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Pe a.u. _.__ __o _ _ ... Lei 500.-

'eutra InstftuţiuJd ti fabrlel lei 1000.
Pentru drelnătate Lei 1000,-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

REOAC1'IA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIMIŞOARA Cetate' P. Sf. Q"orghe 2 
ARAD: STR. MOISE NICOARĂ J, et 1. 
LUGOJ. STRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

W:::rA«;:===== ~~--

Cine sunt 
"trădători·'? 

Aceasta Întrebare este foarte actuali\. Cîne sunt "trAdatorii" 
acei, cari voteaza. cu Blocul cetAţenesc democrat, sau acei. cari 
au interzis colportajul singurului ziar cotidian românesc "Voinţa 
Poporului"? )?ublicul românesc are cuvântul. Noi, deocamdată îi 
mu!ţumiOl·aIui Luţai pentru sentimentele româneşti, sMurându ne 
de ele~ L M. 

"Trădălorii·· şi 
dreptatea 

DL Ştefan Anghel primar pens_ intentează 
proces 

ponegri re a 
ue pe lista 

llloerll( - , 

eand:idatiIOI' romJni 
Blocului ('elil!t'ncsc (iL'-

Ara.l. 12. ~~ Sunlclll illformalj Cil 

d. tir. Sld:m Anghdpl-imar pensi
onat', în numele ('plor arÎ)ati pe la, 
bloul )drădiHorilol" de laril' ya in- ; 
ten 1~1 un mare jll'oee: .. 
~i disl:red.ilnrp jJllhlic:\ 

(II: calomnie 
la Trj buna 

luI .\rad, conira auLorilor; act'"lor 
»lablt-, precum :-;;i contra ziarului 

saplam;lllal- Romii lluI· din locali
talc ,pPIItrl1 r\l~i!l(}a:;a ~i murdara 

De oarece candidalii Bloeulai Cl'

ti!lelll'sc în frunte cu. ci elt'. S(d llţ 
Anghel, ;.;unl pn'ocupali de ,-lege
riie l1lullil'!pi:de, acest sl'lIzation,al 1 

pl'Ol't'S \"a fi intpnta! imcdiat du-
, pil terminarea alcgt'l'iloL 

-x-

Comercianţi llkrafnenÎ trec 
Nistru] ! 

Ce declară ei despre situaţla elin Rusia i 
Cllhin[llI" l,a ('JW.,;l ura poliţi· 

ci :Ill rosI adu:;.i Illai Illuiii ("lltlH']'· 

eianli din Oc!c"sn, car; au lr!'cut :\i
slru L I"l' il 1," Î i IHllI-S(, Îll ILsara })Ia, 

Herugi<l!ii ((cel a 1'<1 ca vi~lta a de\"l'

nit imj)o::.ibil:l in Husi,l, din C:lllza 

pcrsl'cui!ul1ilol', 1:1 t'an~ sunl sU]lu:;.i 

cei ee nu sllnt cOlllunişli. 

C;î (l\'a <li Il cOllH'rc:ian(i au ill('.P[llli 

sii pJ:lllg,j eill1d au văzul piline alha. 

Ei au dedaral, că j',iHre]{- din 0-

dc"sa puhlidi 7;ilnic .':;Ud ala11nanle 
:.Jstrpra situaliei din HOlwlllia, ară

l.ând. că e imjnf'nt un atac al Ilo
maniei şi Poloniei împotriv;) SOy!('

tclor. "j ,l 

':O;:HT<"i:111(ii rll:l,c(:i :IliL,ril:tt"Ît' :'" 
lll,i]l\'.,;>!i :-.:1 1111·i J'L'trillliia În HlIs:·1. 
ci sa Il' (\(';! y(),' sti jd('('l- in (;,'nll::

I 11Ia sal! l:r;l!l\~l. d:lf':l !1l! li s{' va 

lJl!-;adui S;\ rall1:1t' jH' k: il(iI"ul ro· 

nullH'sC. 

{";I\Î\';l din ei at~ dt'eLtral. ea jl!'l' 

Î('n'l ;,ti ~;(' si Il ll('j d:"i , dl'dt sa 'S,' 

l'l'Îlltodj'{'a ÎI! HlIsia. 

-"lr-

Ca )1018e, la Constanţ.a 
Constanta. - V~dllrile mal'ii ali a 

dus la !iinn În dreplul dlll;i .\Ianga 
lia un eo~ de 'papllni, (;j';lniceru] din 

porI. a ci"llltai să yad:i ce-i 111 ic.oş 

Jn coş era un copil ill ,'intă. 

Afisajulla Timişoara în vede
rea alegerilor comunale de la 

14 Martie 
Cu drept cllY:Înl flu-

teIll Spline, Cil Tinrişoara dllee re-cor 

; "'"1111 afişaj li lui do pJ'()paganda, În 
; yedp)""{>:l aleg{'l'ilor eoml1nalr de la 

,.1·t .\farlil' eri. 
C:mdida\ii cdor j)fltru liste depu- i 

i se îwnlru :tcesle alegeri, pe hillgă ! 

lipitul - cari sunt servllonl ai 1)r'1-
măriei -~ c:ki li s-a dat 'prea (llwll 
ue lucru" 

Cek mai ba! {il oare la: ochi sunt 
afi:-;;<,Ie Blocului rom:î.ne:';Cl>, tiph-

ri t t' pe hAt'! ie I rj('o 10 ră, acest (' a 
sunL cele nu i răsjHlnclile, Însă du-

I 
IÎnLnlt1it"ilr ClI cU'.i au zăjlacii lumea, ren', in ;wL'('aşl proportic sunt şi 

"Se Inlrl"c ullii ile altii in ar~.ia.i de epIc llWÎ multe rupte, 
pro['a.gand:i. ln[r-o singllră noapte com:m,iştii 

La locurile de' afişat. 'prin \ild· le-au rup! pe lORLe, iar în 10cul lor 
• ne. p\.' la coli urile slr~izjlor, prin. 2U lijlil ar{'luri/r 100", BloC1tl r(lma-
tr~ll\l\'ai. il{' st;1ltji de (elefon ele. <'le; nt'SC a prolcslat în contra acestor 
DIl se vad tkc~li :tfht\ cah mal d(' "buzuri. Ul :;ff nu zic{'mh~u'ba-

care. Illai cstelk tii)[wile, 'şi mai rism '.~ CIl 10:1Ie astea oficialila!ra 
sjliJillul redaclate. Îll! hi(k' di'1 ochi şi [<1(';(' .• \c{'l1sfa in-

t-\1('k din cit' sunt rUj)ll'. ;dlt'le 
de :>lbl l1u:lll{:I lijli!p in locul lor. 

Pl'im.iri;\ poate illl'cgistra anul ·a· 
(.T..;I:1 la vl'nituri. in COlllj)!lll )·,Ta· 
Xl' !l{. afişaj. () sUllla rrtllllU:.;ii..':1. ,În 

Sl'hi m Il inj Ilr;Î -

'>('mnp;lz:t ci( ad\'{,l'sail\1 cel mai de 
tt'mul in ::('('·Ip alegeri ('sIt' Blo
C\l' rom:llll':,(' , eli semnul clopotul, 

"!.le (":ll"C II \,Oi' \'o!a 1 oIi r(lm~lnii la 
11 .\l:lrlic. 

-x-

Noul raport .,.. asupra 
leului 

stabi/izării 

se' 

·iti:1 :·;uh liil;!" 'ji [,t'slt' ~ ;~ zile va: 

l' ;11::):1."\;; (ll:,'i·diitl!i/,,!'. inS!;it.\;j-:. 
f (.1' '-~: il l~,-'.,t' i .. 

i),"'n!i"(l n'fOi'llla a 1'l"g'I111uJut fi:-,cal 
,Il :'aki(':I":i ): dl".fan'rii alcoolului, 

;( ;ls\111'1' chiar din anul al-
'."('';'<\ 1;11 S,)OI' (Il- fiOr; de m;rioaae Ici. 

1 n :J1'a;';( de an'.';ll'· miisuri: im pc-
":"<l'l\ (',';1 1ll;1; illel]"·.':';l!l\;' a ;":1- ··'()I:C~', f;'J:flritll S[;"t!'IH' asupra ne-

i,t',I:1I1:i I '.' ""1\:'.\ ,I.a 1),'." :~Iilli '("::;jl:i d,' '1 ,: in!,iri şi desil,,;îr.,;>i 

il[' 1~-:\(). ::1(" CIi"U: !:l'l'\"('lkl'[ stin; :';0' I 

("()';l" il,' :1i.I<lrii ]':ljlol'ÎlllIIÎ, ('il slInl l 
,)"1 ill:II:. ,el !':q;ol'l {'[\ mi.ilu,l l"I(' ! 

O··d'lH'.' Ici : ii!:l\Îl'k i1l1blÎet' n'spcc

l:!nilu-:.l' CII .... : l"('ldt' iW{'Yt,del'ile 
pl:!nlllll: !lr' sL11iliznrc. 

tit' ;t(")iHT!i"t'. Ia ,':\I'e :;c f:1(,(' ;11;('1. !~;:,;()rlui ("J1b;!(,l":i de aSI'meni un 

!n l'illlr! (!lIllik ill (";!r(' :1 r".'[ :;1(';[- (', lol in!C!·'.".,anl :;oi ~illlaO{'i t'n)1lO-

tll;' l"iI'. .. ('[ul· ill' 1:::\:1, l'l'hilihr:!I'~;1 m:u" I'Cdl!1().,(';l'lt!. C(I eIiza ill'in ca
/1': 1I-:!!, ,dllt-a ii :l:,i~~llr;lI;l dupi:i re i;'('Ct'lll. (' d,,:,ILl! dt' ser'o'lsa. tim

pal'e;,c;! d!tti ('harll'" Hi,,! ::'1 Ho- CI,<, iHJ;:~(" ,'onl<i pt' () allldlor:ln\ 

\ 1 · l' l' 1 1 •. l' . 1 
!-;'T . !I"on (l('('a. i};"lil lll'lIl·t 0:'- l'ill \';1,0' ::Il':;j"";l IlI' l'a ea exportu-

1'1'11' 1l1[lsur: s('\"('r :II,liea!l': : 1:1" :1 ""ZI"',,'I!);, r;;m<lsc tlilJ, l'l'('(.lIa 

1. n"d'!\'l'n':\ ('11\'1: uUn;' '.1 in ;IJllliu; li""U' ~.; jll'in inlrart'<f c:lpila-
d{'[)~l'b; a t'lwlltwlilm' ;\tllllillislra- ltllu' ,,11'('.:11 ,l{' !t'nllcn lung, pa ca-

Liyp eu aiH~()~q:t' un lltili a(,<ff Ici. {l"~! pla:-"l\r.~i de {}hli~~JUuni in strein~l-

2. CI't'al'l'a 1";'11'11 111 1;1 I·z'ic)'<' h. Ullor t~ll(, 

nou! surse Împ01'[an{e fk Yl'lIi!llri. l -x-
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Delapidarea dela ca-II 
mera agricola din 

Oravita 

luni!or w'ma :-;:'1 fie plasati in Sl'r
b;a, unde jlublicul llucUllOa:jLe a)a 

bine lrlt:ii I'om,lnl'~ti. 

U jude ill.lrnt'ltH' Slr(Jl'~cil :1 con" 

liJ1u:d eli Pl'!,t"T['t'nl~1 Ct'rc'I..'!;u'i1,' 
Ilcl'egulilOl' ,,:i,':"tl')ite de foslul ('a
siel' la Call1e'ra agl'ieoHi, Pe hingf! 

~ 

Fostul casier Vodă împlicat şi în falsificări de b . j 
anI I 

Il li Illl'l'aru1 Iiil.~~t. În;,;u:jireu rl'tilll'l'i· 

lor Il il'-'I1:,je şi aimrozilplof', s-au 

mai găsit in sarointl lui şi '!lel"l';.;uli li 
Il incasarea banilor dela clien\ii 

Orayila, 12,- După arl':->Iarl'a ca- " 

sierului Voda dd,l Canwra: "\gl'jCO

lă, Tribun'llul Cat'a) a cOlllinnal 
mandat ul (k arestare şi a n~i}arLi7.ai 

cazul judelui de instructie, Prl
Inele cercdăl'i inll-ejldlbt' <lll Hkul 
'imOnil lumină însă qu Sp pute;l <ex
plica ce a nlcuL casi"nll ('li sUlIlele 
ridic'lIp din cam Camerei a:~ric()le, 

Tol III p~ln'a cii l'sle o sim p];l dela 

pidarc care urma s:1 ne j lirice-aUi 

uupă legea în '\"Îgoare" 
In Decem\'ric 1!1~~) jnddl' rit' ins

lruc!ir a meu! o descindei'(, l{l Ca
merit În haza UJlui, dVllUI1.t <lIlO11im 
'prin car(' se anda că Vodă este 'im
'p!ica[ in fahrkarea banenotdor fal- 1 

ŞI.' de WO:1 ld ce cit'cllIau Ipe piala 
,Judt'/e inslrlldu~' Il-a gilsil insă I~i

llUC, 

Intre timp a Sur'H'llit ar('slarea 
llli Tur!olt'a aulunll ilrint'ipal al fal 
..}ilieilrilor dr b;lnenole dl:" 100il 

l.ci. Toale strfiduinteh' poLitit>j' şi ju

slitiei din Timisoara. unde! fmWSl" 

are:-;!al TOI1ol('a, ca s:î af)e din ciur 
se compune banda de falr;;ifie:1IOl-j, 
alt r:.'i.rnas z.adarnlre, Torlol('u reru
~ll1d cu ÎIlCăIlă\inarr orice lămuriri 
ÎllccrC<Înd chiar s<'i Sl' sinucid:! pell.
tru a se şlerge orice Ilrm:1. ~ 

JudC'lc de inslruetic.cra pl'cds In
formaL că banii cm'i, îi delapida:;c 
Vod~l din casa Carner('i ar~ricolc 

Oradta 'i-a dai lui TOl'tolea iwull'u 
a perfectiona i n"lrUIHClltt'k il~'e(Sa 

re la falşifi:'a;'cu hal1cJloldor. Pell 
lru a pulea s('oalt' Hekdt'uL .il!
deie im;Lruelo[' :1 recurs la () slrala
gemtl ~i :!illlnW U '("erut luÎ Vod:) ;,il 
dedan' totul în dH':,tia falşit'ic:itii 

de ban.L de oarece Ti Ittok'R a Imil rt u-

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CsAKY 
Arad, în faţă cu biserica lutherană 
, (reparatii garantate). 

Prăvălia 

Korâllyi l 

de delicatese, bonboane şi ape
ritive s'a deschis în faţa cu 
vechiul ei local. Un bufet bine 
asortat sta. la dispoziţia publi
cului. Mare asortiment de bau-

tur straine şi aperieti v. 

Z-b 

CINEMA CEXrrRAL 
13 Martie 

lIadame Colibri 

li. ii indÎ\.':'llld, d ş;, el ('sl(' i>drli(~ 

pani aeli \'. 
Tl'lInrl a !'t'w;;i I şi Voda a declarat 

LoluL ln inten'sul eel'..:.~etil!-ilol' Vo
ci;, a fost trimis p:uThdu!lli din rr;
mÎ';;o;n'a iH'lltru a fi, confnll1laL cu 
Tono/{'a, 

Vin surs:1 sigură suntem inl'ornn 
li ca handa dt' lal~ifi,'alor; p destul 
de 1lI1111l'rO:lSa şi an~ illlinsl' rami
ik:IW în jud. Caraş. Sl'H'rin. Timi
Toron!al r;;i în Serhia, :\Iajol"ilatea 

I 
C:1HWl'el. I 

.'\slfd. lllulLe comulle lrimitl':ll[ I 
banii prin POŞI:1 şi 'Casil'l'LIl dt'şi 'j1i , 

pl'ÎnH',l la timp dda. poşlit, j·i înt"p-I 
gislra după 2 -:r luni. ' 

.Judeeiitol'ul de Î1bll'llclie :1 g:hil 
'Pesle 1.'){)J c'lzud îl1' carc ballii tl'i-
111 i şi pt'in poşU'! :lU fo'"I înregislral'; 

după 2-3 luni. 

-x-

I 
I 

1 

Banca" TiHlişana"! 
a cerul COD cordal , 

forţat ! 

- j n IHllHer il e Hoas 

lre i)!'ţ'c('ek'nle. ::111 \'orbi 1 d('~.;prc 

silu'lt.ia critic'il. in c:U'e se arIa cd 
mai mare in"t.itul <Il' {'l'edit rom:l-

nc~c din Banal, han.'ui'Til11işHna,', ' 
cât şi de:,pl'e cei cc au creat aceasl~i 
sit naţic, , 

ftH'cl'Cir,,;! OI' :,all;tl'~' prin banca 

l\ajional:l, IlU s-a plltul face, acea' 
sta in 1 Oi.: de ajutor,', a P'"Opl.lS fuzio
n~lI'('a ei Cll biitlcile ,Vicioda» din 
Arad ~i ), Rihoreana' din Oradea 
~Ian', cad la r:îndul 10l" se arIaH Îl! 

aceeaşi :oiluat.ie ca şi Timban:.p. 
Ei bine, astăzi s-a schimbul s;lu

~l\ia, din cl'.ilkil a den'fd LI"i:-;l:\ şi 

eee<\ cc trebuia :,{t se inl:lm;>k riiCa 

de :'.(';1111 dOIl:: luni. ~-a ÎI\!:Itl1jllat 

azi: 

.. 
trebui s~i rit· publice. Toate acestea 

se afla la instructie şi aSlIi)ra 101" 
S(' păstrenzi'j eel mai sll'iet secret; fiu 

fel şi nsujll'a dl'llllI1turilor pt'na!(' f:l- ' 

cuie de o parte tiin tie POUPIl li, con,
Lru unora din mcmbl'ii din COll,siliul 
uc :dl1lini.~lratie, 

Acc.,t d~'suY<lrşi 1 m IIlism :11\ tOI,j-

tălile il alrihul' faptului ('~i, prrsoa- 1 

Deie il11plicaii.~ ÎI1 cauză, au situatii 

soei :lIe înnJte şi 11 U lroebllesc dale 
plIhlicilă!,iii nl'rad iu n.: le 
şite. 

săv:1r-

In c;lzul r~întl cl'l'de acest 'lucru, 
~.;(' insală amarllk, căci noi \'I.un a 

dtw:t toale datele pe 'Cari nu "'om 
înl:lt7i:t să lr publiC'ăm. 

In !(H.:ălură CII Ce1'CI'e:1 de ("(lnroJ' 

d:l' ~o:'tal. se soveneşlc prin oras că 

• H:ll',ea Titllişana· a înaintat J .uni 

1(l :\Iarlk, T~-ibllnallliui loca!. o 
C('.j'('j'C tie ('o li Ci 1 rd . Ii f o l't a t. 

{'f'opllrlia de dt':.;:)iî!~ubil't' ofcr:l:'i 

d('l~01H'nlil()r. (,~l' şi l'OlHI:\iua,:l(' de' 
plnl:i 111; :,~. l'l1;10SC, (h'~i :w,'s!ea m' 

I 
"-at" fi confisca! şi tt'('Î 'paşapoarlp, 

a trei din p:'incipalii uellzati 'de 

tri~la situatie In can'" a ajulls lazi 

1

. bllH'[I ;·Timişun<l. 
\, Volhu:-ă 

-x-

Răsc()altl tIe la 111il1ele de 
(lia111311t de' lâllgă oraşlll 

Barod<l 
.Muncitori d~u ~~alt teren ului diam ~llt1fer 

P:lri~-Hadio, l:!.- - Din, Pat'is !ll' 1 
vine ~lirt'a: j 

l.a ,1(U km nord tI(· Bombay nisla I 

iO[';dila 1l'<l hogal:l iti krl'lllli'i, {Ea - I 
I 

Ci nemaio:,rrare 1 f'! 

OIXE)fA CETATE 
13 Martie 

Oreb ldee săI batice 

Or;l~ld H:I;'oda silnal 'in fundul 

unui goli' putin na\'Îgahil din :\Ia
~'(':! li,' .\!ll1am. l:lial şi de o r"\('ulI:I 

de (';11(' r{'rala. a fost zild(' trecute 

tt';dntl unor hl,ll" 1'0a1':(, ('urina:,!'. 

tiin T!rnf~u.t.,..tl -
CIXEJI~3 ~~:i!SABETIX Il 

Seandal in Baden-Baden II 

clIrc Însă nu a anII mari :sacrilicil 
OIlH'IH'şli, sunl n.wll:~i 2 rim ili din 
parll'a j'usclllalilor indieni. 

LtIă care a fost cauza acpslur rils
coaie: 

Tercnurile diamulIlii'l'rc din ;\. V. 

oraşului. sunt p;'opril'lall'a ulll'i;.;o 

ciel:'tti cngleze, can' fac.' lin curL-
1101 Sl'\'{'(' În aceaslit, mi1l<.i. IndiW.'
nil. cad lucrau aie', şi cani (iac';) c
n II prinşi că YOI' S~l slIslragu din 
diamanlele gihilc, nu numai că 

nu jll'imbu kafti, da;, t'I'HU )'i g'roaz· 

Illc b[tluti ('u biciul j>ii Il ii l.l sallgc, 
Acum \'re-o s:lpl;'llH,lnă aceHsl:'i pe 

deapsil a fost aplicat~l. unei inlregi 
echipe de IllurH,:itori de 2.) inŞii. 

:, A("eşlia ajung:lnd la salul 10i' natal 

au povestit consiilellilor dllr,'rca 
lor. Inwdial s-au fOl'rnat dteya 
grupul'i de indigeni, cari în drumul 
lor iJ<IIlă la oraş, s-a mai mărit, în

ln'dnd ClI mult numarul de 100, 
La Înll'an,'H in oraş ins:l, HU fost 

primiti cu foC'uri ek1 revolver, at:lt 
de fUtlclÎona! ii albi. eft! şi dl' polHia 

hindusă. 

V:iztlnd, că j}t' :lÎci planul n'u le 
SlH.'l'{'(!t-, ci :'\1 lnelTeal să ala,('!(~ di

recl mina să ia' eli jllltel'ea Ct>eacc 

Il-:m putut fura, Aici însă ali fost lu
~Iti în 'primire de găI'zih' miInei , 

de :;oldati albi. aflati: la paza pccs

lei mine, f;jind Ui)Ui\ împI'ă~tiaţi, 

Au fosl 2 I"ăniti de 'p,ll'tea l'ăscu

latilor, 
:u 

- Târgui de nOSITt' din Ljuhlja~-

11:.1: Camera de COlllL'!'\. şi dp 1 nd-u:
Sll ie din :\rad. adue(> la cUllştill;ta 

!;e'npraIă. că \:lrg-ul de nostre djn, 
L,iublj.ma, ya 3\'('H 10Pl anul acesta 

inLre 2(1 :\Iai şi 9 1 unic, 

III1I1I111I111II1111111I11 

I Caut capitalist 
t pentru infiintarea unei ferme 
1,' I posed terenul 60 jugare foarte 
I I propriu trei izvolire pe loc. 

1

, A.:!resaţi Teodorescu Piteşti, 
Strada Serban Vodă 130. 

I 

I 1IIIillllltllllllllllliii 
Vrei sa mânânci bine abonează.te 

laJlosNieo 
• cu 1400 tel lunar. 

se servesc şi mâncări reci. 
Lug-oi str, Buzia No, 5. 166 

Un nou restaurant 
s'a deschis În Timişoara SIr. Dnzsa 
colt cu SIr. Poştl?i, care stă sub con· 
ducerea Dnei Zllahi senA Se găsesc 

mlincăr1 speciale 
cu preturi reduse, Bucât.'irie română, 
franceza şi vegetariană. Vinuri exce· 
lente. Primim abonaţi şi În afară de 

restaurant. 

CINEJfA MEB;.\LA 
13 Martie 
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Voinţa Poporului 3 -
7lJlobileaniice ~e~e,foto~ii, covo~r~ persiene şi. de fa?rică, cutie ~eradi~fonie, ARS" Intreprindere d~ comision 
J'J t I vItnne, obIecte artIstIce, sculpturI, dormitor, sufragene de van zare II Arad, Str. Emmescu 30. 

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

Razzie îlJ aviolJ împotriva 
,contrabalJdişti/or de alcool 

'l\e\Yyork, 1:!. -~ Se clllllll!<1 din 
;\liami: şapte agl'uli vll111ali. ameri· 
cani inarmati cu l'ev()ln~n~ şi mi
lrulien: au sosit ClI avionul in ~ll-

suia Benilli, ce face J!arlc din 
arhipeleagul Bahama, pentru ~ 

(aula opl vapoare de conlr'aiJan-
dişli, care aveau l){' honl 
fund din :\Iiami. 

Au!oritrq.i le engleze au desarmat 

I 

Generalul .Ilverescu cere 
Inaltei Regenle nUnlirea 

unuiguvernCiberal 
I llurur('şti, -- Intre d. Duca şi D. sia, spunând că Basarabia nu se 

I
I Gog,t a aYllt loc in ziua:de eri o' poate dewolta în \,oe. ( 
interesantă consfătuil'e. Toluş aceste 'I)urtide s-au În te..' 

I Alât d. Duca, c:H şi d, Goga <1U ce· les după ce d. AYCreSCH a declarat, 
I rut puncre'l sub slari'i de asediu Jl cii innwdLlt ep va ajunge' la ll1,a1ln 

I
I Basarnl~i:i :i suh (} s('yedt gm<cr- J' R{'~'entă, ya c~rc accsteia numirea u 

nare mrhtara. ! nUl gllw'rn lIberal. 
D . ..\yerescu Însii s-a opus la acca- I __ pc agentii vamali americani, Îna-, 

I 
inle de a le iJ1g~(luiri sii ~ărăscasca I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

aviollul. Cen'd:ldle agelltilOl' a- I 
mC'l'ic:lHi al! d1mas fără rezultat. I 

-J;- I 

Mi/iardal Vanderbilt e mal 
tare ca şoferul ••• 

Mex:ic. 12. Cunoscutul editor 
de zaarc Ş.I mil,iardar Corneliu Van· 
derbill, luând lin laximclru, ob
servii că şoferul se îndreaptă spre 
p{'rHcl~ie, creztmdu-I slrăin şi !În
Icnlionând să~1 VI'ade. 

Vanderbilt scoase din buzunar!, p 
bucală s(h-aviină de cauciuc şi-l 

porni atâl de tare în cap, 
<ş,o[cml leşină, 

În cât 

La 'comisadal Vanderbilt a de· 
tlarat că în mai mllite dndurei a 
proc('dat la fel. pl'rfrrind să pre-
,i.nă lo\~Hurilc şofdilor necins-
ti~i. de <'<Îl se asiste]a urmărilr\~ 

infru et oase. 

-x-
I 

Un curios proces de despăga- I 
bire în America I 

V~f'Jla 12, - »Neues \\~en(>r Tug- j 
hlall anunlă din, Kansas City (Sta
lele l~nite;: Cn PI'O(,(,:, Llllţie in felul: 

I 

sau ,\ fos~ intenl~i o~aşul~~ Topec<~. I 
() ilCgr-C':,:'. ~l Va:,:; 1 a de 12 de an;1. ; 

~i l'o.-;Ifi scI:ml, cu. IllUHC'k de Cor- ! 
nelia Pal'sons, a rla~in judecaUi p- I 

I 

111 atenţiunea alegătorilor 
Ar.~d. 12. --- Conying~îndu-!lc că 

ll1~li multi nlt'g'âlori allpl'imIl c:1'" 
dou;'i . Cl'rlific',lll' de alegillm'i J , le I 

·ntragl'lll ateoliullcu aceslor j)():;l'sori ! 
de m:d multe »certificate", ca nu : 
cumva să profi te dl1 aceste ), bilete ; 
de yolm'e", de oureceJ l<'gea c]l'clo- ! 
rală cap. VII. arI. lO,') alinealrl(3) l 
b~ şi c-) iX'dejlseşle pc contr'aW
nienti cu in,ehisoare <'lela 1.') zile 

la lrei luni ş.i cu amendă dela ,'){}(} lei 
p<lnă la 200U. 

Tol cu aceaslă ocaziune. _aminlim 
că ficcarecelătean arc dr('pl să vo

teze unde crede de hiut" fără ca 
să poată fi pedepsit cum se afir
mă din partea unor can.didaU de 
pe lisla nationalo-libl'raIă, 

Blocul ~etătenesc 
d('moer"t. 

Cămpania anti-religioasă din 
Rusia 

Mo.~cova, 12. - O: lUtJIă violenlă 

în legalură Cll C:llnpullia unlkeJ!i· 
g;o,,;-,ă, se di! acum Înlre eonducă· 
lorii all'b;;Gl()r ~j arl'jşt:i. acl<Jl'Î, 'H 
c;'j[i:::i de artă. ClI pl'~yirl' la j;}ănll:iLa 

r:\anlm!II'(' a ealcdl'i\leilnăltădi. 

din ~l():,('\",l, care l'sle lina din Ce 

celc mai frumoase dădll'i ale oraşu· 
lui şi d,-' c;lI'(~ ;-,Ul1t legale o lllul
lime de ~1I11illtiri istOl-ic: Apănito

rii enlNkalei cer ca _('a s~ fiepăs
lrnlă ('('1 putin. ca muzell. ,\teişti.i 

deebră. ('ă NI (' ,II' lin si!l1 hol al 'Con· 

~Iai multe suh' de mii de lucriHorl 
cer. după cum dechwă d~1nşii, ca dă 
di 1"(':1 caledralei să fie dărâmală, şi 

cuv~înl ul muncitorilor trebue să fie 
holănltor. 

Oluptă aSl'l11enătoare se dă Între 
~T('dindoşi şi att~! şti, În j urui inchi
derii. S.in:lg'ogd Comic" cea lll:\ii 

111are sinagogă din Husia, E\-rci Jh
fluen\i ded:lră că poporul evreu vre 
"ii lină acolo serviciul relig11os, Ate
hl ii rih;pund insă erl locm:lii ac{'la 
e.,lc' l110linll pentru carp sinagoga 
lreIlllc să-şi închidă portile. 

91 oe .. -ând o <,dspăgubire de 
"Uitil) de dolm-i.eu mo!iyan'R 61 in Votati ClI totii lista. 
l(}c:dilaleu TOi)ee:l, alcoolul ('. altlt 1 
<It' uşor de CăjlălaL inl"~lt d,'J"IlIlC:llLl : "BI'OCa"Ul.Cet'~ţL!.nescDemoc,wat-,~ 
/:,i ;,bl ş,i fiul ei ;111 dl'venil lll'tivi şi It l j a ~ .. ' 
din a('casta prieintl I1:U şi-au îmI,,- i d· A d 
,):inil ind:ltol'in·u lor dei a 'o între· 11

1 

III ra 
iim', Ih'c);lI1w!ia se bazează. '1)(' o' L- t l\.TO 2 lIn II ~ (punctul) 
l('!:;(' :\ Slatului Kamas, după eare IS a 1.,. set li I .. ' 

iil'l'<l!'e c"Uiţean poate l'idka pr('· Cap de listă elI". 8t. An2"llel fost prillIar 
lenliulli de despiiguhire IX'tltru o <'J 

;':Igubii sllrerH~î din cauza "nn-
l[ll'i i il 1 coo 1 nlui, 

-x-

Cititi 
Vointa Poporului I 

Haine de pri-;i " , 
lllăvară YOPSCş- 'it. J\nap' p 
te si curătă • 

Str. E.tfseopuI 
Rudu tn 
Str. BrMinnll 
U. 

DI. Lutai se pregăteşte 
de alegeri 

Arz,d! 12. - - .\;eulJI, 2 zile î11a
inle de all'g{'ri, str:hiJe Aradului 
au aSj){'clul unl'Î ll1unei. febdlc. 
D. - Lul.ai a dat ordin, ca să se car(' 

şi depoziteze pietre "i nisip in di:
ferile străzi, b:ltule de !JZt·u, elim 
e de exemplu slr. Cuza Vod~l,şi al· 
lde din suburbii, voinel să demun 
slrezc cetatenilor- alegători, ca a-

, cum e momentul cilnd primăria le 
pavează strada. 

1 

1 Volati dt'ci pe L utai, că el S(' în
grijt'şlc de "oi~" 

Si aiei se arală naivHalca dlui Lu-
I tai~ :\. a(loptal o apuc:1lură cIt-elo
I raU. cam Învechi 1:1, elci, şi 'LOl)ii ii 
I ' 
! auzit exlamand. 

»11 ;\jdc-!i hap(L .• a m' juc:lm în 

llbipul pl"imill'Îei, l'~îl1ă Ilni c timp, 
cli elu,)::' aleseri ia[' 11 VOI' duce de 
la noi. 

Da, ~i eOjJi: ŞUll, C~t Srlmb~1tă, du
pă ale::;cri, piclriJe şi nisi,lHll se l~i

dică din str:iz,i, lmlnd alW deslinalh\ 
(J ~lpucătură mai nouă şi mUli in-

g('nio:I~:ă file L ti tai ~ 

Codificarea dreptului 
in terlJaţional 

1!;;.J!a. 1~, -)lador.; .Joi 13 Mal'
IUe se V.\ deschide in sa~ Cavale· 
l1iloi" confel'~nla de codificare a 
dreptului interuational, organ~zală 
de Liga Xatiunilor. La, orwnea de 
zi ngurează lrei probleme pniJIOţ-

. paie: răspunderea guvernelor 'pon
i ,tru daunele aduse pe terilodul lor 
i supuşilor stă;ni. chest'iunea nanona
i litătei femeii căsători le, LucI'ăr;;ll~ 
• 
I pregălitoare ale aceslei conferinte 

I :lll durat cinci ani. . 
~Ia ','oritaka dl'leualiilor si -ali al1llll-
l' U· 

azi. 

I 
ţat sosir{'u cuin('('jlere de 
In unele dl'legalhllli fig'ureazit· şi 

1 femei. 
1': lJ'ak'l cu această eonI'c'rin\fi. se 

V;I tine Şii o sl';,iIl llC'. a t:niunii intcr
lwlionale a rallwi] (;[', (~are ya dis
('ula ;mraiel dn'phmile femeii" 

m A 

Specialităţi de 
Coloniale delicatese, ciocoJate şi 

Bonbonărie 
Zilnic unt proaspăt. CeR mai 

fină cafea crudă şi prăjită la 

Bozsejovszky • 
ŞI 

Szilassy 
B-dul Regina Maria 16. 

In aceste zile se 
deschide Timişoara 
-"'.....,'" -
losefi" Bulevardul 

~-~~.,......_ .. 
Berthelot No, 13. "Rata" 

Pa }toane de dmuă, tot f'elulde haine bărhăteşti şi de copii. 
Pr8ţ.excepţ iona-lele eftine,plata cu condiţiuni fa vOl'abtle 
~laJ'e depozit. Secţia sepal'ata, de IlIăsură. Oonvin
geţivă de prestaţiune ,~RA'r.A." şi veţi fi lllUlţ.UlUiţi. 
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el L '-' 1'11-1 LI. 
LITt.OJ ...... F$ A . .... 

Martie 12 - ] 3 Mercuri --Joi 

1\J tire 

SPORT 

COIlcurs (le trâlltă 

Tilniş()artl 
la 

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

Timi,')oara .. - Dumin('că 9 ~Iarti(' 

clubul sportiv TAC din Timi,')o<lra a 
aranjat un concurs dl'. tnil\l,l pen
tru amalori in sala restauranl uilli 
Lovodny din cartierul Elbabelin, 

uceidenl in asislt'nla ullni puhlic nu ; 
llH.'I'OS, I 

La eoncurs s-a l'('rnal'cal Jllilta-jl 
turul Sll~:l ba J{'lIlallll. lIll t ~lnar 

rom;ln de Hi ani, În greutate ac I 
lOIi ki I 0).0;1'; lJ1H." care,}o:;edtt: o forl:! I 

ht.·rculami şi o tecil nidi !Ies;!v.)!'· i 
şiUi. Voi bură ! 

L de foc de cari la cart' au lual parte ,')i elubunile e DIn e aveti nevoie j .:>porli"c: Banatul şi Chinezul din 

I 
Timişoara; UDH din He~Ha; VlII· 

le puteţi procura ieftin la depozitul lUlii din LlIg-oj; Toldi din Arad; şi 
Lemnarul Calea Sa- Lipa din .Lipova, 

, . guna 66-1 In loIal au fost 1).3 d<.' conclIl-enli, 

70 telefon 714 l1ll'păI"tili in 7 calr.goJ."ii, dllpă gn'u-
1 stângen cal. 1. lemne rotunde ~ laic, 

1300 lei I Penlru fiecare greula'le s-au dc-
I stAngen cal. I. lemne de fag i c{'rnat tn.'i premii: 1. medalie de 

1500 lei j argint aurit; II mi'daUede argint 
100 kg. lemne mărunte ta.iate *i ~j 111 medalie de bl'onz, 

erepate aduse acasa. 95 lei l Au reuşit urmMorii cuncurC'nţi: 
Tot pe preţul eftin al zilei vând GrC'ulalea aer ;\, 1. Toma (CUH, 
lemne de: fag, stejar carpin. - 2. I10rvalh :YlIllul'ii; :~. Benedek 

Cherestrau şi transport sta. la I /1'old.'"·... , 

Mica publicitate. 
Dormitoare În deosebite stiluri pe 

preturi foarte eftine la A. Baum tăm- . 
: plar artistic Timişoara IV. Strada Ca- ' 
: mei iei l5a. j 
, I I . .- I 
I D ' h" t 1 1 -, e lOC tria ocumţă cu o cameră I 

. şi bucătărie J locuinţă cu două ca- i 

. mere şi bucătărie, 2 locvinte avand i 
anticameră şi odaie de baie. A se 1 
interesa ia proprietar str. Numa Pom- : 
piliu 23-25. t dispoziţia pub!icului. l' . Gr71~~a~e,a ~eI·. IL _ 1.: ~I.·(~~{'g :L\C, 

FelUer Farkas 2, 1 1ll,1 1.\<.. .l. h,cnau; L\L 1 
I 

Greutatea pană: 1. KIl'ilsd1! ,Ba- I ce 
nalul'., 2, Buzaş !ToId.\'\ :1 Virag I Primesc comenzi de aranjament .p------------- Vulturii. : de locuinţe noui şi vechi, reparaţie istrui marunte şi pistrui' de ficat, I 

Gn'uta\ea uşoară: 1. BodoYfU1 (Vul ' lustruiri de mobilă antica. din ori precum şi toate impuritf1ţile pielei 1. 
curAta. CREMĂ LAPTE DE ttwji; 2 Ikme!er '1'.\C: :1 Szowk I ŞI ce măsură, 

• CRIN a lui (Killt'ZllI). : Ion Csapo tâmplar arte 
l' Greutatea mijlod{'; A: 1. Lazii!' \ Timişoara, III. Piata Telekhaz 8. i (lVulturii\ 2. t-ngllr;lş :Kill("wl\! 

KULKA 
Se afla. esclusiv la F armacia 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 

1 
3. !o:lIlm-itz lUpa. 

t~rt'lIlat('a mijlode B: 1. Takacs I Banalul; 2. Stefan ,Vulturii; 3. Co
! coş T.\<:' 

Greulah'a grt'a: 1. Sl1~aha (Bana 
I tul: 2, (;;*'ik Cdr.: :{. Kopfcr TAC. I Clu hurik sj)orlli\"e au fost dasi
I fka[p in modul urm:\loi': 1. VIIItU 

Ohete şi pantofi e1eganţi du
rabili ~i dtini uolmai la 

Costi~ă Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

I 

AI patrulea atentat 
al revoluţiolJarilo, 

macedoneni 
Belgrad, 12, -- In localilal!'H Slru 

mila din .J ugosla"ja, ai)roajlt' de 
gl'anila hulg-ara, ;~-a produs aSC;\t';l 

un nou afton.lat, la cafe!lcaua Union, 
din centrul Ol'a~llltlL ' 

Voi jndivizi ;,-au :lt)ropial de ca
fenea ~i In timil Ce uIl,ul tragea 10-
cu I'i de 1'eyol\','1' asu jlra sergent ului 
de str-adi\, celălalt a al'unea! o bOln 
bă în inlerion!l (:afc1lt'lt'i" unde se . 
(lflau nUll1c!'o~i consumaloli, 
~rgentul a fost ucis, de gloanl.c 

ia!' bomha explocl{ind a Jill1it 15 p~r 
so:me, întI'e cari -i foarle g-ra\", 

Alentatorii n-auimtul l'i prinşi, 

dar pc c:Îl1d fugeau. au pierdut t~ 
rt'volycr, () pălărie şi -1 bombe. Pe 
una din bombe se af1ii in:i1ialdc to 
mil{~tului rn-oluţion:u' lllac{'donean~ 

Acesta est!' al patnI1('a atentat, de 
cflnd s-au semnat 'acordurile, dcla 
Sofia, 

Slin'a a produs n )mpresie pro. 
fundă, aWl în .Tul-,J'(}s]ayia; cât 'şi. î~ 

Bulgaria. 

Corpul Portareilol', Tribunalului 
Timiş-Toronlal, 

.Ko. ,j713··-1H:0' porl. 

Publica~ie ~ Ueihlfle • 

\Subsemllalul Portărel aduc la 
clillostint:\ puhlică. ca In, urma De· 
cizului ClI :\1', (;, l:-lH;O-·-H.l27. ;I} 

Judc('~tto.-id {'rhallă Til1l;~oara, in 
fuyorul lui Banca COJlH'l"eiala ~i 

Agricola l'ejln'zt'nlal prin Dr, 1 uliu 
Blllm avocat elin Tjllli~oal'a, pen
lru suma de l1.:riO Lei capital. 
inlerese de 12°0 de II 1 .\:pI"ilie HI27 
şi i){'nlru spese ~lt :>111 1.('1. Deja Stollitz I'ji Lugoj 11 'jH1I1cl{': 2. TAC Timi

şoara 10 jluncte; 3, Banatul Timi-

Maşini de ehcit pui cu instalaţie de 
încălzit cu electricitate şi orice com
bustibil pentru pui de gâSCă, : aţă, 
găini şi alte paseri de vânzare numai la 

I Shlbclitc şi cele s~ se VOI' mai sta-
tapiţer şi plllpomar primeşte ori 
şi ce lucru In acestA branşe. Ti- ! 

mişoara Fabric str. 3 Aug, 10. 

Deschiderea unui salon 
de modă pt. femei 

Aduc la cunoştinţa 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 sprijillul necesar 

TOMICI OLLY 
Timişoar;::, Str. MUl!er Guttenbrunn 

(Bega jobbsor) 3. 

A apărut cel mai bun plan al oraşu
bi Timj~oara cuprinzând toate strţ·zi!e 
şi rlliiJe tram ... aiului electric chiar şi; 
cele proecta l e pentru viitor În interesul j 
desvoitării oraşului. Se altă spre vân- I 
. zare la papetărîa 

"G L O BUL" ! 
Timişoara, 1. Str. EminesCu. ! 

librărie românească cu mare asorti- : 
ment în rechizite de birou şi articole i 

de pa petărie. . 

~o;l\'a !l illHH'\e: .J. l'j)1{ Ikşila :) 

pune l ,.; :J. KilwZlll Timişonra :3 
plIllC'ie: ti. Toldy .\rad :3 punc[e: 7, 

Lipa 1 pund. 
Concursul a dl'curs răr(~ !liei un 

I 

GEZA BECKER; 
Intreprindere electro-technică. .1 

, Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1.1 
condiţiuni 

favorabile, 
Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 

Atentiune la adresă! 
j 

I 
1, 

Cm'ăţirea şi vopsireR haiut'Jor de prim:"ival'ă o face iu modul 
ct'I mlLÎ p(~rfect 

HOSPODAR str. Stroescal3. 
A 

1 

bili. se finază lernWJl; pellll'li l'f{'('

luarea licilaliund pe 7.ill~ de 13 
:\LTt:(· Ht:m, ora 10 in Timişoar'a IV. 
~l!·. BOIlIl:lZ :\r-. (l,iH' dn,d şi unde 
se YOI' vinde j)l"in lie.itaţÎ{· ohîec
lde Su.'ycstralc şi anume: difcliie 
'.lIobil<- de easa ill'l'(uile in 11..01 
Lei, . 

Tlllll~();lI·a. la \.") 'ft>h;-uarip W:10. 
,\. (i()hm, porltird. ----------------

Sigiluri şi insigne 
se executa pe lângă preţuri fo~ 

arte avantajcase la 

IllliLl CS~lli.)T 
O'i'avor b 

vanzare De 
Automobil Turism, 

Arad. Str. AlexfiudrÎ 5. 

, I ~------~~-~~--.-. 
, 

1\1 i\ l{ C.L~ ,,13 lT 1 C K." 
Adresa la Administraţia 
"Voinţei Poporului" 

I 

I 
Cel mai vechi sculptor de 

artă din Banat 
oferă toate lucrările de sculptura 
de aceiaşi branşe. Lucrari curate 
dupi\. stil, şi specialist În lucrari 

bisericeşti. Oferă cu stimă 

H. SCHWARTZ sculptor, 
str. Caransebes 36, Lugoj. 
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