism, mţ-

Exodul1ăranilor 
ruşi continuă I 

VarşO'1ia.-- l;azl'la Pob1Wilal. a nicul astăzi o' yjzită mi-! 
,~lllUntă că exodul Hir<llllior ruşi ;ji.-;i{'1'ului d\' lntl'l-ne. deC'larând în; 1 

în Polon:in ('onHl1l1~i. 7jltl~1'. trec : ,numele Valic:ltluilli, că esle dispus I 
fron\;CI';l :mtc d<.' l[lI'ani, jJ{'l cari, să parlieip{' la inlretinerea 1ărani-1 
:111torilil\ilej)lIlonl'ze îi primesc lor fllg':(i din Hllsia. ~ I 
îndl'llln[\!HllI'[ "i)l'l' l;l~;ll'jil' de {'on- Jk oC:1Illdală l:l~ilrl'i{' de ('oncetl- I 

cenI r:u'e. cl'cale a,IIIIllC pentru a- 1 n~,'l> j)('n!,"U a('('~t·! l:irani se; :d'(;1 ! 
c{'sl s('op. ."lIh ('on[;'olul cOIll:siunii :\'ansen de 

1\[onst'rie!'ul \lal'lllaggi. nUIl\iLlI pa- I j,e l:lll'~'ă Sodd:llea :\"atiunilol". 

Ceal;ta dintre comuniştii şi 
socialiştii din Timişoara 

Prefectura poliţieil execută o ordonanţă care na era clefi
nitivă1 În dauna socialiştilor 

In('(1 din anul tt'l'('ul f~i ril 

:n11 p:{'rdlll toaUi Încrederea îll 

conducălor::i p:li'lidului, şi ca atare, 
ca unul. ce nu voeşte să st(' .. 1 ţtHt

ture:l de astf('1 de oam{'n.1. păr'ăs{'sc 

p: lI'li d u l. 
Dacă oanH'n~ li P:.;ÎIÎ de oric-cl bUII 

Sliml ş,i cayalerÎsm conduc azi' aci 
la noi paI1idul na(ional-tăriil1psc. a
ceştia mai de grab~l ar, trebui sii. 
ne Înfierati, st.igmatizati ş.i scoş.i din 
l':ln<!UI,il{' cpl;l\<,nilor ('insUti. '\I:l 
!e::pild (!L'Cl (i<' Iuda. 

In ,iurul furllllu l ('ol!('rlliui 

nrhl'fh:r(' .... e!i 'larh'-Tht'TS('(" 

i\e\vyo:k, 11. I l,ll111b .~. ,\ulor;

ltiVle <lllH'rieanc ali iut,'ol:'; b:jutie· 
rulUI Da \ i:i :\!iehd s:'i v.~lnd;i (01 il'

rul :1l'Il :dlll'\·;.iC; ~I;l ri ('-Thcreza (Ln 

V!{'U;!. care se aflii in m[LI1ik lui, Il, 
am mai seris ÎJl acesle coloane des

,)J'(' siuLt:!.:atul ""'!~"~'i1or Umi~on'l1i 

eli'e :~-a. (lt>sriJl~al ill unna, 11:l'C~'ri~ I 
U110[:1 d'uln' el In cnnHIl;!~t, ,:'('1 \ 

tlda ('al'cne<lua Lin:;!! ; :<11' l-eslul ~'a

re 1'0','111:\ Illajol~·!ak:l. Ia ;,ocialhL I 

\'mlie;,[lIl. în~';î (k jW c;ind exista 1 
1şi cumpl1rase mobilier, eare ti. ros 

a Fl1e s~'am~l dar,t ordonanta ('stc sau 
lindu-j y;lndul de ul1jll'rsollagiu lljl'

C()- ; 
l:UI10,;('\Ii. care l-a 11Fal 'IrlJidtICl'sl'i. 

lllun:';;:ilOl' j)('Il!i'lI a-::;i I'idiea H:obili 

{'ruJ. 
o CL';il:\ d(' derbedl'i eOl11unişti, s-a 

i )l'O{'J1 ht V: i1l'ri, 7 ;,1 ari ie. Ia i'('dac - , , 

Va sus Hminljltl. unde mai i11ainte 
a fosl s:ndicalt!1 desfiintat .~.- ~i 

1[lsat În )'edu('!ia :;;i adminislrntia uU!);'! ce a (bătu! pe toli cei ce ,>c grL- I 

Dupa ('iim :,l' ~li(' esle \'()rh~1 de lUI 

coh'r foa,'te i)r{'tio:~. ('urC' are ,.:;;1 

o Y:Jloare ;slul"Îci'l, de oarl'ce se sjJu

ne dl 'ti' fi aparl.illll[ Împ:Îr~Il('s('Î ~I:l' 

nÎe Loui,.;e, eiil'l'i:! i-a fosl diil'lIit de 

eillre X :ljlo!eon J. 

g;lz('[ci c:\.rbl'iler Zj('j(ung', deci 1',1· ~;,lll acolo, a ridic-al mobilierul. i ...... .... • • 
. 't' \'. . l' ['1 S '1' t" 1 '1 l l' 'fv t • ." ..... mas ma,lOJ'! a II soct<\ IŞ I 01'. ~ O~!;l IS II, a ram Il oI', au acu i . 

COllluniştii, y()ind ;l-Şl însll';i ei :ijlt:,l ,C?l1lra., ordonante) c~lrc nu· era i ~~d:pO:~~aac~~ă c~~~ i 
mohiliel'ul. a rcehllllai cazul TriJJl)- I dt"l 11'!I\'{l ŞI cu IO:lle U:';iea eXf.'C\l - I • mai noui modele de 
lwlulll; local. In urma r('('lnma- I [ahi, dl şi eon!ra b<ll'hm';sJl1ului ('0-1 : p~lării de primăvară 

[id f;iclitr (il- cOlllllni~li. d. ju!lc mllI1:.~l - ~ j)(' carc (,\lc'(cl,renP_t'll~UI'}·<lllnlltl!îl I:

i

': Ma.gda R~VASZ j. 
Inslru,rlo,' T1goi:lllu, ,fi ~~at o Onr()]l[l~l- r ·11i1I11',;llI a';ia, fiind('ă . • .. '::i iU 
!~1 PI~;11 (';II'C (,OlllllnJ~ll! să poata !TI I !tIa. au spart. ! 
Ira în pos('s:a lllohilienilui reda-' Tl'ihunalul a dal o noui1 ordonan\{i I f Arad, str. Horia No.7. : 
mat de ci; care de raj)[ hll II' apa\"- de dala asIa (]efintli\'ă, i)]<in care se l ............ ~ ..... .. 

. -t'. "t~m"t')K'raf~' le dtn 1" I nd':';')lI.ra • --
OIXEYlA OErrArrE OI:KEM.A .. ELISABETI~ CINEJIA .. "'EB&L\ ~H ~ .,~.. 1. 

12 Martie 12 Marfe 12 Martie 

Orchldee sălbatice Scandal in Baden-Baden 
1 

Quartier Latin . 
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• 
1/ ointa Poporului 
= • 3 

Viitorul voiaj al 
Zep elin ului : Deraierea expresului-I • 

i O· tA G· Il 
BERLIN, 11 (Rador). '- Un I rlen In reCla n ainle reprezentant al uzinelor Zepelin I 

cauza 10- i 
Expresu- ' 
Salonie-

a plecat eri din Hamburg tn r Atena, 11 (Rador,) - In urma I mare deficultate, din 
Brazilia, pentru a supraveghia i deraierii Expresului Orient In sta- comotivei răsturnate a 
pregMiriJe tehnice ce se fac în I ţia Stirfaka, uu fU,ncţionar de lui. Trenul accelerat 
vederea raidului dirijabilului, la I cale ferată a fost UCIS. Conduc- Atena n'a plecat azi. 
tnceputul lunii Mai. S'a trimis, torul trenului, o femee şi un po- Din cauza acestui accident, d, 
deasemenea, materialul necesar I liţist sunt grav răniţi. Alte cinci Albert Thomas a fost nevoit să
construirii unui catarg pentru 1. persoane sunt rănite mai uşor. şi intrerupa calatoria şi sa. ră-
ancorarea dirijabilului în apro- 1 Deblocarea liniei se face cu mâna in staţia Lamia. 
piere de Pernambuco şi mate-! 
ria] de rezervat pentru cazul I • • ••• ! 
vreunui accident. ! DesCOI)erlrea UneI Or!!anlz~ltll! 

Dela Pernam buco, Zepelinul! (1 
va mer~e la Lakebufst, tn sta-j COIllUlliste clalldestine la 
tele-Ulllte, de unde se va lna- J 

poia In oe~man!a. i Budapesta 

Incăerare sângeroasă 1 Budapesta, 11 (Rador) - Po- i La percheziţia făcută la domi- I 
In .. . !liţia, după indelungate cercetări, I ciliul lor s'a găsit foarte mult I 

tre I?~ncltorl ŞI comu- · a descoperit o nouA organizaţie ! material de propaganda, I 
DIŞb la Atena c1andestină comunista. Conducă- I Avocatul era aparatorul comu- I 

ATENA, 11 (Rador). - In 
cursul unei întruniri Ia Teatrul 
Comuna] convocata de lucrătorii 
din sindicatele moderate pentru 

torul acestei organizatii era aVQ- ! niştilor in aproape toate proce
catul Reies din Budapesta, Avo- i sele judecate în ultimul timp. 
catul şi soţia sau au fo~t ares- I -
taţi. ,-x-~ 

a discuta chestiunea asigurarilor r _ .. _; 

social,e, ,:reo 100 comunişti au! Reslab"l-rea d"c-: 
năvălIt lD sală provocănd un! ... ~ .a! 

~c~~~ar!CR~~al. a~;:teJţ~dU~ar~ I taturii în Spania?, 
voia să ti scoa fa din sală. Trei. T 

.zeci persoane au fost rănite. Madrid, 11 (Rador). Circulă., unei eventuale restabiliri a dic-

ele a 
'" cumpara 

mătasă compară 

IVETTE 
cu alte materii ,i cu si~ 
guranţa numai 

IVETTE 
vei cumpăra / 

este valabil numai cu 
împrimatlll galooat , 

"IVETTE-TRAVIS" 
Poliţia intervenind a imprAş- i svonul ca fostul ministru Marti- : taturii. : • . .' . 

tiat pe agresori, I nez, ~nido a plecat la ,Paris pt. j Starea lui Primo, de Kivera, I DII .Tlj~IIS:1I~ 
------------ I a vIZIta pe Pnmo de Rlvera. ; care e bolnav la Pans, s'a ame-I JI."" . 

_ ..' In ultimele zile numele lui \ Horat considerabil. EI sta. totuşi 
Domnul pe o lIsta, Martinez Anido a fost citat sta.- r tn casa şi nu primeşte decât 

c/oamna pe alta - ruitor, 1n legMura cu planurile' foarte puţina lume. • ;nm:'J,malor ('ondn:llHal 

-x-

Chişinău. 11. -' In oraş 'se 
discutd. cu aprindere faptul că 
pe lista naţional-tara.nistA figu
reaza d-na dr. Schoepft in timp 
ce d. dr. Schoepf. soţul, candi
deaza pe lista minoritarăjusA.. 
~~'liINWIIilIJ_&IIIIII_~ •• __ ~_. 

Prăvălia 

331 'J'Ar;: (le jnlJelion 
~ Ili La Bazarul de Concurenţă a Teatrului dela 9 până la 

18 Martie ofer onOr clientelei un cadou de IOla sută 
000 până la 15 la sută din preţul cumpărături. 000 

IOSIF REI(}H 

3~ 
ani 

; 

Fo:~tul inmalluaiol' :.tI poli.\il'l din 
J\rad,\Il~lL,l;n Dob'ea. ill('as;lnd su
ma de lei 1(;0 dela un ceUitean 'pen
Inl un :':{'[ illl1lanual. a fost condam

Jlat t'ri dt' tcihll1al la, 1;) zile 'lnchi
SO:lI'O. 

• ............................................. I 
1 :J)li1)~l ~,Il,gl'-I"i 

V otaţi elI toţii lista I Dupa aleg(>]'ile din S:lmba!cni, f1a-

• I B" ". C" D " ,căni (rIWOI'l,;he .\iincll, irl'C'111d CII '({ O .- li 1. Y II" lOCUlUI etaţenesc emocrat ,d\i";l priell'lli pc şu:,ea. n fosl lovit 

• ! j de un făpluilOl' l1ct'unoscul {'li o . ,i dill Arad 'pialr:l in cap. e:lz:lnd in tH':-;i1llli ,'C', ,\ 

d.e, dehc~tese, bo~bo~ne ŞI ape- : L· N 2 . 1" ..... ( â 1) I rosi Iran~p(]rlal la spitalul din .\l'ad, 
rlhv~ sa. deschIs m faţa cu: lsta J O. SeUlnU". PUIICtll I rana ~a !Tlnd gl'aYil. 
vecInul el local. Un bufet bine 1. ' . •. -x-

asor~at stă Ia d,ispoziţia publi- ' Cap de lIstă dr. St. Ang-hel fost prlnlar ! Cn «!sasn {'ondamnal 
CUlUl. Mare asortIment de bău- : • _ = = I 

tur stl'ăine şi aperietiv. • 

C itiţz 
Vointa Poporului! 

Inainte de a cUl11păra plapome, ştofe de daIllC 
sau bărbătesti n~apărat Văvet.i con- a vantagioase 

, vmge de preţunle mele 

G 
"

re.-s Z Magazin de modă şi textilă Ia "S T E A U A 

FlăC:lllI S;lhin Tl'il' din Pecil:a a 

fosl concLlIllllal {,I'i la :{ aui illdIi
i,.,O:II'<\ pl'n!i'U ('ă a olllorM ('li 10-

,'il uri de culit pe prit'lenul sîiu Ioan 

-x- I (~:IK'y('r{'ş,ul illtr,o ccartă pentru • . ~ ALB Ali A RAD, P. Avram Iancu 17. , ___________________________ ' fat.>!. 

Lacafeneaua Oraşenească deaziÎnainfe Jazz _ Band "L o· . ran d " 
vă continua se concerteze renllmitul 

o' 

//r 



UJ.NEbl&. 

OI~Y'IPIA 
Ll1GOJ 

... t .. •• MoA Sat" _ 

Martie 12-13 Mercuri--Joi 

EROTICON 
dramă sentimentală În 10 acte 
Cu Olaf Fjord, Luigi Serventi 

Agrj~e- 'rrandafir 

Juuecătoria .\hxlă Arad. 

1\ o G. 1;);)'26-Hl2H 

PublicaJ:ie de Ucitalle. 

In baza deci:~lIllii ;\'0 L),-)2(j~ 1:12H 

a jud . .:\lixUi Arad, obieclele: se'~Yl'- ' 
s!ralt' si anUlllC mobile din caS:'l ('!('. 

pretuit!' in SlIl1l:j de 120l)O lei, se vor 
y:ndeprin lici!afk jlublic:l J',w{al:l, 
l.'t' se \",1 ('ne in fa\"ol"lIl ]"('\'laIll:lnill

lui dr. Szekdy .\11<1:11' (1yo~'a! din .\ 

rad ('(mira url1l:)I~ilil()r 'pentru 3000 
le' capital cu :!<-ccsoriL c(' se \'3. ţi-

I ne In Anul la 2(j .\Iar-I·Îe mm Ol'~ 3 !~ 
jum. în strada OHuz Xo 18 In sCl1zul 

ar1. 107 ~i 1O~ din lege allllI 1Sl.'\1. strugurei În tufe cu rădăcină furnizez i 
pe garanţie soiuri veritabile fără chel- I 
tuială prin ramburs ori unde în ţară i A.ceastă Iădla\Îc se \'a ţine şi in 

In baza {,(,l'c]'C'i :~c vor vinde în 
S:ll'Cina, pe cll('IlUl'lilc şi l"niscul cum 
P,Î l'iHol'U lut lani-iv in pn.'luare, în ba 
z:l art. ;lll ŞI! :n7 a Codului eO!1lCI' -

";::1 din Tr:",:.;il\,:lnia la 1-t :\Im'tie a. 

l~.;n Il 'orele ·1 d. 11l. În biroul ş.i cu 

in (TYi.·nlia J1oial'ului publie dr. 'Eu

~('ll B('I;>~ (rn .\'''lel : .. 11'. Bl'aUallll Z 
10:):) 1,do.'.o;I'<lmC l:în;l de .\Ier'Îno. con-
1"0.1'11\ Illm;l rei depllse cu pret III <le 
sll-igm'('. de i-() lei pc!' kg., aceluia, 
ClJ'C va oferi mai IlllI 1 t. en'n! ual ş.i 

sllb pretul de slJ';gare. AmalOl-ji au 
să (k'pun:l 10 la sul:!. din pre-lu1 d:e 

slri~~l:'(', ca vadiu, inainte-a înccpc

rt'i 1 ici 1:11 iei. 

f:al;laft'a mărfei scoase la licila-
ambalajuri combinate: . 

I 
fa\-OI'lll a supras('cye-slralorilor : 

t;e corespunde moslrd depusă Ia no 
l)C'ulsch IOSIf, Kohul A(hllbcrl, Sala 

hll'1I1 purl'lc (Ir-. EUg'.'fl R('lr~. din A 
~O buc 30-,41 O I (;jl('orghl', Bai'ia Sle('an, .\Iaurilill . 
. ep .., I rad. unde se poate \'('f!ca; 3cC'ai;lfL 

39 ii Lei ii .. O - 7' 90 I ;~:~:'~~'i \,~ :;;;'s ::;':~~, ,. ~~; ,,~: :"ll~~sz, :~<~~)<,< 1 ~:~.~: ,,,r;~n ~~:, r~,:;~ l;:~r;:o:" v~: 
50 de SOI'url' nOI' trandafiri moderni I Ponla, Koch .\Jauritiu. HlIdolf Be- \" 
. I d<':l ~; ('onditiUllil(' d(' lid!a1ie de- I 

roş, alb, verde şi galben, agriş foart,e I ran, Soc. pt. com. cu I1la~ini de cusut I 
l;!'i In 1 ('. productivi slrugurei cu boabe man, Sing{'r ei Co .. :\Ialusik.\Iarton. I 

Rog a se indica lAI 1 lH F b N~ Arad. la S .\bu'lh' 1!"l30 I 

I ra(, a [ 'C r. " Xotar public: ss: Hr nt>l('ş 1 

Alexandru SChwartz, __ " s:::',:r: =~': i P;:;;::~=d: ar~njament I 
. .x ~{eslaurantul »B?UL' ~e AtU. i de locuinţe noui şi vechi, reparaţie I 

constructor de grădini diplomat. I Tlmlşoara-Cetale (langă Dlreetorat) ! lustruiri de mobilă anti că din ori 
Timişoara, Il. (Clădirile Turul) I II d . d 

P d ··· I cauti1 ame de serVit, soli e.' şi ce m~sur~ 1 
rospecte . e sOJUn gratts. 1 Totodată oferă onor .. cIientele be I 1 C t" '1 rt I 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin pret 
întreg echipamentul la croitoria 

miiitaro-civilă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorghe 
Arad str. Bucur No. 7 

i . , x' t ! on sapo amp ar a .' 
: ulmi bune ŞI manc .. M gus oa'ic. I Timişoara, Il!. Piaţa T elekhaz 8. I 

Ol 
00 
N il. V IZ 
Cu onoare aduc la cunoştinţă Onor Public român că am deschis un 

atelier de croitorie 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 confecţionare solidă croială mo

dernă ireproşabilă cu preţuri convenabile 
Cu stima: Ioan Băieşu. 

Dweed, ştofe de haine 1 Cu practica casei Pangl. Furnizorul Curţii Regale Bucureşti. 
~p~o~e ~ ~me, preooml~---~-_ •• _--------________ ~ 
Gem~~-]~~e~, se~-! ________________________ • 

sese in mare aHortimente la i S'a desc.fjis S'a desc.fjis 

Bazarul Popular: Bonboneria "PALLAS" 
Timişoara Cetate. Lăngă cinema "APOLLO« Strada RomAnului 

Mare asor~iment ~e Biciclete, can- ludolTic Palinkăs 
delabre, ŞI materIalele pentru in- .J 

Voinţa Poporului -
, 

Cercul de f{('crulare Arad face cu. 
)losCl1l, că 1n{,;ol"pomrca tinCl'ilor ctg. 

1!;;~:) l"'ecrula!i ,)oi lrecuti Ia Irupa.ca
Iare cu sehimLlIl, se faec pc ziua 
de 13 :\IartJ;(' 1!130, In cart' zi CllC .. a, 
luI şi echipamentul lrdmc s!i se 
'Pn~z:nle di:'('cl LI DiyjzioIllIl de Că
Iăraşi din S(ullllieli"llIŞlIl mic (veni IIU 
'Pc jos ClI c!,ii \. 

P<"inii la data de mai sus tillcdi în 

orin' zi se ,"01" prezcIlta :rân'î cai: la 
CCl'cul de Hccl'lIlal"c Arad din Cd:.ll.: 

penlnl a )ll"iimi adew'rilltti că s-a pre 
'zen!al la Cerc penp'u:ncorpor;lre:< 
ftil'ă aceasUi adl'ycr!inlă Divizionul 
de Căl:îraşi nu \'a 'primi pc Linerii 
pelltru Încorporare la 13 )'Ia.l'tie 1!130. 

~ La Cerc vor' aduce linedi Ş1 do, 
vada D:\'izionului ('U sine, că .a 
prezentlt calu) bun de sen~iciu. 

Comandantul Cerc. cit' Hecr. ~\.rad: 

. Le -C'olond : in de;., ei fr. ----y------
Specialităţi de 

Coloniale delicatese, ciocoJate şi 
Bonbonărie 

Zilnic unt proaspăt. j Cea mai 
fină cafea crudă şi prăjită la 

Bozsejovszky • 
ŞI 

Szilassy 
B-dul Regina Maria 16. 

Se aduce la ClInoştinţă, că in ziua 
de 21 :\JarUe 1!l3U ora 2 'p. m. în 
COllluna Pân('o!a se vor vinde la 
J.jc.i t:1t Î<'. publică 2 casse de fier şi 

dulapud aflătoul'c in localul Băn.::ci 
PopOl'ulă din p .. 1.n('ota. 

Inform:lt:i se pot primi la cumlo· 
i'ul masej falimcn[al-e suhscmnat. 

f)r. 1. Hârsan 
:\(h'ocat, S~ da 

IGheorghe rfuri Pistrui mărunte şi pistrui, de ficat, 
precum şi toate !mpuritAţile pielei 
curăţ&. CREMA LAPTE DE 

CRIN a lui 
stalaţiuni electrice se pot procura la mi1I Sobe cămine şi ma, 

I şini de glitit din te-
I racotă in mare asor-
I timent şi depozit per-
! manent. Deasemenea 

.Atad Palatul Ol't •• tay, J!..-----------------....: 
I KULKA 

Se află esclusiv la Farmacia 
Oreşeneasc~ in Timişoara. Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe, 

: p.i entru I au sosit 
! la firma 

I primeşte orice iuc-
pft1ăt'ii de dame. l' I rare În aceasta bra

J
1' 

Arad. str. Em'neseu 1. să. Timişoara str. 

Noutăţi dela 180 lei În sus i _______ D.o.ro.b.a.n.til.o.r •• 

prImăvară frumoase 
IOSEIJ'INtj 

Mica pJbticitate. /. 
t 

Dormitoare in deosebite stiluri pe I 

preturi foarte eftine la A. Baum tâm
plar artistic Timişoara IV. Strada Ca
meliei 15a. 

De inchiriat 1 locuinţă cu o cameră 
şi bucătărie 1 locuinţă cu două ca
mere şi bucătărie, 2 locvinţe avand 
anticameră şi odaie de baie. A se 
jnteresa la proprietar str. Numa Pom
piliu 23-25. 

De vânzare 

Automobil Turism, 
1\1 A it C A "B [T 1 C K_" 

Adresa la Administraţia 

"Voinţei Poporului" 

Vrei să mânânci bine abonează-te 

.. 
cu 1400 Lei lunar. 

se servesc şi mâncări leei. 
Lugoj str. BUzia No. 5. 166 

Uhete şi pantofi eleganţi du
rabiIi şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 
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