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X oul p]'e~edinte 
SleI interinULre 

al eOIUl- t 

I 
])e ce este urât (ll.,Dr. I-Allţai 

(le (~ătre lloillâl1Î? 

lH';jYe'"ji;:jT. ,1 !il' lY'J(':lÎ Il! rjr~lpul 

::op','lac,iului till ('111)1'111 s::andal. t',tS 

pânuind lIJl lllin):> tLe sulf În sala 

~oua 

.. 
SOf]l , 

înlpărtil'e 
Severin 

a 'j1ilni-

a jud. 

111 h;lza I{',gii dr nrgaJl'L/;,ttc a ad

minislrati<"i locale, pla~jJc tlill judl'
luI Scycnn \"or fi n .. 'dusc dela l1,Huă 

la ~a&-C, 

Tl. general Danilă Pa.pp 
va fi numit primar al 

Ulujului 
Cu zi'lr minoritar din Clui aduce 

slin;-a, cii organizal1a parlidului na" 
iiQtlal-t,lraJljC~: din Cluj, il1 .. l!'?~Ol~~Ză 
să pună in: fnlnlca Pl'jl1Hlî(('1 CluJU
lui pc rL general ));a·D,ÎJil Popp. adlKl' 
lul ("ol11al1tian,1 al Gurl)· \'1 ~u111ala. 
care urnu'l3,.z.U să treacă în l)'{,nsi'uflc 
pe ziua do[' 1 kt'nmU'l{', 

Slirea 'a produs la Cluj 1) explica 
bilă senzaţit', 

Au trecut frontiera clan
destin 

; 

Indivi7ji !\Hldos Andrei fer,u' din 
comuna eaYl".in judetul SaLu ~IGrc, 
.\ndrei Gheorghe. dezerlor dil) Heg, 
2 ArlilcI'lc Bucureşti, d.g. In:!'!) şi 
i[udor Stefan din Cen~ldul Mal"\(', rau 
fost înain.~aţi d(' călrc polilia de fmn 
lieră, pentru tz'cccrea granitei în 
mod clandestin. 

I 
lU,lcn's;lnl, :li LUI"i, 1l1'l'::'l'diull'le el. 

Illlswi ilJ;lcl'ilil;Il"" llh'I','U Sl' rpll,~i

<Iza sub lhlilld illiaelit a dlUl ajulur 
ur, YeIC$()\', un <Il' nl.t,(' Ol'i l'SIl' \()!],a 

uc-u Chl'siilllJ\, la ,';[1'(' tiU \T~'a sa 
raspulld,i, CCllllll1 o)';I,.,;>ulll' . \ ;'ad 
fiill:li locuit :11)1",o;<l1't' llul1l,d de mino
ritari, llllsillll,e,t ([llIi ajutor de Pl'i-
1l1~1I- esle l111pi:nil:l, dl' 'uan:cl' gradi
Ha]'l'l mul1 j(ilJillJui :;.i~,t d(,SC!lis În 
mijlocul lhtLe\';lnlului j}riJlli.'k fluri 
ah; t'lirur iMn lllll Il ri de elimi il.,,:,,:: 
sulJ! sorl>ile ell ml:lta JJ'!lll~"'A'.'l;d 
dc fereslrele JOl'u;J1~dor dill Bulf.'vanI 
k~;l['i, rnTulll 'UIll l.is, sunt lOClIitl' dt! 
{'(!legii dltli LUl:li din dift'!-jld(' eunsi 
l:.ii de aUlIlinisl!';1\il' ak' intreprinrJ"t'i 
Ivr sclecl.c·, 

.:\hnic de Z-is, ~i cenll'ul .\nduilli 
U!,arlin;(' Rotn,lnici Mari·(afai'& bi.w 
Inteles de dIll'Illa! ogt"llfe, eari ;}. 

, par(in dJui Lulai;. , 
, Vur S,l llU uitam, el) Ar,adul ~I'C 
It . 
I ~i 1 J.e.rHt'rli , şi aCl'sle j}edl'edi ,1h:l;1(!O 

I 1l.:.tle sunt Jueui[l' uproa]l{~ numai d(' 
I HOllUni. Ca să pol raspunde titlnlui 
I ul'ljcoJului de ktl~Î, ya fi sufieienl S[I I ""'il câte'",l "''''va'uri ,,-"p'"'''' 101 ". ,; 

:Jl!U!~ll': Ual;! Si.' ,'!l,'illl,::>(; :dal1c'H mi-
I iO:lll(' lh"]ll'll i Il ,l"l,lll:-;'c'\ar;:1 n'nl ru
lui, :';11'" dll :-;v l-'",,;SC l'~I1("\.l SUIt' 

lk mii ,.i Pl',h~'11 ,,(',:.,lr' IH'I'j(eriL Cl! 

sir~;i1ie !rUillf);I~\' ~j Jnr,~i, U,U' lllldi~ 
l:irj:: lI,t; 1 t' Il uel', :-; li Le ducl', l'a d.lC;\ 
le-tU' d'~l'" nil te mai <[{;lW(', S[I'ada 
I)lI~l Ba'a:;;a, sIr, ()i!uz, :--.ir. 1.:1(: B,lrna 
("tc~ .... ~. ddtuiri rrd!nOas.('~ !}dl' nOftl

iulel'.';' i;l g( Illlllc-lli, (,aiul il ;':Ipa
Llt C!ilJ_ 'Hato~rah'. d~l/ '~n!li~:~-J ,.:ft'C~ 
[rica fl-'lre {h-('~tI inî r-I) si Ilgllra <;1 j',t 
d~!, (~r~Hii);p:1 1,[ [el ,11'(' ei1h'm:tiograJ', 
(l-eTcl'l'a! (k L~ p:llH,'ni dar in schimh f 

11-;11't' dnflllllr i '>1 itJllljll~l lil'SI':,It' si 
aici ill si j'ilZi! ( 1;; h'!':de ." I 

Din ,H'{'s,c' ea:'[ierc lralaiL' ('l! al:it~i'! 

\'ilrl'giL rw vin suspillt'lc rOll1tll1iJol' 
1 n:k:ijiti. ioeJll<lj din ac('sl<' cartiere, 
t ulLrI~ ill' 1:1 p:alll1ilai nwH S;t h~ fu-
1 r~im volti!. 
{ Eeoul acestor slrigăIl' cii' a!8rJl1,i 
j se lov{'!-.'{': de zidur.ile surde alI.' Pri
I n1ăr;ei de HlHle se dislrihllcs{, cit' :lni 

tie zile lllinWlllnliil!' dPllHlgogict': \'1 

l~lmilll'l(' promisiunilor goale, 

, o ilDportan1ă invenţie 
a unui preot rOlDân 

din Bifjor I 
Zitarele runel'iQUlC se ocupă pe co

Joauc in.trqti d .. , invcll!ira preotului 
,,român I ii'-hls FOg:1S, (~arc a ~1)f.lsCOeiL 

o corabicec nu ~ poale scufunt<Ia 
nÎ<'lodală şi merge cu o iu!;eaIă de 
200 mi le pe 1) r~i.. 

Incen:an'a, etl succes rtcpllin, s-a 
,nicu! pe ]acul Si !verL 

ti!! fond Ul'ilor ('~i1'cL~ a dc's\'ollaL ("î. 
na acum doi ani o acljyli"lle eon:;>liin
lioas ••. 

'! ! 

Dsa S<P l':lcu<.;(' JH'Cot IlUlll..:li d Llpil 

ce din c:lUl.a sillWlid s.al:e maler~alc 

el fost l1e\'{)'il s :lrl'Hunl{' La caricnl 
de ingin,er. 

~·a rCl1lllll:tl insii peuLru Hiel O 

IC;;{l'lliui Publicul seh't'[ prin-
(re cart' .i'I'<tU )oi Ila[al>i].i[ali)(' (~orpu, 

lui dir,!olll:lti,' slrejo" În fruntl' cu 

min.isiruJ Vr;I!l(ei, ali rost I}('YOili a 

.\ d;,n:1 zi a<!c'\;tj'a!ij S[lHll'llii s'au 

plt'b'll::d mini,,;!J"ului sln'in dl'ela
,r;Îi;~Jll-i '.:i au Sl' solldariz('.;Jz;t eu <f4j,., 
stul Jllllrdar. 

In ('{'t',l ce prt\"t~)le dedanJiia ('_ 

sin Julld~!l>i:a. dar lulul fiind' COUSlI 

mal, cu III r:Im:lut'Il! dtrp:laC'l'sl odi 
os sC;lnt!aj rH(a de dip!omaiij sln'jni 
('uri i;rin P~'CZI'I;~H tI)!' :It! \TUl a s:lr
IJ:t[uri lJlClllOri:1 marei ni serii lor", 

\'ol:11l1 (,,1 n,oIll'd de Fi,('rs :1 fosl 
in vj;!\a iui ll,l ~dJi! diplomal fiind 

Î!lSdJ't ll,at ill 1 ill1 pilI ":lzb;lluluj cu 

difnjic mj'.iull.Î gl','k de care s-a a
dritat ("u dnsle; :! fost decoral cu 
Legiunca de oIlO,tl'e In {~alila[t' de 

COl1lalJd'Jr; )i una din mm-jjt· lui ca
lililti l'raac{~{'a de a fi prie/pll, sin
('Cl' :Ir Hom~',n:l' .. i, Toalt: ;H't'slt'~l ali 
fost (';lh"alp in, piej,rh:uT tL't' 1ul'(.'1I1 EI 
l.imiu. l'itcl drel.l'[ turc s-a d<ll la de

clararea ri11.bolului, pentru a-şi a
jUllge 1l1~1!',)avul seop cil' .a comproml
le pe .ldl1:allll dil·.l"C1or al lt'atrdQ1" 
('<1 p.rind{'('sl compromis d S~t poalil 

s:)-şi ,il in tl' ti url'riJt' s('ntiIllI'lll'alc 

pe hr~ql'l{' p'arvetlitismului arlistic Ic' 
nH'n~n, 

D, min.islru ]ouni!-<'scu arc datoria 
s ma măsuriLe Ct'l~ mai $('\-cre CV11,

Ira,lcest tii irţ{livîd monden a c1rui 
",jată con_slilue o lJlUcir1ă in care 
se scaldă' loal{' SGIX>Hfde cu chip' 
de ft'nWj, 

• • 
)lispitJ"lItă. 

fabricei de 
Clill ~iIIli-

Falimentul 
ghete Defra 

soara 

.E tinlc}'{'saJlt de 1)l1ut că JJ~lril1lclc 

1 
Foga~ :a rl.1sl trimis in } .. Illcrica in 

Hi27, din purlc;a ep1scopici unile ro· 

mâne a Orăzii Mari, in administrla-

di,pă 1:1 s[udiile-: tehJ1.i<..'t~ <lI ('iu'oi' re' 
zultal I'cl"iejt ' .. st.lr:nit acum mil1J.rea 
~'inecră a ccrcurHor oomp<:linlc. -.= L ugoj, ~- Fc nWl'a ~lll{Wmalfi ,! Volf 

1 ul,ian~ djn L ugoj, în eLate de 84 de 
:mi, a disp:trul din localjt~ltc. 

elim in comuna Dann'tl, unde d-.'ila 
HH'U n:)tl' rude. a fost gilsila o hă

, lriill;1 llIoad:l 'C;l!'(\ pat'!' u fi id-entică 
I eu d,lnsa. poJii(tLl ("prcetJ(xlzâ pentru 

a SI,lb,!i pl'eei" ciad nwarta din Da-

, 
Dupa cum se comuni'C'ă (lin TiInî" 

şOaJ"a. fabrioa de gheLc Ikfra, in" 
fiin1ată 'daU) trecut, a incebai rr!aple, 

! "ulmI <ind tul f:a!;imcnl de 10 miJţ-

1

·• O,tnP, fa~~ de caI1e ~ct'~vde, l~:l~tâlld 
tl.in imobde, I"epr~zH~ lol ataia. 

\ 
Avocat bă.lt de client 

Lugoj, - ,\ vocalul Eugen P:11'l05 
'II nieuL (lenunţ ll<l parchetul looal că 
~Iic.lllul său Marlill, Lt'pllch Vlenilld 

în stare de ehrietate la birou 0<\ să 

pJâlcllsdl o I".aUt pe Cal1C ).,0 datora, 
la billul grav Încât a Wcbuit să (~ 
ră inLerventia po1iti~, 

II 

Ambiţiile lichelelor 
plătite scump ele ţară 

Intervenţia energică a aatorit.filor: este necesară 

PClltru a lrl'ila nară IÎcheaua b,ll

cal1~cil \'idor Efi im in :-i{, !ln'll',I7.[1 

lu murdării, (~ari \'()r fi pl;llilt' :-;("Wl1P 

de Iar;!. 
Z,ilele h'cculc la studioul h:~llruJ ui 

?\:llion,al dÎn Bucureş!j, a avut joc r('-

p1'ezt'lllan',~ un['i pil'Sl" al ('{lrei :1lI-
101' ('sic J{ol.x:l'l <il' Flcurs copilul 

scump şi !lt':lg .a! Fruntei. Ltcht'<I11:l 

EfljmÎ l! (:.('IlJ 1'11 ti ('om IH'om i le al" 
t U:l]ld di rcclit· a k:\ lrd,or, al t'<irl'Î 
li. ubr este cunoscutul seri i(or I,Î\'iu 
Rehreanu, eu ('o"clIrsul !fll'-W J ich de 

I'nV:l estI' aol'C' as 1)(,1'so'<l11i1 c-ar'c 
ti'tsn,'tf'ui din LlIgoş. 

a 

Lit'onoro Kollwr d,jn comuna B:i 
~ini ,1 ]'('cÎanwl p'l!i(it"i din, Lugoj 
c;l s"'lul ('" Fra!j('iM~ KoflIld Iost 
!;.!uÎon;{'r major (k .HhninÎsiratk j)ct! 
s:un,ll d('l,l !:i{'fl<lkl milHa.ri1 d{' arti· 
I'Tie din Ti l11i)(),Il~':L A dispărut in im 
!H'ejural'j Ill'e!!<loscute dela hotelul 
kHllul d(' ~\ll!' d;n Tim;)panl, 1I11d(' 
;:u l!)('ilit illll~n'\rn[i c,lle\1a zile. Se 
hat1lil'şlt' C~l ar fi cilzul vidima lllllei 
neJl'Jroc'irL 

, 
.,c,;l 

~.~-
~~~_. 
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S'a aruncat în fântână r ~ 
1 ~ 

în ziua de Crăciun 

Ca să-şi puni! c:ap:it zil(']or şi bolii 
jQcurabile tit' care sut'l'l-ia. f('lllt'-ia 
CJi~;tn djn (;,ai. slrada B()gdan \'(~'

\'od 1:3 S-;l <1 rl!lk'..Ul al,) Il al' I"i in f~in- J 
1ân.ă. 1)jn inLCllnplarc a fost o hsi.'J'\' a- 't 
I<'l şi seo;ts:t ,lrara la timp. 1 

-- Postul d{' janda.rmi din Apaleu 
a an'slat JX~ s~lI{,,;jnul SimLon Ilan(',a 
pentru cuIltralrand~î de tigari UllglI 
f't'şti De O:U"{'Gt' n,n putul S~l p]akas 
că amenda <k :H.OOU re:, este menti
nul i.Q arest. 

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

Omm clapă 
prieteni 

La Casa I'\~ltiollala din, strada 
Dorobant;ikJr va a.V('Ilt Jo(', in seara 
de Sân-Vasii o serată oJ'ganiza!ă de 
clubul sportiY ~ V.olnţa-Vidoria". 

Tarifele posfae pentru I 
1. Cu ince:.~ld,,~9:'~ d< I 1.· 

nuarie 1 ~)3IJ, se supd.mă gr,a,tujtătjll~ 

poşlale de 'C!a.I1C se bucura Îl1l Pn'
zeul autorităţile de staL judet şi co

mună. lncep~.î.lld dda data de mai 
suŞ. oorcspollldcnţe~ acestor '.autori
tăţi vor fi depusi.~ oficiilor LI!, aoel~5 
~.ond:i.t.iul1j ca şi pană in prcz(~nt (CU 

condică(), însă t'ruucatc conform ta~ 
rifului PTT în vigoare, cu măro 
otxişnuite, sau sp<.'cilak, sall cu .aju· 
torul maşlne10r d{' f:nanca.re. 

T :u.elc <k mesa.gerii se vor achita 
tn. numerar la prc7.t'ntare, 

'::>1eldlC, gropurile şi scrisorile de 
rv;al.oare sosite pc adrcsde autortă

t;llor şi neri<ticat(' dela poştă in ter
men de 3 1lile dela da.ta primirii avi
zului, vor fi supuse pentru fiecare; 
~ ce lrcoc peste termenul de mai' 
~uŞ la 1:a.xa de m.ag7.azin,aj de 2 lei 
po z:i. perrlru f],ecart' obiect. . 

2. Urm.:.llld ('.3. pc zina de 1 1 an 00. -

rie 1930 să se reu-D.gă. timbrele de a
sistelJ.ţă so.cială, publicul ('sle rugat 
a Îlltrebuinţa stocul cCevcntual po
~iă, restul ce va rămfll1iCa ncintl"(~ 

buinţal v.a fi preschimbaL In ur
ma retr:a.gelii timbrului die asistclJ,tâ, 
taXJ3; scrisoril'O-r interJ\c pentru pri
ma ull;i1'aLe de greuLale (20 grolllC) 
se s poreşlc dela :> Jci la 6 lei, cele 
Locale 1'ămitll<lnd ca p:lnă acum <k 
4 ld. ToL astfel r~imâll:C nClllooificată 
şi taxa de 2 lei pen.lru ficc..al'c greu· 
tale suplill1('ll~ară (dela 20 grmue 
în SUS). 

DeLa j.'l.Cl'('~lŞ dată se sllprimă apli· 
ca .• -ea limbndui de asisten,(ă pc scri
sor), cărti poşlale, lelil'gr'amc in.lerne 
şi cxlt'rnc. :.-i convorbiri telefonice. 

Diriginte, .-\. BulZCi/l1 

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

Voinţa Poporulu -
Debandada 

~l.IHel ~1l.i.1lleQea. 
Mişc.are,a. aceasta. a luat 1111 zilcle 

dii,n unuă j)ropo.t1li impumHoarc) 1l1.U 
ales de c,ftnd d:intr-un inbe-.r'\'iev \l:pă 
rut lntr-Q g'J.7..('Iă ungtu-cas--că S""l. Va 

zuL (".3. la sp.a.lelt.' ,d slfi un om cu 
~[]J1UCIIP (1. preIccl dr. ~lur)Î.cll. 
Dsa i8. eerul z.im"lilui respectiv Sa mi
şte rlUllllul"lle jlopulat.1ei a.radanc, ~..() 
faca sa agitc Chl'stiuIllOa, sa tina in· 
irul1il.l'i .in cad !')ii se c{'ani guvcl'nului 
sa ia in con.sideralT tn!culul aCl~';.Lui 
oraş, in sf~lnjjl S~, slLgt'N'ze :arâcLa
lliilor sa ~ara prt'fc'd unu sa se pu-
11il. în {'apul nll~("ăJ'ii. Dsa, 11i S1U spus 
in acel jnLen"iev, IlU V.d, inlc .... \\~ll.i de 
eal dacă V.L vl't!t'a că Arad ul S4,} va 
mişca delta. mic p:luă la mare. 

de la L O. V. 
Secretarul Drecnscbmidt Ma/nar Moldo

van trebue Îndepărtat 
7.JJnie pnmUll phln.W'I'l dela inv:!.
l;izi. de fel ul cum sunl I rat-ati de 

mlllmi!'i ill.diYi~i.a'e('şLi e['Oi aj noa
mulltÎ, cari ';'Hl incepul a fi uitJLlli Cl! 

d'C:.anîl'!:,irt'. 
Felul 1'ulH s-au irnplll'~il ajutoarele ~ 

de Sfi.n.ld~'. sărb.Uori conslHul' o 1 
) 

l"wjinc na~jollal~l pl'll.:lru caro îl f~l

CCll1 al{'nt pe d. prdcd :\1'arş.ieu ru
Is<).ndu-I S{l hi.nevoiască ta lua măswi 
pentru a prdnt.iHnl~l1a pe viitor de
Lalld:.1da şi hăluja de joc. 

Cjad stalul .s-a. llOlărfrt a tljuta pt' 

aecşli OOUH'lti, a fă('ul-o cU inkn!iH 
<Il' :l vt'ni intr-un ajutor r\l'":al de pc 

Paserea cla
pă pene 

Şezătoarea "Societăţii ~ri
nerilnei" din Arad-Sega 

In piima zi. de Crăciun .a avut loc 
in. Comuna Seg.'l, o serbar«~ culturală 
Ol'f1~\Il.izaUî. de line-ret ul intele<;l ual În 

b , 

frun1e cu fraţii Pigli, fii dlUl. direc-
tor şCQlar, s.erba.r<~l a inceput cu o 
conferinlă a redactonllui n01'itru cI. r 
Theodor Iorga, vor hln.d des pl'O "J 111- 1 
:~iporlall,ţa mişcăI-ii cun urale la sater-o 
După care :a urmat corul condus de ! 
d.· s.cver (>igll am. de lcolngie. Pro· I 

gra.ll1ul :a continuat cu rcprt'7Jl.'nl:.u·pa I 
ull,ui tril(~ ~ douăpicSC': »Glul11a lui 
Lae Burnbu~, »Răsptala păcătosului 
şi lIEVrt,:. 

Hin dislri blltie au făcut parle lll-
mătoarele pe1"S{~alle: <in']e: OIăc,aD 
t Hieşiu Com,clia, Dumbra SLclula, şi 
unnătorii doi: Apostol Mogoş, Ten
te~m Petru, Barna Dumitru., Arde-

urma c{lI'ela sa'şi IHxll~l ,acoperi oa
l''{.X:;:I''1.' ll<{'voi i\itt' in vi~lta. In nici un 
caz llll S ... l holiiril.l ajulorul pentru u 
lua ochii. acestor oaJlH'r~i ('\u'i !;>.i-au 

s:I.('1'lI1("aL toL ce-aveml Illai sfill'(L, pcn 

tru u cauză n.at,ionaIă. 
In eC<.~aL'C PI-1H'şk I8.julorur i nvali-

ziJur ntinm'ibu'i lllCI-ila a.et'~~aş I3.lcn· 
lk, lal'::i s~l,i alung-am in stl~a{i[i, ci 
lre bUl'!j(~ ajuLaU Îlltinzand u-Ic mall .. 1. 

protectoare, fiind şi ei \-idill1e!(' da
toriei, ca ullii cel...a,u lucrat din nr
d~u supt'riOl·. Considt'râm drepL ne

kgiuirc o eonocPlic contrară celei a 
'noastre, 

Astăzi aceste sunete se v{id hisdtc 

pe slra'hi de C:i.lnc re.negatul Drech· 
schmjdl zis ~Iolnar şi Moldo\·an. 

l\U şlim CÎ1W l·a înlărit in acest 
post, dar ştim c::i inVl,irea Juj nu-i 

leg~lJă inlmd"tt 1t'gQU. IOV.-ului ('sIt." 

cl:U'{l în .acc as li'i privinţă. 

Cerem indepărlan'la J Ui.illledialii 
pcntm a se întra odată pentru lot
ooauutd. in legaU!..a!.... Yom y('ni cu 
tlmtin un le. 

FapLul p.a.I'C "l.{'um S,l S(' întâmple. 
p~ du!,:i AraduL,noll C ~lnuIl~alf!. inLtia 
adul~{.I'c ~i und corpDralii. ar: .. danc. 
:;;:i îl~a a uneia de Sit.1Wuă, in aceasta 
chcsliun{'. lJ. !lI'. Pop, dc-canul baro
uJu.i, a !3.11UI1I~lt că în timpul oeI mai 
scurt baroul se va in.lruni ş.i Ya cerc 
guvern.uluj mulareo,a amintită a se.
d:iului viitorului dil'Cdorat provin
cial lla Arod . 

E îl~lti.iul răsunet mai puternic al. 
iniliativl'i .aces['(>ia. 

I Rtabillmentele Electro· Technică 
Varga şi Rosen1el! ;1raa. 109-1 

l:alrt' ..,bonaţi! 

Hugiun Jl(' Ono abofi!atii noştri 

să bingvo.ul.Sal ca .p~lna la 1 la· 
nuarie lVJO să p'hllt.'~ ~lbona
mcntelţ; pe anul pcurell~ ~îl şi 
j"{'slanţdl!'. In (,.<lZ contrar vom 
fi n.evo.i.ţi ~l s.ista trimiterea zia-
1'('.101'. 

Tud'or (x.oriUlJlu1 .t\I.eIl(ilUne! 
Facem :atf>n:ţi pc ci.litoIii. şi abonati 

D:Qşl.ri, că expcdJitorul Teodor Pon' 
ta nu mai face parle din Admin}. 
straţ:ia ziarului 'ruJstru din LLugoj. 

In consecinţă nu ma:i l8J"C dreptul 
şi comercialJ- a se prez:e,uta în numele nostru. 

tuJ dapă ,,~traWt Lugd, 
maI-fă .e cu-·· ,------- _ ... -.... -. -_ ... - . 

noa.,te 1 UNIFORME pentru călăraşi cu schimb 
lucrez cu preţuri eftine. LUDOVIC 

KOKAY CROITOR SMILITAR. 
l U G O J Strada Principele Ca

rol 7. 

Lean, D" :\hld Petru, Hăcoare Nico- Cumpăraţi toate la acel 
lae, DreCÎn :-Tr.'liian • Moldovan V. comerciaD.t care vă au,. 
Matei Conlcl, Op~ P., Tuluc D., veşte ca baterie 
şi Drecill D. , 

Un pub1k ,numej'os a luat parte la D lf R ~ , 
<1celst11 frumoasă să laudabilă man;i ,. ~ 
f('Slaţi<' incrn să fcLici1ăm pe 1.01- fiindcă acest comerciant 
patorii ·aceste·j serbări. îndcmm1ndu-j I vincle .'Il; in alte mărfuri cele 
să couljnue mai dCf)3;rt/e1 a munci ~n r-
tnl clădirea m~trdlli ICdificiu al cu] mai bune. 
.turii n,atjon:ale. ·'1 D lfRA." 

~;j ...................... r-a .................... ~ " 
TIMIŞOARA. 

Se mută directoratlll 
lui l~l Arad? 

Ballstu-

- O adunare a avocaţilor arădani În chestia acestei mutări -

x Se Vj'11Id'e de bunăvoc cawle din 
slrada (ihiba BirLa 3..~, cuprin,zând 

I ·1 c"men~ dt'jwIJ,elinte ş.i grădină cu 
• rrulJii. 

l Ase adrCSl.\ l. col. }OfIjCiSCU I\'ico-
1,le, t~răI\ic('ri DeVia. 

t Dr_ Arrn,md' Yadasz ay~l, şi-a 
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j 
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1 
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1_ 

S-a por1til ~a Arod. după cum am 
maia.raLal ş.i zilele trecute, o mişcare 
cu scopul de a conv~ngc gm'ernul Se! 
mule dela Timişo,ml la _\tad reşl" 

din.la viitorului dir('ctural pro'Ţind.~1.l 
al Ban!atului creat plin noua lege acI
mi n/islra!j":L 

I iiimilată l'a cei d~ivaparlamelIlari }Illulal bil"Oul său :~l.\'ocatial Arad str. 
gu\,crnallwnl<dti <lin looalilalJe cari Bdul ['kgina ~tarja 1\0 19 etaj I. (ca
lllereu SIl' gasesc 111, lrc.aba, ne expri- ~l sa StalltWr~.: "is-a-vis de PaJalul :'Iii 
UlaIll d.inlm incepuL scepticismul no- I1QritiliOr. 'j 

slru r;ll~l de rezullJl!Cie ,acestl'i miş' . x Profesorul d(' sCl'imă pt>lt>gri.ni:

j 
.. ·.î 

CăI'i, .dcspre a c~rci bi.l1CfăcătO'ru:c in- _ r{'sta~ilj!l~lu-sc con~pled, Ct~ Începere 
fluentb asupra soarteI Aradullll în l de aZI JŞl con.linua cllrsurtlt, de ~ 
cazul ull;ei izoânzi nu se îndocşte de J, scrimă. '1 

:1 
Fii.n.dcă vazuscili cii mişeal'ea c -

1 

1 

] 

Cele mai practice cadouri Lustri, 
maşini de cusut, ]~mpi de noptiere, fere de 
c~lcat cu electricitate obiecte de bucatarie şi cele 
mai bune aparate de 

se pot c~pata la 1693 

Stefan Csorba 
j~ 

RflDIO -
Lugoj, Telefon 126. Mare asortiment. Fondat J 903 
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. aiuţa Poporului 

Câşlioătorul aparatului 
de radio oferit de "Voinţa 

Poporului,1 
i ~Her('.uri. 2,-) Dl'CC11lV!"ic CI"t., a avut 
· . la l"'(:{I.aclia din Arad a "y,oinlei I 
· (Ijlo:l'u1u..i« "lragt'rea la sOI-ţi Q apara- i 

lui de radio .Ofel-it <!le zÎJ:ntl no- ! 
· 'u cltilorilpr ~i aool1 .. 1.\lLor sM, I 
· Au lu.al parle 1H8 de IHu·UcipaTl.I.i. j 

ui 1}f)Slrn, 

şi toli aOoIlJ..lţ.ii zim'u-I 
Biroul a fost COl111)lIS (lin UN11iHo- I 

"; D. Mihail Husu, din'C[orul zia-

dllia Elena H.:ldoHlll, d'. pIut. Teodur 
Cunl~iu, dn,a Odavian JUllunnca şi 

el. Corll~l BunH. 

Pelllru lragt'rc 'eL fost d('sclllnat;~ 

ff'tila Doimt l)jmitrescu. care a tras 
No 17·1. al <ilni I~K'{)b J\'curol!r din 
Timişoar~l Ill, stmda :\1·em{H'andului 
No 48, elaj I. 

Câşlig~ltorul ~sll' în;'{iLaL sii ridice 
·ap;urxllul Îllltimp de 8 zile dela în· 
şljinVu'(';d de f~lta. In ('.az de neprczcn 
!arc se \'.<1. COIl.o.;ldel'1a ea renunlă I~l cl, 
ntm~ln~lll{~ să se facă. o a dOllil trage E

ui ') Voinţa Poporului,,; d. loniche 
". aier, radministratorul 7iarului no
.' u deLa Timişoara, d. 1'11. Iorga 
'1tldacLor; iar din, partm ama LOl"i Lot I re la o dată ce se v.a, al~unla. 

• 
Fuziunea BăncÎJ Centrale Bănăţene diD. 

limbo/ea ca Băncile Unite Bănăţene 

3 

Târg oca:ional ! 

bldnurl_ paltoane şJ 

costu.m.e aşa eltm n-all 
mal cUDlpăral_ ca acum la 

ainternil~ 
148. 

Timi,oara, Cetate D-dal Reg. Ferdinud. - TelefolJ 906. 

A vândut prilJ fraudă o arenă sportivă 

-

r ficat subscf'ieroa oonducătoriior clu· 
bului Olimpia pe un act de ln;tabu
iare şi Ja, :intabulat arena pe numele 
unei. alte sociclăţi sportive delia care 
a lu:at 72,(X)() de Ici. 

I • 

ActualJa situatie ecorllom.ică a ţării 
. fiind foarle depl:orabiJă~ hand le. {Un 
jlfovin.c.ie au tol inlel"'t~ .. ';ul de a căuta 
sprWjinul uancilor m~u-i, precum se 
lac .aceste şi in Europa occit~enla1ii. 

ţene s·a ridicat l:a cifra de 33. f 
Bănc-J.le Unite B~tnătcnl', care jnsti

hqje <'sL't' una dintre cele mai solide 
Lliqci (lin ta,-ă, pdn .acapararea pieţii 

Soeielaku sp{)rli\'ă din .\rad .0-
}jmpja" ia: răcul în. ajul1ul Crăciun 

lui un den.un~ la parchet pentru fals 
şi fraudă, împolriva. secretarului său 
Seve'r Gahor, ;djutor de notar In .\H· 
c,11aoa. NunuluI e acuzat că a falsi-

i 
l' 
L-

'.l 

Cu toale di Ban'C2. Centrala Biln~i
jcană din .Jimuolia. se bucura de un 
larg credil pc piata ecvll,omid., fiind 
O bancă deslul de puterllică St<lnd" 

.- '< JMr·un cenlnt destul do bogat .5i 

economice a JimboJld şi ale pro· 
"inciilDr din apropiere, au c:\ştip,ill 
un. nou şi mare teren de activitate, 
care fapt va contrjbui şi mai nudt 
l~l progresul ~n,stitntie:i, în plină era· 
şlcl'(, de aclh>ita1(>, 

No G. 2:36S8--192<J ; Fabrica LugojanA de CaJapoade 
! şi Mărfuri de lemne. S. A. Lugoj 

PubJ;k.~'ie Ot' lidlali.e. ' (LAnga Gară) aduce la cunoştinţa. 
.' " i eA a amontat un In; baza CXt'ClIţK'il de esconlenlarc . 

efcpluil:1 in 7jua d.e S Octomnie HI~J ! 
pe baUl. i.Lecisului judecalOl'iei mixle I soLid, toluş directi unea băncii fiiud 

il . prevăzăloare, în. iaduna.nea. exlra ordi 
. llară linuiă în 7itfa de 22 Dee. a. C., 
s·a hotărât cu ull!animitat~ fuziunea 

. fU Băn.cilc Ijl1ite Bănătl('lllc. Accastă 
J(utiune s-a şi ratificat în adwlarea 

AJ-ad cu i\o 93:3- -W29 obiecleJ,e. seche I 

strale în procesul vcrooL de cxC(~u.- t 
.. -------------~ I ţie No G 2:)68~~192<J c.: masă pen- 1 

Vânzare de aparate de Radio. Repara- olru sufragerie letc., pretuite in, swna ~ 
ţie EJectrotechnică se executi promt de lei 3H.12;j, euprin:se în fayoorea ! 

GATER 
II exiraordinlară a Băncilor Unite Băllă-
\elW. , 

şi eftin la DoanulieÎ .\u:cl;ia Dr. PiCtran ~11 A,- r modern, primind trunehi tn 
N A V " ADI rad, repr. prJJIi VI". A ureI Denuan a- . orice grosime la tăiat cu preţu. 

Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 
1 De oar{'.Ce Banca Centrală din Jim 
1 bolea mai are şi d(}uă filiale, Il.umă· rUl f~rlle}Ol Băncilor Unite B:iua 

," Samuil Gartner· 

1602 

I depo:iit de biciclete1 de articole' electrice şi de apaduct. Intreprindere de ca. 
nalizAri. Atelier de montări speciale şi mecanice. 

I ARAD, Str. Bratianu 24. 

vocat din Ara.d, penlru suma de 1eJi : '1 reduse. 
l:i.500 C<lpitaJ şi jr,tleres.c de 10 la 1 n 
şi spesc.Lc slab,ilile P,lnă in prezent se 1 ~ ____________ IIIIII!! 
suU"t dela 11 1:a;lluanie 19'29 precum 
vor vinde ta bcilJatie publică în A
rad sl.l'lada Brauco\ici N<> 3, şi stra 
da Nicu Filjpescu Ko 22.. în: ziua de 
jt} Deccm\"Iic 19"29 La om 4. d. bm. 
con,J. aM. de le#l' par. 107 şi 108 din 
anju1 1881 ,al lcg{li de exec. 

CJINEMA. 

OLTMPIA 
LUGO,J 

- • ..... • $ " 

Sâmbătă, 28. DecemVlie.. I Palatul Minoritilor. 
r I~-----_-.J: 

•. A'(,:('astă hlciLalie se va ţino in favo 
ruL lui Erdoes Pavel, B1an.ca Gene
rală 18. judeţului, Szabc AlL)('.rt, Feher 
de Păstrare Civilă, I:acob 8oros şi 
Alexan:dru, văd. Vj]m:a Pac. Cassa 
RanC<l Asociată din Arad. 

Vârtejul Parizului 
(fourbillon de Paris) 

'.1 

l 
·.1 

o~ 

LeJlJD.e de foc uscate şi eftine numai la depozitul de lemne 

ReisD.t'r si Klein 
.1 

00 -
din str. Bocşei No. 29. LUGOJ Telefon 150 vă puteţi aproviziona. 

Chibrituri! Cbibrituri I 

Cu tncepere dela 1 Ianuarie 1930, se vor vinde 

I'!Ib-b II .• 

V le il" riia I 
in toate prăva1iile. Ca reprezentanţi ai "CHIBRl'rURILOR" 
S.-A. Bucureşti, învităm pe cei interesaţi de a se pune In 
legatura. cu noi cât mai curând In vederea desfacerei chibri· 

turilor şi 8, organizarii depozitelor regionale şi locale. 

BAL (J il. N I m p e X S.·A. 
Timişoara, 1., Piaţa Sft. Gheorghe 248 

Palatul Bănăţean. 
'.. Cbibritrui I Chibrituri I 

j~----------------------~ '1 -

l Arad, J;a 5 Dec. 1929. 
! ~m1 Sef portărel: indt>sdfr. 
-_.----
No C;' 1353-192R 

PubUC"dItie ~ )licitaţie. 
'Subsemnulul ddeg.al judecătoresc, 

pr·iIl. aceasta aduc la cullQşlinta pul>Ji 
că '.~ in baza deeiziunci :-';0 G 1,);)3-
1928 a judecătolid runallC> din:: heu. 
în, fa VOl'U 1 firmei Vf'rte~ Ignatie din 
l~u rCI~r. prin avocatul dr. K<oJlin 
Iacob, pt>n.lru i"C'.asarca cl1cantd de 
lei 'i3{10 şi accesorii, se fixc',lZa I(>!"· 
mcll, de liicilatj,e· pe ziua de 1:) Ianu· 
arie 1H30 orcllC~ ·1 d. nI, la fata locului 
În Sicul~l. unde se vor yjnde prin Il
citaţie publieă judidară dift>ri!~'. 
"i1e şi obiecte în valoare de lei 

1f)i~1~~, la 17 Dec. 192fJ. I 

Dramă inspirată de romanul .La 
Sarrazine" de Germaine Acremant 
In rol. principal: Lil Dagover, Leon 

Bary, Rene Lefevre. 

Reparare de ceasuri speciale 
execută 

"ZINNER" 
Arad, Str_ Meţianu' fost ForraÎ 

4. Cea mai eftină sursă 
de ceasuri şi giuvaericale. -

Deflnul Nou 
lR11 (~l'('r df'1. jud. :Vinklnn~k. ~ Cărţi ilustrate căni de poveşti, sCrIeri 

Il t pentru tinerett cărţi cu schiţe de pic-

f · . b 1 tat, cărţi de suvenire, noutflţi literare Menu e tIn Ş1 un. : şi muzicalc t tablouri şi gravuri arti.,
Prânz lei 50 şi cină lei 60 Ia restau·: tice, gramofoane şi plăci (noutăţi), 
rantul şi cafeneua 1,Palacetj din Ti-: ;-: cărţi de vizită la modă. ;-: 
misoara. In fiecare seară concertează o ~ 
muzică de primul rang, Localul cel î II dAI 
mai bun de distracţie al Timişoreni1or. J usţrate e nu - la Xerpel 

[1703 Nou 

Ulnemstog1"afele din Ttmi"o&ra -
CIXEMA CET.Al~E CINEJ\lIA APOLLO OINEMA. MEIL4.LA 

28 Decemvrie 28 Decemvrie 28 Oecemvrie 

FH1falilatea fU Grela (;arba. Tl'mpo lIu~old! eu I far·ohl L1oYlf. Pr.t1(\Q eonmuit ('U E'H'ly" HoIt. 

-_ . 

. ....-



4 

-~: Obiecte Anul Nou la magazinul de coloniale şi 
delicate se I Eduard Neumann ! 

Tauber ciasornlc~rugol'uvaergiu i K 1- nes şi I Str. Reg. Ferd. 2. (palatul ref. ev.) i 
Sucursale: BăiJe-Herculane.! • S d R 1 F d· d 

Recomandă bogatul său asorfiment l' LugO), tra a ege e er tnan , 
de ciasorni~e. d~ au.r, ar~i~t, metal. ! Depozit permanent de Ciocolatele-Zamfirescu, Stollhwerk şi Kandia 
Mare deposJ1leftm ŞI se,VlclUl promt Il prăJ'ituri pt. ceai ceaiul i ruseşti şi enO']ezeşti romuri licheriuri R f' f t t ·n termenul I ' b t , , 

epara lUni cef :iue:C~rt I ] 707 ; Lichwitz, Z",ack şi Besco, Cllampagne straină, cele mai fine brân- I 
~~~~~~~~~ 1 zeturi. conserve de peşte şi lrgume din fabricile Griviţa Îu cantită,ţi I 

~ ~ '- ~ ~ I mari Singurul loc de desfacere al cafelei şi ceai ~JeinI. - Zilnic 
Cununi Voaluri Ghir/ănzi sunca şi unt pl'oaspat. 740 I 

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

Voinţa Poporuluj -, 
Cel mai eficace iac in contra - , 

t •• ei şi a bron,itelor este ~ 
urepnJ Pentusiall al Jd·rului 

.l1'OLDES • 
preparate la Farm. Dr. Fmdes Arad 

Aviz. 
Am onoare a aduce la nll~oştintâ' 

Onora le! mde dienick. ea {le 
.\!lul nou ncam arl,(l\'i~itlllai <'ti lol 
fc]ul de arlÎ{'ole eol ()!l1:1 il'. deHea. 
h's(', dIC1eora!ii de pom, b:lll!uri ('u
r'lle. Dom!}()Jwrie de, 

Sl'ni('ill prompt. Pretul-! ll1ofk. 
rate 

pentru Dlirese 
Pălării de damă, mai ieftine ca ori· 
unde la JlHUNIN' Arad, str. Meţianu 14 

Orchestra combinată Jazz a lui Kallo Karcsi şi Horvâth Karcsi din Cluj. 
ConcerteazK in fiecare seara la restaurantul 

" TElt~IINCSH 161 

I (fost lorena) Bucătărie franceze, rom. şi ger .. În fiecare seara mititei şi gratar 
special. Vinuri de soi şi bere Drecher Haggenmacher Serviciu ca atenţiune. 

" 

AUREL POPESCU II 
B,cănie .Câinele Alb". Lugoj, Piataj.!1 
J 798 Regina Maria Ho. 2. ,~ 

Târg ieftinde Anul Nou la,. 

Maga7.inuldeModo _Srasser ,i --_ .. _-_.
Intreprindere pentru sudare electrică I 
şi autogenă a cilindrelor, osilor de ma-

şin~~ ~~;i~U g';~~~lan I 
I Timişoara Fabric str. Vlad Dela Ma., 

rina 5. Casă de incredere. 170 ------_ ... -
Mai frumos lustrueşte, calca şi 

spala spă1ătoria 

TEREZIA 

.. 
Tot feluri de peşte viu se capăta 

zilnic' 

,IOSIF LUTTWAK 
Arp,d Calea Bamlfulu! 4 

; 

R A 1- " Introduce-ţi vă Ra- ! ornan .. dio cel mai bun i 
instrument pentru propagarea culturei· 
şi comandaţi aparatul la : firma .,Malln
heim" Timişoara, Jozefin str. Bonaz 

- - -
Timişoara Fabrica str. Dacilor J 8. Mare asortiment În stote pentru domni şi 

dame. Pânzeturi. flanele, zefire, perde:e, plapome şi cCJverturi de paturi 
şi mese. Bogat asortiment în dantele, panglici, ciorapi, brodtrie, 

flori artificiale şi cununi pentru mirese. Tapiserie de primul 
rang şi materiale pentru lucru manual. 

!IIiIII ___ !l!t!I_rl"R __ !!I· ___ ._II!iII-_eBldft"F_f~ft = rt • • 

Cea mai ideală sobă (cuptor) de .încălzit este 

-', 'FtJ~~."~ ~~.;.~ "0-' ,~~f!11:" li' ~J~~-* ~~ !~~~ ~~".:\~~~~""~ (~~~~~- ~c\./r:i .<-'.,"~'.,;\J i"~:~~ ~·~-t·1.f~i ~~i7 
-,' 111I~!}iI;·, .. ,'..,\,;. r.; .. ~ .. , ,},t,,\. .,.,;".-,,. ".:'.1 IJ.V:lj 'ii. \\'. 

,
.~,;:.,;: '~.;;',.;','. . "~'d}/';/ ~>t;l~{'j i~~ .'.'" ',:". ~;i, ... 

:' .. ~.'?!'.~~:~.' .. "l:.'-m·;.") er.'~ ,;t~r'~> fri;".~:i: i,,:'~~~::i. '. f1j ~:.; .,:::;'-:"':;J:' c!~,{~ ~ .?=l: JlliOw. ....- - .'- ...... 
, '''-.'''''' , .•.. '." jI P' 

!~ţ';;~~~~ sobă (cuptor) cu petrol 

~
~nj-;:;~.<.<;: .. ~fţ,~·.~~.,~J 1. Fără fum, fără miros .. 

, 'It 'li..., .A . '.' '~~r~i':':::1)~ 2. Tr,m~port~biIă uşor. 
, 1 '1 ...... ..t.:.l::2~dl 3. AbSOlUt Sigură. 

j
' ~ I;~", 4. Consumaţie minimaM la combustibil. 

. ~
>~~~~.:<.) In engros şi detail pe preţurile originale ale 

< •. ~ -.~.~",'.'., . ,. f b' . 1 150 
. .,.:.~.; . a nCCl 01.: ' 

1-.,. ,> ••• " lf STICLĂRIA BARUCH, li Timişoara I. str. PrimăJiei 4. 1l:l5 22. Telefon 672. 

1 ---------------1 --·C·~ro·j·to·ri·e·m·i·lita·r'·ă·ş-i·('-iV·il·ă-~ I TA e ţ·ona\ la POPPER fod stradă, ,.eti- l' 
• 1 at:g s nza 1 .' an.u 2 . 

"La ca valerte" I Ciorapir mânu~j, sv~tere, pulover~, tricouri. Că~ăŞI . bărbăteşti , ~.ravăţl, şal~fl I 
Uniforme elegante şi ieftine pentru I :.: ŞI şepcl. Mare asortlment de gobelme ŞI de accesom. ..: ! 
Ofiţeri; elevi şi căIăraşi cu schim- I ~ ___ ._ - ... ~. -"--~ ._- -- - ---- ---- ------ _._._- " ! 
bul se fac numai la noua croi· : 11~~ i 
Kirch 'Şi mGh~orghe i II Restaurantul..inte~nationa.I. . +.~~ I 1 

1 
___ i.n.s.t.r, •• B.u.cu_r.N.o.,.7 ____ '1 Timişoara, IV. str. Gărn (Dommţa Elena. EdlftclU~' i 

nou cu capacitate pt. 3-460 persoane. In fiecare I 

M fi d I 
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