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ABONAMENŢE : 
Pe UD an___ _._ _ __ ,,_ Lei 500.
Pentru instltuţiuni şi fabrici Lei 1000.
Pentru atTeinătate Lei 1000.-
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I Am ros! f.oart(' sUI'prinşi c~înd m3iÎ , 
nCUl1l cmn'a siîptăm:Îni. 1}C vremea I 
inlâidor zvonul"i despre alegerile 00- I 
muna!{" inşi::-! ac.da cari proiesbuse I 
ri:i mai vdWIllcnt în cei leCe. :a:11~ de 1 
opoziţie impotriva stl'ltlagemelor bal- ! 
Cllnice, "1eUisl'ră să ne dovede'J,s.cl 
printr-o manuperă dt' C'lITC vom vor
bi mai jos, ('ă le.a. fost pr{\a desl ul un 
3U de zile Ca ::;;i se balcanizeze de a

binelea. 

onal-taranist cu 

Hq;adiWa P(' l.jsirt esle urmtLloarca: 
~ic. T:lkac.,y, al ln'ilea; Davanyj al 

op1u\{';;i el'ieLulle locmi Ueasl'me-, 
!lea sunt <1\':miaj<x1sc, 

Băl1uiţi dt' ,sigur că e vorba dc::;pre 
ordinul prjn care, .,.odată e\1 intiUcle 
svonuri dcspr'c nlegeriie comlffi'ale. 
se <i'ispunc.a :anchelarea vechiului 
cons4iu comunal c(11 Aradului, pr{'7j
!elat de d. <lr. Hohu. " 

Noi Care n-.av.t:n1 cu f-osl ul priJlWl' 
al Ar',adului Hici in elIn, nici în mi
ll('r~\ uJici măcar d.t 'arc culare sau 
-cutare dintre raccia ce-l lnvăJ1Uesc, fin 
jud{.'cat faptul cu dopli;nă obiccliviJatc 
~ altă concluzie n"aIn' putut lnlge de 
c.at Hct"da ce-am ~pus-o: c(t a rosl prcf\ 
<h'ajulls un ,an. pentru ca toti să. se 
facă o 'a'}~ "L' U 1 " , , 
,.' . ,1 < • 'i" I pall1aJl<, acuzat;ori 
ŞI ac-uzatl. Căci dacă jnlr-adl'\'~n' acc-a 
COllUSÎc illlerimal'ă 'a comis lwl'c tfuli 
~ o , 

C 00 a trebuit să se aştepte ClI z<f;l11-

~j:irjn'a lor un ;3.n deplin, când ;;'ru
lata. era făgăduilă de cei veniti la lJU 
tere penLnl a d~)ua zi uup~i illslalarc·t 
.Si de ac tocmai 'acum, pe vreme de 
campanie eJecloralrl, aceaslă inlm
hilal'ca neregu.lclOl· eu pririna '! 

Cii am rost foaI'lt' in drept sit nu'
hill1 dt'spre ;ll)liludillilc de ~tCOIl1(}

dare 113' batemlÎslll ale democro IHor 
din fruntea munjcipiului nostrll 1 
n:l-o d.'Ovedesc acum ei înşiş.i, prin,
lro() hotărâre in r;e.gllIă a oomisiei lor 
intcrimar~. 

.\ccastă cOlnisie interinrarâ a pl'lOCe 
dat, după cum 1::.1. însăş araLă, la o 
:mchdi:l mjnu~iuasi.l a gesUun:ii c..o
mlsid de mai nainle a ului <11". Ho

bu, şi :t cOllslatat eă uu s-a comis 
nici un fel de. nereglLIiL 

(:U Hceasta am pulrca închdra. 

.# 

minoritarii 
Candidaturile minoritare din judeţele Arad 

şi TiHliş 
Am reJ:llnt in numeri]c antc!'ioare I -tlidalurfr organil:atid partidului ma 

~lle zi.a.rlllui 110stru că intdegerea djn,- ghiar din ;\l"!l,d: cari dl'as,l'nleDea vor 

l~c guv.ern şi parlidele min~Jl"itarc I f~gur:~ pe-o listă cu paIiidul national 
din Ardeal in vederea a1e.,-,cnlor l'ste 1arămsl. 

fapl Îndcp!inil, şi am arătat ieri că f 
unellt' paI"lide minorit:lre au şi în,ee 

put a fixa cnndicJaturile. tI 
IntJia organizal.il' al,c cărei can.- I , 

didaluri l1l' inLeresează de aproapp a , 
fost c(';] şvăbească din iude\ul .\radu 1 
lui. Candidalurilt' acC'steia, in nu- 1 
In;\J' de p~llrll, lc-am arillat iu lltllllit- I 

::I:~:;I~n::nll::::Ş'i ,l 
din judetul ,\:r4l4d'. 

• I 
Pc ziua de ieri .au fost fixate ~ can-

) .. ,. . , noe • ae as 

Ele illl fost fixat{' in şedîn~a de 
kli a coIlljl1dului de directie .l 

org.mi7.a l,iei m~1g-hiarl'. ';ii sunt 
urmii,lo;lrt'1:l' :-:;'.\!S(': 

:';jcol:1(' T:lkaesi, din S-imandul 
<It' jos, 10n lbmnyi, din .\rad, 
rosl prim llular judeh'un. Ale". 
t ;.J'·:~I.!i k, whn.inisll'al nI" 'Il' m,,-:;i.,. 

din S('llh. tir. S[dan Ldiik, .aH)-

eal în Pc-cica, :\I:l~hial'ă, Stl!:fan 
.Jakab, agricullOl- din Vtldas, ~i 

lo~it S7JkadLap"jcult.ol· dill Si 
Illonfalyva,. 

'''41'1 JII'A $ .... , • r 

i Ca'li{'l uJ ~u\"l~rnamt"ulaHlor şi 
min;;rila'rUttr uln Jud. Timiş 

A fost clc:I!->t'melH.'".1 încheJatA ioţc

kgen~a electorala <]intre partidele n3-

tionai-\[trflnisl )1 org'<l'l\iz.atile ma, 
ghiară ~i şvâbl'u:-;că din jud. TimÎş., 

, Cele ·12 de mandate Pcl1tru oon&p 
11111 ,judeţean au fost repartizale ast-

ici ; , '. 
21 s-au rei'X'l-va.t parUdului lluti.ona! 

tărănisL: 17 ~)arl idului germa;n; :3 ma 
I ~hi,H'ilor; 1 sârbLIor. 
:. MalHhltde pentru consiliul oomu
i nal !<lI TiOli~olij s-au reparlizat asi
I fel: 

Dinlr\' :~(i' 1:! F\rtid:.Illll n.aţiOllial

Etrănisl; ~J ungunLoL !) ~Y:lfJ.ÎklT> 2 
sioni~~ti.l()r,1 so('iali~Lilor. 

Confnnn ~lCesl ni nUle!, pIiularul 
Timi:;.orji ya ti nalional-t:1răn.isL iar 

, sub-i'rimarul ş\"au. 

$ $ • ..... . ,-1 
i 

: Asa/tarile comunistilor 
i asupra Pri:m.ăriei şi-a CăDli-
1 Dului HluDciloresc din 

TiDlisoara 
Timişnall"a. ,\bia au tn'Cul două! 

zile de (:aml s-a r!esehis C~{mînlll 1111111; ; 

cilorilor <\1n Timiso:lr'fr. si an!o!";tă- I 
ULe au fQsl si!it{" a-l în~hid{' <l1n I 
nou. __ ~ I 

Ikrht-"Cldi (:~1Illtmişli ne suh C':on- I 
ducerea cunoscll!i1or .a.~ntj sO"ie
uei Coloman jlnf'll('r, Sehoen, (;nult, 

J 

J"{'('.\, :-;ă I-c distribul' a~a cum ei 
Il'h.:'g, 

in-

'Sear'a. ac-.('~li (l€'rhedeÎ ~. () l'eHf~\ 

(,Olnpui'ă di Il cce:!cf'ilrc,{}yaşul 110-

strn mai nlu; handili, 1:.lIhari {'tc_, 
-~ s-au b:tric:1dal In c<'llnin, de un:
{j{' emilean tU'1 relul <le in.ilLrii ~l i3!

I'UIlcaU cu carrulli;r;i in :allI01"it:.Î\ik yc

lIil{:' la fata locului !"A'nlru a-i so
ma să piinisl'~lscli. caminuL 

Ilar llU S-.lU supus, ~i ae~:st lUtTIl n 
lndn'pll'ltil auLodtaţilll' să CValCueZe 
Caminul eu torta, areslilndu-j 
toti, 

pc 

şi dc un grup de ;r;i~u'işti, ~h1l1 ga:->i-l: 

inauntru !:1 loal (' ferestrele, depoz,i.le 
(1{- pidn'. c;in"imizi. eiomegc şi drugi 
de fer, Ctl ea!"i <.u'(')li derhetki Y(Jjau 

sit ,'W opun,\ ~;lll()riliL\.ijor, 

In urll1a~H'l·.stor cO!lsla:Ul1'.Î doerbc

ueii 1wcsl<1!i. aII rost 'mcn\illur,i in' 
~u'\::'\l p,lllă bl ('ompl.ectart~a eereciâ
rilor, i:L\' dunillul a fost in('bis pro
.\·iz~}riu. 

Dar Itrai c o cOllslalaIX". Si Incă 
una d{'l.'ls{>lmenert ciudată, De ce a
ccst aerHficat de bună conduita se 
dă în aCC't~aşi 7j în care nj s-a anuntat 
cartelul ;,de:rnocra:ţiloP cu partidul 
maglti'ur si cu padidul german, adi
e':'l după "("(" şimsele electorale au fost 
toale nrg.:tnizalc., ,:ca să nn zicem asii 
guratc'! 

. de., turmenta~i <le lx-ULUra. p~:llilă 
cu banii primi\.i {/el.ll :\foscova şi Bu
dapC'sl'a'. dllpă două ziliC' de pdrc{".('re 
<'lOntinuă, in, zina de 2 la nwl1'i,p, l~ , 
la orel<' 10 dirniupala. au voit sil ia I 
('u ~lsaH primăria, fltllldn-sl' dl~erl şo. : 
mrri; dm ml t:ost împră~liati la' La 'lnslK'('ţill nlCuUt la C,ll1lin dt' <lI 

l11Chidl')'-L:L ddiniliY~1 a. camlnuJui e 

dc alU,el ahsolut IlcCeSai'~l, altfel nu 

se Va !luh'"t P\lll~' capat ngilaliiJiOr cu 

nllllli~lil\d" l':\ri. au ~i inct'pul <) vie 
prop;lgand[\ Iwinil'l' mUIleih)rii din 

I limp de pom p!i{'Ji, ('ari nu pus fur- I1J'oellrol' l-{:lrlull'sCII. incol1 i llral (L au falH',icî, 
I Lorilă(ile politielH'ş.li ,)1 ll~dil<lrC, eitl \OJll rn'elli cu rezultatul :anchetei. 

Simplă intrebar.e, !r;l care nu esle 
decât un singur răspuJl\\;: Că dem.o
cra1ila a evoluat intr-un an d,e zile 
propoqional cu îna.i,n~ărilc sale spre 
Dunăr<,. 

C~ns'Ol" 

tUlllu'ik I de 'incendiu în functi-
une, 

Totuş nu s-au 'Hsli'tmp:iral. 
In aco!:';aş zi pi\.nă scara la Ol'ele -,), 

au mai încercat asalLul (Le trei ol'Î , , 
msă la fel Ca prima oară, au fost iOl
pră~tiati. 

Ct.'reace j.Jll! delcnninat pe aceşti dCr 
bedei la .agresiune, a fosi fapLul că 
primăria ;a distrjlmit bonuriLc de a
jutorarp:a şome,r'ilor, comitelelor de 
,-pc s{''lCtQ~l.re şi nu le-acu dat -lor di-

De vorbă cu d.=l' de putai dr. 
Băran, preşedintele 

. . . 
COmiSiei 

Coriolan 
inierimare 

a oraşului Timişoara 
Timi)-o~lra, 2, -~ Pcnlru o ];uTlurir.e f n' a Ol".a,'ju!\li Timi::;oara, (."1.'1 mai in 

a QpÎuipi puhlice asupnt ag!ta\iilor ~!repl n Ifulluri ~illla\ia, 

din ultimul timp ale şomcrilor. în l:tl~i et' Ilie dl'c!~Lra d. tir, B~H'an: 
special :a {"{'Ivr din ziua de 2 Ianu'- ,\(i \'Cui[ h, ljmp d~)arece chiar' 
arif': m-am adr('sal rllui tir. C, lhî.- :lCUlI1;Ul1 tinul o- şedinţit la care, au 
ra11, prcş{:<Linlele comisiei jnlerin1a- lual parte nWlllbru comisiei inleJ:iima-
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re şi del~ adevă.r<aPlol" şomeri. 

~merii cari ;au manifestat aci, . 
sunt derbedeii din org.1.n;iu.ţia tine'l 
rdului oomumst, condusă de indi\i· 
zij Sch()('u, vrun, Solomon, SpiLter ş.i 
R.Unling. 

Cu aceşti mllditi. plăli1i de :-'10s· 
COV' u C'-a să agitc muncÎ1orilUf .. .1. de 
prin fabriCi, lucru ca.re nu le-a reuşit 
nu siă.m de vorbă. 

De~<;pre adi)văraţii şomeri.. prul1ăria 
,are tabtoul"Î în ~·gulă. :\' umărul l;>(})l1e 
riJ.;or din Timişoul1â c de max.ilnulll 
700---&JO, deci cu mult mai mie ca in 
anul trecut. 

- Cu C(' 'i4:l llf'oJlit in ajull()ruI a""
"".r,.1bţllQr şOmeri 1 

din 
i 

fondurile .ej şi din {'ele primite &111 ; 

~ui(' păr ti ,j .. .{)(Xl mii \l>j. SOIllt'ri lor li 
se da lunar d(' pt'I'$OWlu' 1 mc. k1Ur~ 
<fu foc şi săptiullâllal ZI kgr. c-..a.rlofi. 
3 Kg. făină ŞiÎ 1 kg. sliin.in.ă, iar fami· 

l;iştilor îndoit. 

Ajutorul se dă în natură şi pc'I".An1 

ac('"'J,5ta SiC libereaUî bonuri cari se 
. impart pc s ~tre comitelelor de a

jutorare. 

- SoIJlE.I'il s\ml mu1ţumit1 1 

-_ Delt.>.gaţij lor :au rămas multumiti 
şi cred că şi eJ sunt multumiti dease 

lnt'nea .. 

- D3I' eu <'hltiilt' Ce lrcbuesc sa se 
p.lilt'asdl cum a ramas? 

P~)l!f"i{'tarti de Cl.'ie cari au ch.iJiaş.i 
ş.omeri, au c.ollvtmH s.t n,li le lnc'.;lscze 

chitia pc LUlUarie şi Februari~ mai 
dep:lrle vom vedea., noi căutăm s:H 
plasăm pâUă ~t tUlci !;t diferite il1\tre
_ 'Pl-jlldeli. 

Cu lllulLâ mllaiJililat('~ la ck.!ipăl1irc 

d. dr. Băran mă roagâ să dt'Sm~nţ.im 
şli.ritc fa]şe ce le 8!Cluc unele gazete 
milwriinre din Tjrnişoara, în sIlL"'C'ial 
ziarul »T('JUcsV'aI"cr' Volksblatl "~o 

L. B. \' olbtri 

Nouile asalt uri de ieri dimineata 
o fi.eamă dc tO\'al'ăşi .. arc,')lati· 

lor .Mudl.er, Sc!1oen, (~run etc., 

D{'moustranţîi de ieri n-au reuş.it 
să facă ccva de.oscbii· de cii să rupă 
sigil.iik ~ pe localul Căm!llUlui mun 
cilorcse şi al Sindicatel.or urrLtare. 

------.... V.,.ol!l.ll)l!IIIn~il3. POPO~ -
I Nereguli în legătură 
ieu colonÎzarea din Ineu 
! 
! 
! 
I 

Cu ocaziunt"A anchetei dlul I~ 
spcctor Grumuu, făcută in comtl.1'!la: 
Iuru în urma pl:itl,gcrilor facute de 
lă.i"~lllii. inJrcptătili. cari n-au fost 
u't.':(.."U1l in dispoz.iliv iar aJtii au fOSt 
ş:terşi pc ne-oxei)t, s·au găsit nereguli 
-.:.'1ri llÎ(~ vJ.nă :azi n-au fost îndrt'p' 
tate. Mă Yoi ocupa llWUru de ches
tiunea cu cuJullizarca, earc s·a des
b:itul (:u ocaziunt'Ja anclwici. 

In lwLarul comunei ll;O.l.:o;lre au 
fust Colollizalc p.l·sLe 2t)t) f:amilii. 
1\ u ştiu insu cum s·a făcul, ca în 

. urma colonizarii llluniirui haptjşli. 

l{l{' a crescut cUllsidt';I".lbil. Legea 
agrară pr{'vooe că. sunt privilegiaţi 

oU fi cOlOluza!-i românii de rdig;u
ueu duminanlfr ş.i nu se pot bucw'a 
de aceste jll'i\'j!egii seclwil. carj !ia 
mână im-hUe prin.ln: fii nemuullli. 
Prin c.Q},onizal·c statul cauta l11;eh'l'ga· 
rea Uilol' gospodari.i. bune. mal caută 

uationaliizart'a localiUitiI{)r locuilc 
de mllloi'il:ili !>i formarea de sale ro· 
mâneşti Can.'. să fie de model a{'e!ol'a 
cari. sunt stilp.âniti de in,Vidle pe te
llla re l,igio:asă. 

cum ac<w>tă socUi. se inrădăc:inează 

mai mult Între cred:incioş1i. bise· . 
tiei noastre. Vedem cum acea sedă : 
rcl:igioHsă prin iapucături dle toate so.; 
iuri1e, se săIăşlueşte. în ntijlocul no. ~ 
stru. Cct ch.emaţi a răspunde de I 
suflclul credincioşilor in sarciuja: Că:, 
rora sunt date, &e muLtwnesc cu: )' 
~ ... () rândunică nu face primăvară,. 
D3r, nu tr<:buc uitai, că Incui a fost. 
lUl centru înSoC.mnal .ortodox, care 
in Yf\ClllUri de grea incerea.re a avut 

I în fruntea. lui un Sava BrancoVÎe-1.. ! 

Odală cu colonizarca, au fost colo· ~ 
uizalc şi opl famil.i.i baptist.c, forma·', 
te din 31 sufL<elc; apoi printre 0010-
lllşti ne-o ,W, cari sunl inclinaţi.spre 
baptişti. Cu regret trebue să consta 
tăm că tiiulrc Ill:il!c de români ono 
doxi - lllOţU de ~xemplu - îndreptă· 

,tiţi la ooJ(}lliza.r~ DU s·au,găsil a fi ' 
cohonizati .aceia cu cari slatul poate 1 
sti fi.c. <I:igUl"i1l in orice Vl'l'llle: că are t 
l~cUJlorl demni dB a purLa :numele de' 
Honutni. \ 

CereJll ca forurile in drept să se t 
ocupe de Hceastă ci1esliulle, spre -a 

.,au incercat ieri dimineata să facă 

n<mi dcmonstra\ij in ra~a pr'(~fl'etll1"'ij 

de judeţ ş.i a Călllinului mun,,::itol'l'SC 
cu gâlld să la cu 'asalt prefcclllraşj 

Căminul. 

De .curx'Cl' IlII li s·au ataşat dec~1t 

câteva uei tit' del'bedej, încercarea a 
dat gr'C'Ş, cu toate că haimlnalele mo
scovite {'J·au îna.rmate cu securi, to
}lUare şi dOC'3.11C. 

Pl·efocittra <le politie il' comunicat 
e-ă <lU fost n'iniţi in lupl'a din 2 Ianu

arie urrua\Jorii sergenti: 
M. Ion<:scu, :\lukj Porll~a, TeodOl'· 

NCŞll, Dumitru t:ucu. A fost deHseme 
nea rănit ofiţ;e,rut de poliţie Alex: 

ACUlll când biserica noastră domi· 
llanlă csl'C .atacată din toaie păriile, 

trebue să ne ridjcăm glasul, lrebue să 
luptam pentru Înăbuşirea av âl1itulw 
luat de baplişti, cari caulă pc toate 
{.'ă.i le să S:l rx~ temeli.a: sfinlei noaslre 
biserici, fiilld ci şi acum unealta duş
manilor nQştri. Vedem foarte bine ~ 

fi excluse acele opt familii oolorUzllte 
pe acJrepi în cornutl.u aceasta. şi da· 
rea pămânlului românilor ortodoxl .. 
cu <lrept la colonizare, sau distribuj· 
rea lui locuitOrilor, nemulţumiti Cll t 
aplicarea reformei agrare din co- t 

ro una noastr~ 

___ M, ... ____ .... m ... ____ ••• ·.iillfPf!:-____ ·---~. Jo"j. 
\ 

--
'" 

Au fost ÎIllpl'ăşli<ttj M;11 din fata prt' 

feclurii cât şi din falia Sindic-dtelp-r 
unit are, 

In w"oul SCCl"eiari.:atulul prefectul'ii 
a fost IlIw'stal unul dintr.c prin;cipalii 
agita.ton, Carol Bangert, pe <-.are iaU' , 

torităţile poliţieueşti il ('ăutasercl Ul- '1 

Dintre bob;.er.-id, dup..1 in "orma.t;ii
k' ee le aYem, alU fost răniti in total 
ş.apte. 

Pentru ajutorarea ~omeriler-J 
1 • 

I 
Au fost aresla'ti 61. dintre care aU I Ia 'fimisoara --~~'. .. 

fost lUenţinuti în arest 18, în frunte I 
cu căpeteniile. . I 

\'olhurâ 

Timişoal"'a- - Am mai vorbit de toti fără de lucm, ll-au cu ce să se 
d.trnic în nOHpt{'a de Joi spre Vi· 
D.CJ"!i. J jul iu oraşu.lnostru. Mii de munci zile oraşului. ______________________ ,w ____________________________________ _ 

lfn excroc in fruntea caDlerii I 
de CODlert din Deva ' 
EDlil Oniliu pe :mâna justitiei 

Se pregăteşte muşUJDuuzareaf.,....,n' 'ar 1, 

O nouă af:acene ('al"C dovedeşte rit'· Cu acc<astă ocaziUIlC s-au - găsit ""v'- fi o bă1:.ate de joc faţă de 
se1e noastre :a1imHltillnÎ: "sal fără acte oficial!e din c:u·j reeşia induce- toti aceia. cari ar avea dreptu~ la o I 
ciini .. , a leşit La iveal.l în care se rea În erOare a diferi~ilor miniştrii bucaLă de pâine mai bună, dar care l' 
crdarui Camerei de C{)!l1crţ diu Deva din acLualul gu"ern, acte de ooo.tra din cauza hoţilor de caJibru Onit,iu, 
est.., singurul implica!.. i venţi.e săvârş.ite de individul' On,itiu 1110 pot avea,. . 

ani şi cu le.afa (}c :31) de mii d'e lei pe comert. Tot cu ocaziun.ela perchizi' rajcZ'C hoţiile În detrimenlul al Însăşi 
lună după urma uccs!c:j situa~iuni I tic] s-a dovedit :a nu fi absolventul a- sigurantei sl1l:lului. 

C.'llll{,l'A de Industrie şi Comerţ, în . 
şedinţa ţinută în ziu.~ do 30 Decem· t 
vnc 192H, Ia propu.nerea dlui Opra 
prcşe-dintele ei, a aprobat suma de 
!200 mii }('ii pentru ajutol~a.re~l ŞoO- l 
Ul.er11or din Timişoara. , 

Swna se va da celor in drept pen t 
tru a fi împăI-p.tă în mod egal c'Omi 
klJelor de ajutorare. 

Acest gest ar trebui să fie imiL2JV 
şi de marite întreprinderi comer
ciale şi in<1usttialc din Timişoara 
cu ocazi:a anului nou care ~ luCClpuf. 

= 
x 2 ca,m('n! mobilate luxos cu îIl~ 

călzirc centrală şi lJaiă, esle de în· 
ch,iriat Ikl'8iile la 1 ndh+ldul Emil OluLiu de ~ (te I şi trimise pe adresa Camerei de ,Sit se facă hunillă. Să nu se ÎIljCU- \1 

Vrei să mânânci bine abonează-te 
în cart> era întărit de UD. an de zBe \ cademiei eomerci:ale dela Viena, Gşa Th. IiO~ga '1 la MOS NiCU, 
c.'gra\.ie oerljfiealcl~)r fulşe pe eari lc I cum fusese rccorll<tud'8t şi in l.lrma _ I 
de1inca şi de ..... "re s·a "el""l't l.)'~n;' I'n, 1, .. C;-;""l'<l llllnll·t Nv'relQ·r "en r"1 al· C-l . 

\ ....... ~".I.ud «' L , ,","v ... .., '" e" < Stabilimentele Electro·technice 1, cu 1400 l.el lunar. 
servesc şi mâncărj feci. ulLinwl moment cflIld pJrche.tL1l 10- 1 merei de comert din Deva. V· " f 1:\ .It :\ arga ŞI I\osen e u "rau. 1~4~ J 

caJ a plimil un <k'nun,t conlra SUSllU' I , Ceeace ni se pare curi{)S in mcrsul I Lugo~ str. Buziaş No. 5. 1661 

mitului, cfl ar t'i păslra-l la locuinta 
lui acte pfieialc neinregistrate. eal~i 

:LJYilrţilleau Call1.{'rei de comerţ. 
In urmaaccslui <leD unl d. pI'oell' 

rur Picu, 1 Yănescu jud'C instructor şi 
Ckhi, comisar de polil,ie s.;au trans' 
portat l'a fala locului, făeâml o per 
ehizj tie. 

-

cereelălilor esle schimbareta ju(lelui ,... ~- -~. -

1 
instructor lYăl1l'seu şi în,!{>cui1x>a lui Către cititori .şi abonaţi 
cu judt'l(' :inslructor Borcea .... De ce'? R ., 

1 Cât privcşlc allcheLa~ mersuL bun I ugăln pe abonaţii no~trll să binevoească a ne 

\ 

al ei să·şi conlinue calea lumin,ii seO- trimite inlediat costul abonaluentelor pe anul în 
tând din m-ijlocul socielătii pe acest curs cât şi restanţele pentru a nu fi nevoit,i.a înceta 
oruinar excroc. 

Muş:.urm.tizarea acestei spurcale " expedierea Administraţia 

Ulnematografele din Timişoara 
----~----------~------.-------------------------------------CINEMA CE'l'ATE CI.NEMA APOLLO 

4 Ianuarie 

Dans de Aur 

4.lanuarie 

Pat şi Pataebon ca vânătol'i 
4 Ianuarie 

:=:0= 

i· 

i 

\ 

1 ;. -



---:;..-----~ ... _~-~- -~~_ .. _---;;: 

.e ... ~ •. de da •• U Eghy Ghissa la Căminul 

.. clasloe) • 
Industriaşilor din Arad, la 6 Ianuarie. Bilete: 80 -40 lei, fa pep, 

tăria M. Klein iun. La pian Elisabeta f. M.otn~ 

------------.--------------.---~_ .. --------------------
Grandioasa serbare a des-I 
părtălDânlului ".Ilstro-- I 

din Nădlac 

n-ar trebui ca tocmai noi româ~ 

nii să comandăm să se cânJ:e cea.rda 
şuk 

DacăaC("~sta ar fi făcuL-o cine,rwl 
dintre minoritari, D,u am fi. avut 

Alo! Acolo "Geller" ? 
Dacă eşti v-lnăt de supăl"'flre 

Plâogând n~ai poftă de mimaare, 
Fiindcă ~Radio, nevoe n:uare 
Croncăneşte, răguşe.şte, gâfli.e.ş.te 
Cală·l pe ~ Gellen şi găseşte In scara zil~i de 31 DecemV'rie a 

:lvut loc o frumo;.a.să serbare arti <;

tică.-cuJturaIă. dat11 de dts piirt ămân
tul ,;Astra. :\'ăcdtac. 

;S-a juC'.al pic.<;a ~ p,ctitorilÎ<, come~ 

dic intr-un nd. caIle a fost executată 
cit se poate. de bine cu taale că a 
lost juc,ată de llU"listi diLotant,i. 

In rolurilt' principiail<l~ s-au dis
·tins drâgăl~lş!.'le d·re Livita Chcci~ 
cheş, HOI'tcnsia PrecuPI.aş şi Livia. 
Hornoiu. ~u au r{umts mai pre JOS 
nici. d.nii Con!)tantin Totort'ldt,u. Gh. 

Nicu1ia ş.i Gh. Slot".1.. 
AlOl{)sfent in cart' a decurs ser· 

mrea. a fost nl aei'l'v<irat in:tlţfi.t<lia· 

re·şi rom<1ne.asc-ă. 
intr-adevăr, in progr.a;mul oe-l 

d{'sHiŞO;u'ă ş.i prin ciclul de ronfe
ri.nţl' ce le organizează despo. »A.strei 
din !'{:1dlac. locul prim il ocup~l fru 
mQ~ls:a idpl' de a sacii în sufletul pO

porului d.in Nădla.c dr~.g .. osh:a de al 
> <;.ău., 

Laudă se cuvine membrilor des
părlfunântului »Asll"ci«, care şi.iau 

dat obolul lor, în frunte cu d. Sulu
,tiu Aurcl, ]1l1Cşedinte şi d. dr. Paul 
Oprişa~ vicepre.şednte; care nu pre ~ 
~lă un moment să-şi dea osteneala 
pentru succesul unor serbări ca 
uoc:a.,<;la, fk~lndu-sc pe sine pildă 

frumoasa ş.i exemplu viu de un!WIt 
in fa~ Ix)porcnilor dil1l loeaJilatc. 

Printre selecta :a!Si.stentă am re
m3lX"at pC dni4 Aurcl. Pelrm-ici no
tar public, Sllrent <lir .de bancă Ni· 
colac Oane.a; Samuel Kubk.-a Înv.; 
Gh. Petrovici aiI'. şeolar; Căpit.m 

·Cotârla; Hurt secretar la primări~. 

Hard:i$Je.anu IuUu Faur; Uro.<;; Poar 
lnv.; Soveskiy KilZt'Ulj'; lina An.k'a 
Dem.etra, et('~ 

Dr~găla.)de d.)O\aTe care s·au dis
tins prin fnmlus(~vea şi prin rilmu 
rilc dansuri/oI' moderne ~u fost: 
A ureha Tizr.a.c, N U!iCH Tot0I'C311U, Pi 
picuţa Mărgincanu,' Lhia !'-iaghy: 
Bohdaua Hubica, Ema Suciu, Dui~ 
MartinoYid. ~i ~1a.ri{Jara ..\1 ai yo. 
şi lud mwtc altele .ale căror nume 
ne scapa. 

Cav.ai('ri: Mkhal Rol!ac înv., OI'. T 
TriJun Cabu adv .. Octavian SU.hl~jU 
.ildy. <lI'. 1 ant:u PopoYlci suhuoiar 
puhli'l'; (1['. Sleva l"l'.ri.K llwd.ic. Pa· 
vel DOV;lt siudcnt Îll drept, t;'lI. Bog 

dan, Cor11el Si(hlriu. Y TutorcalW., 
Petre "('groiu. ?\. Palr"mu, Teodor 
CuUiek, P-'lru Amhruş, :.\tila ~iari
mU(Î. Yladimir Bujna; sllHll'ntli: Va
sile Caba jngint:'l"; l'roş ;\Iarieen,t:i 
,C~Uldill:al (jc preot ele. 

Tot timpul a tU'llJat balaC' de con 

fetiI(' şi serpcntinc. 

Inll'-{) atmosfera C.:I.](:;:i. ·Ş.L plin,l tk 
<ln.i1ll'ui!e sL'i'barea a 1 uiLl,t sl'{u'şil in 
wrilc zilei.. 

Serata clubulUî6c lemtis. 
In ac('le8,ş scarii clubul de teml,i.s 

din Nădlac a aranjat o semlă dan.san 
tă unde au participat toti membrii 
şi membrele clubulw, sub patrona· 
jul dlui dr. Alex:. Filnuinar, pne.şe

dintele soc:i.clăt.u " a dlui ar. ll1a
vril Bucşa Yicepr.c~)edinte şi .a dlui 
Ivan Bujna student şi secretar ai 
clubului, Caii lan depus siUnte In· 
cordate 'pentru reuşita acestei sera
te frumoas.e. 

Un singur lucru care nt:ha Întris 1 
tat. ;d. fost c ănict după unspreZleCe 
ani del~'l unire nu se tine seamă ci 

fireşte nimic de obiectat. 

Balul :a luat sfârşit dimineaţa. 

George 1\ ăstăse!reU 

Au aprins casa preotului fiindcă 
n'a voit! să facă slujba 

Nu-l arunca, dici el e bun 
Ascultă-mă te rog, ce-Ii spun 
Găteşlc-te ca de sărbătOlaI'e 

Căci »Ghelcr~ va fi-O priveghilo.<l.!· 
, Ti-! pune indată pc pidO'are. 

I 
Dacă vrei o noutate, 
Apoi, tol la "Gellen, frote 
Vei lua un ~Tacobj,! cu tine 
Să-ti cânte numai In surcfine, 
Din opere divine! 

Din comuna. Dia din jud.eţul lIu ... 
ncdoar'<l ni se comunică o ştire că
reia .1pl'Oapt' nu i·am dai cre7.ă-
nUllll, dacă nu ar fi deplin: ade-
vărat. 

Fiindcă. pre.otul satuM, căru.i!a cre
dlllejoşji nu-i plătiseră ;lnumite o· 
bIJgaţH! a refuzat din eaUz,a acestei 
neplăti să sluje~'lscă în ziilll dec 

Crăciun, sătpnii înfuriall ·au aduSi 
j'llld'armii de l-au dus la biserică 
pc sus, şi TJ.('J1lulţumÎndll·se eu ;1' 

tât, s·au r~\zbUllU.l pc el în chip exem 
plar, tocmai în noaptt~a Anului 1'\ OU, 

'dfllldu-i 1'0(' casei. 

, 

I 

I 
Preotul şi familia sa abia 

.scăpat dintre rl'acări sărind 
ITastr11. 

au I 

pe fe- I 
I 

I 
I 
; 

.vai! să nu uit :tMartovox«! 
Cum cântă de duios 
Nevoe de reclamă n~are 

El singur strigă sus şi tarea 

Sunt bun şi trainic punând <) 

În mişcare. 

O sărbătoare a primărieiArad I 
I 

Si totuş dacă mai doreşti 

Mitrei: Saba, Sphocrodin, Gloria 
Cu Philips şi Telefunken şi 

Ni se comunică cli în seara de A
jun, dr . Luczay, în orn;atde sale de 
pontifex max.imus şi pe piept cu 
toate da."Or'atiile ordinului cavaleri-
101' renega ţi, 'a adunat între.g corpul 
ftmcţionaIiior dcl'a primărie în ju
.rul pomului de Crll.ciun implilntat de 
-el în careul <lin faţa tW'llului, as1St"1t 
tiind la .acest 1ieslival de către cei 
m~ii intimi colaboratori intt'I'imari .ai 
sfii. TOrec ... 'llld mai întâi în Nwistă" 

prin mirul condicei pe cTedill.cioş.hl 

flmcţ~onari, i~ ingenunchiat, iar a
intonat câlJl1ccul fFericirilor: 
poi. cu vocea sa: de clapon slăb.it a 

»Fericiti sunt oei ce cred' in mi
ne, că ace.i~ nu se vorîn,şela«. 
»Fericit,i sunt cari s"an r'eIlegaţ 

că acej\ai se vor măslui.l 
Fericiti sunt oei batjocor'itl de 
mine, că aoe.i:a se vor inălta«. 
)Fericitl sunt cei cari flămân
zesc, dl aoe:îa se V'or sătura~. 

Răspunsurile au fost dale de ar· 
moniosul Cor intesUn..w al functiep. 
mu-Hor flămânzi. 

~Iinerva de le vreai După Cel"BInon.ie dr. Lutai, drept l' 
cadou de Craciun ~ dat funcpoJ\ar1 Pe toate lJa »Radio~ GeHer, foad 
lOr săi o copioasă agapă servindll- I ieftin le ai. 
le ochiuri româneşti rencgale. pif~ 
tii de huhurezi din turnul primâri
oI.."i, diferite J11ezeIuri indemnizate lor 
specîal, pf't'{'um şi alte fărimiluri de 
re );masa l10aslrăl dela n.>cinul P,al· 

Geller Radio 
Arad Str. Bratianu 7. 

k{)\ici, iar pentru pololir'$ setei du- i ;.--___ 111_ ... ·,. _____ _ 

pă un trai .1l11ai I<mlcll;elo.'C, s-a ser~ I 
vit functionarilor 'apa vieţii. S·a n:l.&Î. ""c-u-m-pă-r-aţt-·-c-e-as·-o-r-n-ic·e-·C-s-.-k-
dat fiecărui f~ncţionaT şi câte Ul\ a- I şi juvaericale la firma a y 
parcal de 'l",adio maroa Luczay, - vis.a.vis biserica Lutherană, Arad 
dar deocamdată numai. undele aene 
ne, p'~ecum şi câte un crac de pe 
pomul feeric iluminat. 

De despărtire .celebrul dr. Luczay , 
a oferit funcţionarilor ultimul său 

Mai frumos Iustrueste, calcă. , 
spala. spăIătoria 

sărut, aceştia însă l-au refuzat intor TEREZIA 
cându-Î dosul şi părăsind! slujba îl\~ 
duioşaţi de a'tâta iubiJ:'C. •• .. 

Termil1ându-se astfel in.ăltătO'area 
sărbăl.olire, dr. Luczay cu intimii săi C 
in teri m ari s..;a retras în vârful tur~ 1 Str. Ollsistorului fost str. Batthyâo 
nului primăriei oonstituin.du-se, în ! 35 in curte. 15 I 

şed'intă secretă pentru a nm;i născoci 
,Şi. alte surprize pe seama mulL du
du.iţilor functionari de sub a: sa 0-

blăduire. (li oompăli.mim sincer. 
N. R.) 

.)OO(.~~~~~~'. 

Preţuri ieftine r Serviciu prompt! 1 ,

s'a deschis! Salon de frizerieJ 
pentru Doamne. Il 

.~.~~.~~o~. I . Ondulare cu fier -.- --- --- 16 Lei, 

~ ~ 
I Ondnlare cu apă --- 20 ni'. 
I Spălat părul ___ ___ 15" 1 

I Ma' fll 15 'i 

N..... ARI TON I r~~~::~~t ::: := ==: == l~~:: :,t. ... I Rog sprijinul Onor. public . 

',. Salon Pompadur,; 
Vechea casă de încredere, postă- Arad Pi3ţa Catedralei. No. ]4 1688 ,'. 

văria şi croitorie civilă, militară. axx·XXXXXXXXX'X.,: 

" 
~,;~~'~~,:,:"~~, : 

~ , . .. 
.. .. 

. ~. "" .. -

. .' 

::, Reparare de ceasuri speciale It 
. execută ~l 

~ .. 
~. 

'1 ~ 

~ 
Arad, Str. Meţianu fost Forra,;t 

4. Cea mai eftină sursă f 
; _ de ceasuri şi giuvaericale •.. ) 

I ARAD ' -----.. ---~ ). : I Intreprindere pentru sudare electrkă i ~ I ş~ a.ul?genă a cilindrelor, osi!or de ma- : ;7 I I I şml ŞI a cazanelor cu garanţie de 1 an !'~i 

. Bulevardul Regina Maria. (Casa Bing). I HRCfiDIE BUZZI T 
1. C" F b· VI t 

1 
I lnllşOara a ne str. act Dela Ma ' 

I.~.~~~~.~.! ::.!.~!::=~.!:~iII 
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VINEMA 

OLIl'lPIA 
LlJGOJ . .. In $t' 

lan. 4 SâmMfl 
O loviturA mondială! 

1"emoriile unei aezamăgife 
f ! un roman plin de interes şi de un 

realism Încă nevăzut până azi în film 
ln rol. princ. Fee Malten : Mary Kjd. 

, 
~ 

! 
'" , 
1 
! 

, 
Croitorie şi Ceaprăzărie Mi- ! 

Iitară şi Civilă. 

___________ J~ __ ~~ ____ __ 

Cel mai eficace leac în contra 
, tU!!il.ei şi a bronşiteJor este • \ ( sirop.) ."entu8iall al d-rului 

FOLj'ES 
. , preparate la Farm. DT. Foldes Arad ·1..;......;;---------' 

-~--------_/ "_111!!"~>~'~ 
T oinţa Poporului 

Uein.-ieb Tscbirch 
Lugoj Str. Reg. Eerd. 1. (Casa Blum) 

Magazin de Coloniale, 
Delicatese 

LelfUle ele foc uscate şi eftine numaÎ la depozitul de lemne 

I Incdl:ilJ cu bri-

J 

c.(jele anlracl1 
Mai ieftin cu 50 la sut, decât fncălzi
tul cu lemne. N'ari mirosul greu al 
Cărbunelui şi nici funingine. Dela 50' 
kg. in sus, ttimlse acasă. Se poate CQ.. 

manda la agenţii noştri sau prin carte 
postală la reprezentantul noştri din Arad 

lulil. Vas 
Calea Radnei No 94. 

._--~----_.---- -Reisnc.a si KleiG : 
din str. Bocşei No.29. T,TTGOJ 'J'e~fOU 150 vă puteţi aprovi7.ion;. 1 M.aestriiâmplarl 

!fU!' Dacă voiţi să cumpăraţi materia! bun 
'.. şi eftin, vizitaţi depozitul nostru cât de 

curând. Aci comunicăm preţurile noastre 
foarte reduse: 

marfii de tâmlarie: lei: marfă de cldilire: 
12 mm 2.900 2.500 
18 mm 2.800 2400 
24 m m 2.700 2.300 

1 30, 40, 50 mm 2.800 2.400 
! In interesul Dv. convjgeţj~ Vă. urgent 
i de calitatea bună şi de eftinăfaiea măr-
I furilor noastre. 

I ~? Ullirea·~ Industria 
ele Lemn S. P.A. 

179~ Str. Buziaşalui 64. 
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