
_11I .... lt~'JI·-~Ii-.jiŢI~ti •• ··I·I::=_·· •. ~rs~ • .z~ZS .. ··TIII.· ...... .--~-.",. __ !.~_7~_.!~·,r._'I .. a~2~il.~I.I ... ~2~_~N~ ................ ~ .... ------------~~--~~~:==:~~~--~ __ aM~ 
~,. ... _____ ..o..-;" .... p ________ ----.~ - II/o,., 19~ --- ~5~ 

,J)- 1 U 
ijr ~ 

ABONAMENTE : 
Pe un aD___ ."_ _ __ 0__ Lei 500.
PeDtru lDstituţiuni ,i fabrid Lei 1000,
Pentru .treiDătate Lei 1000 -

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
ReDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 

TtMIŞOAt~A Cdate: p, SI. Oeorghe \2 
ARAD: STR. MOISE NICOARÂ 1, et 1. 
LUGOJ, ŞTRADA FERDlNAND No. 1. 

Telefonul Redacţiei (Arad): lM 

--------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------~.1rre;;'ţ~f!~'!Ff~~!~~~~i.A~i. ~.:_;'J :;"i',;ţ' .• ~}!.<:1".~. . . .;,)1;~"'~'W+."t~t. C:~, .. >~ '''f.ţ:,jo~~~fi!i;;4(.l(~'''r,;~ ~ ... ;I<. .. ;;~~. i~·.:,>t)l4lit~~·~'~.~. \.;, t~'~:·?i~~J',j ..... ')·. ":".~1:.* ". Wo#'!!' __ ~i··.ă2.c.t_~ .. ~~~Ntitaiw~~~:~ . ·'''a~d~Ui~~~.,~(l~~drii;:t'n. 
In hoc signo • Vlnces ~oslc de muncă )l in aeda~ limp şi f, hjrui şi pl' aeei cari ne mal s~nu in 

} cak' 

j 
,\cl'ia cari alI enll:.c;; '. Hll!1l:'lnia \la- llluasii Ul' acU','jlaLe rodnic., 

PC' \Tcmurl e:.l.nd lmpilratul Con'
stanlill cel :\I:..trc se lupla cu pug.Înji 
jJl'Ull'u triuml'ul (TcşLini:-;mllllli, s-a 
01 ['iil al pe cer o cruce {~U in-;rri pUa: 
• In !loc signu. \'.inl'es eeeal'.e r:î:;I:ll
m:lcil pe Iim ba IlO a 1>! !"il înseam n1i 

• Prin aCl'st semn \"~'t !nving\?·. 
Si adt'y'ii.ral că Cl'lleea a înyins ~;i 

crt'~linismul a lJ\i.ruit jl:1g~1n\is!l1111. 

Prin c.l'uce ,ca simhol al eTedin(\'i 

(Xt'şLinl-\ stn)m()~ii no~~ld au pulul 
rt'tisLa puhojului de barbari ~i par
lea ncclinJ..ilit _ ~lIbirl'a til: n,'am şi 

dp moşie>. 

\' ,till> Carra~'llor au 1il'n1it l'a ad:1-
posL şi. loea~ Gonlt'a lulul-or ('l'i ee 
'lU v ["oi 1 s,t ne cllct'l'l'ască !:'oi spl1ll~· 

1'(' de pl' [ala pi'lln~înlul\li. Ele au 
l'<JsL.~) nul I imlw' ::;'1 o bi,l'(:i uJ'ilor 

noastre român,cşLi. 

Mult c dulcl' şi fnlllloasa 
Lilllba ee-o \';orhirn 
.\IU'i. limbii annonioasă 

S.a 11(' lub[m crcdnta s,-i l,imba str;.!- I'{', •. ,. au n :s;r.lnlă 'Î<ltorie ,l<-' a o 1)1h-• ;\m;nt1d, '- To:ml ~(".~hw~ 
llH1S{.,' 'ase{(, StI IJl'O\"~idllirn '!uhi!l'l'a 1"0 I lra, 1 uhirell Intre frati !;ii srmcnj, vn 1-Stu(t:..·.n:uJ. !~~:~;~3.:.,L 
I) Zl'U l)alr;C' ."j '1'('{J1J. S';< nu llit',"1111 (' .• :< ! l'onn:l (.l'a Ill;lÎ l;ulernic:t JwvaZ:;'l con; 

.. '1 <l. 'l I i sni~i'r h;,r lt'g,:">!at.il. 
sleaua rom~lllî"m lllui cu ~t'Jlll1'lll .crn Ira dujmatlu! lU' ILDstru, 

cii lucl'şte S liS şi tarc. Prin ca ,'om Bdatio!j 

De vorbă cu el-nul 
Hârgot prim preşedin
tele tribunalului Aracl 
Situaţia activităţii judiciare. Ger=el'aţia tJnăra. Toma Ste/ia.ll. 
Studentul Hârgot. Consiliul .t-aperior. Niţică politică ex

ierna. ParÎsal 

.\[j·adu(' amint,' ('ram sludelll ş.i a

\TaJn la C,OIllCI'(':Î,1l pe [l,'ofcsol'ul To
ma ~Ji,-:ian {'al(' p: in, f('lul cum sta de 

YOJ'La ('u Il 01. \T<l tld s,î se convi n)!ă 

de gl':l':ul de !,,'I'l'qlt'l'e al nostru fi 

ind !u'lrk I<!rg. cu acei cari prin 
nispullsul'i!v 101' dovediau pdccpc-
1'(' şi inh';lhl'nţ,l. Dar c;U se poate de 

, senT cu cl'i cll-i se doYt'diau a. fi 
, conlrariu. 

U t'~'a ddtat ('li mult bun !).Îmt, 
, Tol el esle :ICCI~1 Clj'{' a inl'itl1,(at (AlU

siliul supl'ri<Jr in timpul ministeri-
, a~ului s,iu .. \ fost () i(j('(' fl'l'icilfi ale 

l'~lITI. I'()au~' :;;i :Ii'.i se re~iBll 

';lit.i.i. llUI,;:;('ll .·\Je,I'IHI, 

Paris. 
lnlrând În eabilwlul. ,Isal(> dl' lucru Chiar aici j1l Tribunal \":)j c('r(' infiin- Dls( u';1nll 

IHrea secti('i l \', renlru ca lller~llJ r iim I',Wul Ul) nmerahilul magistral se gtisia 1n. fa· 
ta unui birou p!in cu fel dc fel ti:: Ca l'a nu g~Lsim. , : 

A:;;a ne spune nn pod dt'sprc fl'u' ' h~îrlii cari a~lt'ptau r{,z()!ll~ia mal'- t 

bun al ~\( 'i\'li\lii judieiar'p S,I Il,U Stl· I a( liyilal(' al 

a',u; ;-<1 wlml'n,Uor judşti 
popas pl' {':lmpu.1 vast de 
ministrului Tilulescu In 

r~re. d(jllll'l1lul adi\'Îlaţii Juj diploma
lice şi l'ar~' for-meazii succesul t:lrii , :.;lrlliui lum.inal {'U a dlrui Il.au .. 1 Zl'M l' Cam asla ar fi siLuaţia .... 

moasa noaslrl\ li mh:l romflneasca, 

C~,a tlt'spl"t' HdUahU l1Jjnislru·~!·! şi Cal'l~ ne-a l},'j:-;lral-o cu alflll'a sa I de:lIu de 7.jk a. imp;:irtil {lrc,p-lak,'.H II 
cl'ji'iciÎ,i sLrămo~ii no.';'lri:;J pe CaJ:C I binl'făclltoarc in mijlocul SO{"l.el[\I,~L. 
hJeslt'muJ acestora i-ar ajunge pc 1 cu ce ,'ă p1lt fi de (olos~ Jn !('galură eu aeli\':lale:l ll'ilJurl,;.t· 

Lot i aceia cari un mOI11("l~l al- uita de I La aeeasHt illl:-pbar{" a\'~am lm- I lului din ;\rad, ajulls('r(un ambii a u· 
dragul limb-l'·i duşmanilor noşlri. presia di condU(,~l\orul deslirW1ol' a- i du.c.:c laude adualului minis;lI-n- al 

,Marceslc meritul sLI-abunjlor llO- I cesld socieHili. dorca a-mi. faee i juslilid, singurul iub:t de loIi ma-
litri ~ari ,ne~au, pi'isll·~t creili.nţa, Iim I dI'('vlaJe in cauza p<'nJ..ru care "eni- glsll'aţii şi cari pl-in n,ouile m:isuri 
ba Şl OblCC:1Ul'11e stramoşcştl, I fi.l'ffi sl'l mă pl~î.ng. in lC'găluni ClI magistratul'a \':1 feri 
. Dar ma.i lUm"e trebue să. ne fie ~- I acest COl]) <lp oricl' innucn.tf'. din a-

Un inl<,n.iew! 
cunoştin.ţa faţă de t{)~i aceia car{' cu 
<;ruc<'a in ID.în.ă au propovăduJ,1 cre-
4inta creştin.ă suporU1nd1 prigoniri şi 
~hingiuhi intre 7.idurile lilrrccdc ale 
it'mnilelor. 

{Jn rol de seamă, l-au avut preoţ:1Ji. 

C('-a,)1 putea sa-l.i spun eu acum: 
:lclivitatea este cât se poate de regu 
Iată Şi in h.;găLUl-ă cu l1eCcsittltjlre 

j udiei un' aşlept T'alYOarlde jud'cdlo' 

arară: dându-i deplină liherlate in sre 

l'a sa Up purllit'an~, a 'lucra aşa p 
preculll legea şi conş~iinla îi dic
tează. 

, 

lll/;!sln' in s1n.'inalall'. 

In ll'~.{alllr{! CII 1iII'l'in~Hat('a disLln
I sul mag.islral ml'-a don~til a fi un 

I CllIlvi,ns fi !o.r~·a:1('l'z. . a.mi~ltill ~ 
. du-ml ('PL mi!'! lrumnşl am al m<'l. 

" 

rrin reI ni eum rhllllll\ia-sa pove-ste,a 
I c1ifplilt- SCl'lle pari~i('ne. 

I In Uet'aslă atmosferă fl'umoasă , 
I lIl-am despi'uiil de d. prjm-pr('şt:dinte 
! I:isfmdll-l sil1i;.!,ur in aJlHrlLl d'reptă~ 

ţi,i, pentru a-şi dt's;hârşi opera îmre
pr.insfi cu a!:ll :~l1(,C{'S, 

'1. TIL 

Cititi 
ardl'lel1,1. Pc lâl1;gă cl-c-dinta creşlină 
ci. au propovăduit ~ credanta nativ
naW .. 

!
l'1oi10r, 'cart mă vor IHn.le in cunoşti~' 
tii cu anumite lipsuri pe can' le VolU 

I reclama ministerului de ,i \lstHi~. Observ la nCl~astă generatie o dr.:l- I l'ointa JDoporului ! 

Blis"'I'ica ardl'I1..\ană a fu,.."t lIl' focar de 
românislll. pl'cdieile preo\jlor erau 
adevărate aposlo!at{' de iubire de 
neam, 

CrucNl aun'ins şi romiinismui a 
bil'uit. Crucea a Însurlctil inimile' Şi 

Q, aprU1S flacăra patriotismului În 

lvutc Spil-ilck roma.neşti. 

I .cu c.fjeremul eleHlen
telor incendiaJ·e 

Ostaşi TOIl1:lni cu credinl'a în 
Dzeu au sfărâmal jugul robiei, Cân
kcul \ictOl~ie-i a sunat peste văi şi 
d{'alurl, in cele patru Ulllghiuri ale 
lâr.ii romi'mcşli !:>i dcla :\jslru lr1nă 

la Tisa. 

.Sub putere-a miraculoasă a crucci. 
s-a pă.sll-at crl'dill~a şi iuhirea dt' 
l1ealll. OnOare acelora care fac un a
postolat lWJ1lru ca credil\1a ş.i. iu iJi
rea de nf'am să pătrullltlă in "loale col 

\urilc Iărei noastre. 

Tot c(jestia spionilor 
Harango=6 şi Vass 

Presa minO\'jlal'ă COll;U11 W\ sâ facă 
o propagandă desăntală in I'avoa
reu sp'ionilol' lIaran;lJ,ozo şi .\na 
Yass. Bim' jl1~d,cs nu ne miră aceste 
apllciHul'i, ct'ca l:t,' ne mirii este nu
mal că unii l'Om~lll:i ..,e lasă traşi de 
limhă de cătrt' reporterii ·dornici d(' 
a inregistra eftle o declaraţie fu"ura
bilă celor doi spiOJli ai lJngal'ieL 

In legăturii cu sp.ioJl.ul ce s-a des' 

Copl'l-il la .\rad. {' hiIH' sa se ştie {';1 ' 
incliYldul lIarango zo, eal'l' du<,ca pes
te gl'an iţă şI irik furnizat<' l' ngal'Î<'~ 
de spioana Yass, a !'o5l p[\ll~l in An
gusl anul 1 r('cul in sl'n-idul Cfr. din 
,\rad, 

il1doh'n(,i. nu c {it' mirUI'9 ca rfisar la 
tol pasul inc{'lldiaridc aceştia 

i\lai l' hine de asemenea să S~ 
~lit' ('a S-\IU pulut mcnliu('a în servi-

ciul slatului asemenea elemente IlO" 
I 

rinlioa.;;e, ,)i cii s-a inlerven;it chiar 
şi Sl' aria in aC~'sl sen'jdu de in I'a\"oa!'ea lor, altlnd când romfttlii 
şaplv ani de zile, cu loale di. lJU sunl dati afara din siujbe ca sa a-
t.'ra cl'la!enn rom:lo. jung;i În ghiarele Il1:izcriei şi ale 

Inll·-un stat unde se înl;lmplă alilta J pl'Ol'ag;mdei SO\''icticc. 
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Dunlinică la orele 9 seara la Căminul In- Scaunul &.ermeca"ooitor" comedia lui Frederic I(~rinthy, dată .Întlu~ sin!plr act ________________________ ~, ,II In afară de aceasta mal multe bucăţi clasice ŞI repre-

dustriaşi1ot' va avea loc repr teatrală zentări umoristice. După terminarea Jprogramului, dana. 
• IiU "secn n=rT ,"nE 57r7E7 X_ Intrarea Iliberă. 
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Ploaie ele falimente Ia Timisoara , I cant: G~,L1.i~. uebit .~in earc s-a inca
sat 16.13L!1/3 de leI. 

I :rota]~~ V,t'~l~luril.ol~ penLJ'u st~l sunt 

Falimentul Băncii Comerciale I 
de l.SJ,).,!OK .. >l.i 1("1 jar chC'lluc l:1. sunt 
1.700.li:23.0Î;J, rL'slul rillll~ln~Înd ln te

I zau.rul statului. 

Timişoara, 10. . - Pe iiua de aS
l:l7j piata finan.ciara din 'f';mişoara 

a. Inregistrat o noua insoLvahililalt' 
ur'lu;;l'. 

EsLi.' v'Orh .. 1. de Banca Co Il! t'\'C'i a
tii şi Industrială S\"ăueasCil, can:' a 
iucdal as t;"t zi pl:ltile. 

Diri:cţia hilndi a în.şliinlat astăzi 

pc dt>po!w r\l.i că pa si ve le. nu \'0 r fi 
in IIici Un caz mai nutri dec..:oll aeli-

şi industriale Svăbeşti 
! i\'dc. :;>i C~l ;.i va despit;.iUhi Îll l}rojlo)'- i are din BaIlat. .\vea un ca!)ilal sueta1 
I tia de Hil sau chiar de SUI(l la sulit ! dt' 3;iO milioane, rezerve de .6 miti-

Cu loall' al't'slea alarma pC piata oane, depuneri în valoare (le peste ~)(J 
Timi!;;nrii este foarle mare. mil:i<wn\.. :;i dispun!' d,l' :?7 sucursale 

:\dul1aITa ge!wr<lla convocală J>cn- in judetul Timi~. 
tl'U 1.1 erI., 'se r:lgădu('~l(' foade agi- i Ine.onditiun.i1e aceslca e firesc ~i 
luliL ~ nu sunt excluse surp.iz{' nC - i fi{' aJarmatrl nu Il,umai piata timişo
tiăcutC'. I reană ci îlltreg juddu1, şl 1n s.pecial 

De notat eă nanca în '('hestiulle <..'0111 satele ş,"ăheşti 
l~ prlntr'{' marile ill~litllte finanei- i 

, Aceasta c.ste '::>iluatia fin a Ilci a n'i. a 

I 
judl.'lulll.i pe anul W2~). 

In aşteptarea lnc[lsi'ir'ilor putinelor 
I r<"stantc IX' ext~rei~iu"l H)~) crcdem cil 
! a{waslli sHuatle va înflori pe an.ui în 
! eurs. 

N umiril e în serviciile 
~colare ale directoratelor 

Au fost delegaţi conducători ai 
secţiilor de fnvaţamânt dela servi
ciile şcolare ale directoratului mi
nisterial Timişoara: 

(J11~111 sotiei illternate 
:\lonupolurjll': \'en1d1l6.1c sunt (1<' 

J5GS002HtJ]1'i, dinLre cure s-a incasal 
HS,l(j'.~~·ki ll'i. dmânttltd Kti~H . .sGO de 

I . l 

1. Mărila la secţia tnvaţâmântu
lui primar: 

1 S. Evuţian ]a secţia tnvrtţ,amân-
tului secundar, normal şi semina· 
rial: - . 

CII de-,a sila ÎII Clisa 

tIe nel'lloi 
- Acţiune penală in contra soţulai. Este 

saa nu este nebună cI-na Bereczky J --
Am relatat in ll!limt'le dOlli~ I\UIUC

re alt' ziarulu.i nostru despre cazul 
dnel Aurora Berl'czky, soţia fotogra
fului arădan Bereczky, scăpată a
l.a.t!ăeri din ospiciu, un~I'(' bărbatul 
~ău o internasc cu de ... asila în llÎ.na 
de bobotează. 

fel de folognHii pol"llograf.ice.ş 

, .. \.n"linlim, că in. adresa prin care <x'-
I . d ti' " B 

{

le JU ecarea so~u UJ sau, d!l.la c-
l'eczky îl aCllză pe băruatul său că 

. a silit-o pin diferite m.ijloace ca să-şi 
îl1labukze aW'I'Ca pe numcle hu, a-
poi dupăee aceasta s-a întâmplat, a 
recurs la .internarea în ospiaiupcn
truc.a să scaJ~ de dânsa. 

Trehue de altă parte să inregis-

I ulcasa. 

! Plus alk ,,('nilud ale ilHl('tul~li 
! care se ridică la suma de' 100 miLi
I 
I -

D. Burai la sectia lnvăţamrtntu
lui profesional şi comercial. 

Actiune llenală contra 
băncii "IIermes" 

TinLÎ~()ara. In e1w"lilllJ..ea O:1n-

cii »Hennes. dc care ne-alU ocupal 
in ma.i. multe rân.dur.4 a ~ntcrVt;nit o 
inl()rsătură s<.'n~atională. 

72 de d'eponcilli au cerul inte.n-en
tia parchetului, acuuln? diroct.ia b<l.t1 
cj.i. că a pregăUl cu hună şUin.tă fal1-

I m<.'n[ul pen!ru ca sit VăguLearl pe 
I depullălori. 

I Prii,n actiun~a înaintată la parchet. 
1 se cerc areslarea imediată a <tircc
II torului general Paul VCill;. lJerg Şl .. ' a 

(;('101' 20 de persoane rcspo,u.sahile de 
l de,rri!wolada băncll,'- ~ . <- ,,~ . 

b '""b 

Numita a inWll.lal sotului să.u acţi
mIe pt'llală cen'tnd cond'amnarea lui 
pentru fapluÎ de a o fi internat făni 
6ă. fie bolnavă, deaselllcnea pentru 
pcrvers..itate, pentru lezjun,i corpo-

i lrăm . d.eelllrat~a :lIui I!rim-medic. ~tl ! 

! oraşUlUi, <lr. \. Cucu. III haza aViZU- ' ,. 1 R " 
! lui căruia s-a f~1cul' internarea la ~ Se va infiinta un consulat I Noui concedierI a" eşiţa raII.' şi pentru răspândire de foio'" 

grafjj pornografice .. 

In urma acestei adrese, poUtia a 
făcut ieri o pcrchizitie la atel:ierul 
dlw Bereczky, dar n-a găsit n~ci un 

\ ospiciu, şi Care stârue că e,ste absolut ~ :.: american pentru Banat i Lugoj. O vie agitaţie domneşte 
. s,igur despre dementa n,umitci domn- i - ! din nou între muncitorii din sudul 
; ne. ve Cal'C o cunoaşte foarte bine, I Timişoara. - Consulul ame- I Cara~ului in majoritatea lor miuieri, 

j rican din Bucureşti a vizitat ora- I lemnari şi chirigii, din cauza nouior 

Situatia financiară 
tului Arad 

a jude-

- Sumele diferitelor incasări -

I 
şul nostru tn vederea tnfiinţarii concedieri pe cari societatea "Reşiţa" 
unui consulat american pentru vrea Ba le faca chiar acum, in 
Banat. 1 toiul unei ierni cumplite. Se spune, 

Numiri. . • I ca in curând o delegaţie compusA 
din reprezentanţii muncitori mii din 

D. V. Vâlcovici, rectorul şco alei , Anina se va prezenta d-Jui ministru 

l Politechnice din Timişoara, a fost I al muncii cerând intervenfia sţatu
numit profesor titular la catedra lui şi ca acesta la rândul sau prin 
de mecanică raţionala şi experi- masuri de constrângere fie directe, 

Situatia finallciară a judC'lului no- , 
slru oonduc{lIlIdu-se dupii felul cnm 
s-au incasat ;impoz~ldc ct1t ş.i după 

vll~turi.le juddului 'este Dun,;'i. fală 

de alti ani când se găsiaq. restantc' 
mal'i îngăduite cu prea largă bună

vointa de către fostele guverne. 

VămJi: 25L890.160 ld asemenea 
creditul. 

1 
mentala dela facultatea de stiinte fie indirecte sa intervina pentru a 

(~U • i din Bucureşti, pe data de 1 Oct. curma repetatele şi absurdele pro-' 

Energia aclualului min:istru de fi

:nan.ţc d. Madgearu a început să se 
l'"<'simtă chiar din momentul V'Cni
l"<'i dsalc în frun.tea departamentuluJi 
finan.ţelor, ~i pentru. a \'ă da seama 
de rezultatul unei munci \'rednice voi 
tnfă~işa aclivitatea îo. cifre a Admi
nistratiei locale. 

Contril>uW directe: :il2.~8.Î4:;' lei, 
.. -au incasat 21,261.7BO.627,' rănlânând 
de incasat încă 50.498,118 Ici. 

Spirt şi brevet: .34.261.373, s-a .in-

I 
c.asal 3:UJ;)6,3j,), ră.lllânân,d <it! Înca
sat 1.204.9 18. 

Alte art. de consumat: 44,3;)().2'-J4; 
incasat ·JA.287.06t, rămân.ând 63.2:10 
de lei. 

1rup. pe lux şi cifra de afaceri: de: 
8:J,87J,-H2, s-au incasat 82.717,;)11 !.ei. 
rămânând 3157931 de incasat. 

$pcctacole: 4288703 v-cnit, il1~' I s...'Îndu-sc 423H15 şi rămân,ân.d' 54.2<')8 

I d0 lei.. 
I La tunbrc şi succesiuni vcn.ituJ 
i a fost de 186.085.976, rncasându~se 

\

' 156.272.669 de lei şi rămân.ând 29 nu
lioane 813.307. 

11930. . 1 vocaţiuni ale "Reşiţa". 
1 Ştiri din Banat. 1 

Nou stat evreesc Dela 12 cor., acceleratul B~cu-I 
reşti - Jimbolia va opri un minut; 
în staţia Recaş. o ştire din l\1oscva anunţă că 

! sovietele organizează In cadrele 
l Republicii Federative bolşevice 
l un stat evreesc In Siberia, cu 

In atenţia cI/ui 
DirigilJte 

Primim zilnic n,l'nurnărate phlngeri 
în legălură eu pt'tiţiUl~·ca., atât a ziare 
Lor c~î.l ~i a coresponden;lui noastre, 
care suferă întârzienl mari şi de mult 
nu este chiar pricinuită. 
Rugăm pe d. diriginte să biD,('vo

iască a lua măsuri pentru a înceta 
odală pentru totdeauna acest lucru, 
care a devenit un obicei. 

- """"""-~---~-------- -

: limba oficială rusească şi cu ad-, 
.. ministraţie evrească independentA. -- -_._-----------

Vrei să mânânci bine abonează.te 
la MOS NICU, 

cu 1400 Lei lunar . 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 

l:IneUlatOl/:rafele din Ttml~o$ra -
CINEMA CE~rATE CINEMA APOLLO CINEMA MEHALA 

1 J Ianuarie 11 Ianuarie 11 Ianuarie 
• 
Deşteptare 

Oglindă secretelor -



- D. IIcnry IIaralamh, fost direc
şi mu lal în aCl'caş calitate la SL1Gllr

sala din Orad{'a a băIlicii, a revpnit 
in I'rur\iLe:l sueursalei arădanc. 

In preajDla ale .. 
gerilor din 'Caraş 

-- Firma Brann şi Cz("jlcr', care con: )J 
i ta de vre..u 2() de aui. ca un.a dintre . . 

1930 
Febrnal~ie 

1 

Lugoj. - Alegerea parţial~ pentru mandatul de deputat de 
• Caraş devenit vacant prin moartea protopopului Gaşpar, fixata. dup~ 
1 cum se ştie pe ziua de 29 c11., ţine agitatA şi încordată opinia pu
r blica din acest judeţ. Prima candidaturâ s'a depus la Tribunalul 
i Caraş cu data de 28 Dec., din partea d-lui Iancu Conciatu, fost 
i deputat, care de data. aceasta paşeşte ca independent obţinând 

semnul distinctiv un pMrat. n-sa cu aceiaşi zi şi-a inceput turneul 
electoral. Atât averescanii cAt şi liberalii de sub şefia d-Iui Corne
anu au hotărât definitI v ca sa nu i-a parte la luptă., De asemenea 
nici d. prof. Cuza nu va mai candida. Deşi pâna. mai ieri tabara 
guvernamentală şi a păstrat tot calmul, repetatele insistanţe ale 
centrului de a-l tmpune pe d. dr. L. Cig~reanu înta.mpină enorme 
dificultăţi O parte din organizaţia judeteana. va cere Cli insistentă 
pe d. dr. Peia dela Lugoj. 

I cele mai mari din comuna 'Hoylm-. 
I a dai ral~ml'nt., prpzl'n,t~lnd' un hilan1 
f de 4.625,000 ja pasjye şi 2.71i3:UJOO la 

1 
ad:iy<". 

-~- Printr-o adresă a miI],i.. ... terului 
de jnterllf.', municipiul a fost sculi! 
de înlreţilll'l'Ca poliţici din Arad, cal" 
îl cosla pt' an ;i;{ milioane şi jum:l
ta,te. 

Bugetul poliţiei estc incadrat cu 
incepere din. ~nLll ut':CsLa în bugetul 
slatului 

• 

- Se aduce la cuno~tinţj}, pub
lică ca cele circa 70 kg. de cas
caval, ce firma cumparMoarA, 

Augustin Watz Bl.1111 
Indnstriaşilor 

Bazarul Popular 
anunţa Ono sa clientela, ca a so

Situaţia întreprindcJ:ii co 
merciale Iosif Eisele 

din Arad 

sit mari cantităji de resturi de In kg.ilură eu D:i~te ar li coh.' ap"i
pânzeturi direct din fabrica cu rulc intr-un ziar, prin care se c:lubl 
Lei 22 metru, mai departe cati- a se compromite fabrica de n1Cz('
fele netede. precum şi catifele ve- IUI~i a dlui Iosif Eizelc, suntem in 
lour cu modele, crepe de chine în miisuril a preciza UI·măloarcl.(~: . 
toate culorile pentru saisonul ba- Ac.caslă illll'cpril1derc sc găseşle în 
lun/or, precum şi catifele negre ' plin progres eOIlLinulÎndu-ş:i activila
pentru costumuri in diferite ca/i- Lea ca şi ma:i na:illile având () nume
tă#. Locul de' vânzare exlusi'lJ.· : roasă cIlientelă. 

a pus ]a dispoziţia vânzătoarei 
Gebriider Wettstein, Ziirich .. j de 

membrilor nu va putea lua deci- : care marfa vânziîto~rj}, n'~ dispus. 
ziune valabila., atunci adunarea se : în baz~ art. 347 al.1O 3 ~m ,~od~1 
va ţinea tn ziua de 26 lan. a. c. I com~rc!al se ~or vmde 10 lIcltaţ~e 
făra considerarea la num!hul mem- 'publIcă în zIUa de 18 Alanu.an.a 
brilor presenţi tot cu acelea prog- lanul 1930 ora 4. p. m, m T1011-

80ara 1. Piaţa T epeş Voda 1 pe ram. ,. f' . 
La întrare a obligător prezen- cheltuelile şi riscul Irmel vânză-

tarea carnetului de membru. toare cu intervenţia notarului pub-
Direcţia lic celui care oferă preţul cel mai 

________ ~. ___ . ____ ._________ mare. Firma Augustin Watz nu 

Ştiri şi intâmplări din 
Arad 

Timişoara Cetate str. matei Cor- i .Cflt priveşte camvania ziarului îşj 
-vinul 4. ~ are l~xpUcatiu, a\'~î.nd în vedere ohi-

-- Admlnistra!ia fin.anciară a lansa! 
un apel către contribuabilii din A
rad, ca să se gr:îhească sli pH'iteasco 
n"stantp}{' pân.ă la 1.') J anuarie, dind 
expjră termenul amncstici acorda
te pt>ntnl neplata impozitelor din 
tr<'CUt. 

: c(~iu.l' de a se cOlllpl'Omite ortk..e mUIl
..------------.. -...., 1 că C.·Lnst.ilă, ·.c~ll şi lJoCrsoana din] Iosif Cel mai eficace leac în contra "-

tus.,t şi a l.runşitelur este Eist'le ('arc se hucură de mari sim· 
8irop1l1 Penful!iIian al d-rului 

FOLWtES 
preparate la FaTm. Dr. Foldes Arad 

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

"ZINNER" 

palii in sOliclalea arădan,ă. 

Asociaţia funerare a Angajaţi- Inşli"intc[\7.1'i l.oI0(l:lti'i dî lm!(,tint'le 
lor de fubrică din Arad, aduce la fie 'imlmT1{'r(' le va primi fiecarC con.

! cunoştHnta membrilor sa-i cA în I h,:ibllah.il a~asă. a~tf('l .deci nil (' nev-oe 

'

ziua de 19 lan. a. c. ora 9 d. m. I sa se J~:(,7Jntc ",Hllenl după ele la 
. d J - 1 I JX' rceptia va ţmea a unarea genera a m sa al' . ,. " . 

I mică a primariei cu următoarea - O ddegntlC dm ,~arte.a ŢlI"l.mănct 
. OrfHh'u-\f ~n? a fost Zl!f'le aCt'S'lca la 

de ZI: II Arad. ca să si udjezc ('h('.stia cinema-. . ! 1. Deschiderea şedinţei logl"nfe1or comunale. in,tnlc..-\t ora-
Arad, Str. M~ţlanu. fost Forra) I 2. Raportul secretarului. ! $~11 Ol"?dpa ,"O('şle 'să l!1unioil~aliscze 

4. Cea maI eftlll~ sursă 3. Raportul cassierului. i ~ la canpmalografelp dm cupnnsu} 

de ceasuri şi giuvaericale. 4. Raportul cotrolorilor 1 Să1l!.. tOI'~ t ă ' 

Garnituri de Oamast pt. 
dejun, PânzeturÎ şi 

Plapoma 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

Iosif GlESJNGE~ si fiul 
1876 Arad, str. Meţianu. 

I . " i <.\I'eş e ra( e.a ~nlH-t> ~~ pu ea g SJ. 
, 5. Descărcarea comltetulUl. , mal compC'1.entl dascăh în.a(':'('2stă 

I
I 6. Medificarea statutelor. I act'ilsl1\ c}H'.<>tiunc dec-~î.t pe cincmato-

7. Alegerea Controlorilor şi ln- ~ w'afistul Lutai 
tregirea Direcţiei şi a comi- r Numarul şomerilor din ;\rarf 

'\ tetului. i eari ;iau ma:'><1 la lJucătlh-iiJ.e l)'crpu-
8. Propuneri, interpălâ.ri. ; lllrl'. s-a rid.i('at cu ziua 0'<' ieri la 

. Rugăm membrii săse prezinte i 700. 
in numar cM de mare. intru-cAt !- Trihunalul Arad a d'edarat 111'. 

stnre dt> falinwnt pe tl/eg11storul Lu
adunarea generala. în urma lipsei rlO\"Îc Fisr!wr din Sebiş . 

ia asupra sa nici o garanţie in 
privinţa calităţii sau cantitatii mar
fei. Reflectanţii sunt obligaţi a de-

I pune 10 la suUt vadiu din suma 
oferita. Cumparătorul e obligat a 

'\. suporta toate taxele şi a tran?~o~ta 
imediat marfa. Marfa e vlzlblla 
oricând la firma Augustin Watz in 
Timişoara 1. Piaţa Tepeş Voda. 1, 

I 

--------------_.------------
Loc deschis 

Pentru cele publicate tn rubrica această 
redacţie nu răspunde. 

Incunoştinţez Onor. public că 
mi-am mutat magazinul în 

str. Eminescu No.2. 
I fosta prăvălie 
i mann. 

succesorii Neu-

UrAndu-vă şi pe mai departe 
I sprijinul, sunt al Onor. public cu 
I toatA stima. 

11. SCDUTZ 
• ~~~~~~~.~--~~-~--~--~~~~~~~~~~.~---~ ... ~--~ .. ~~~_~~ __ ~ ___ ~_~_~ __ ~_~ __ ~~.~_~ __ ~~r~'~~~~~~~~~~~~ 

F01T.lETOX 

Dela Creve(lia 
o zi rece de toalllllăcl1 un cer 

posomorfit. ploaie mărunlă şi dpusă 

cădea fără încetare l)I"Clu!cânc' C!rm
p.iîle într-un lac imens. 

'Su",oat'le de apă alergau dooo-
timl de-a curmezişul şosclei bră7 .. d.âl~ 
do() în şan,ţuri. adânci. 

Circul a tia de-venlÎsc a pr-oape un
posibilă. Ina.Ulllam greu. Con"miui re 
fugiatilor cal"C îşi urmau carele şi 

cărutde Îlleăl"Ca.ie cu Întregul lor a
,"'111. nc în.curca drwnuJ. 

Bătrâni gârbo\'lÎti, f{'mci şi copii 
în vârsta cea mlllÎ fragedă, tQţi fără 

apărare îşi unnau drumul llribegir 
t'i, pierind din calea inamicului. 

Când trupele se apropiară se de
tcră in lături. $Î privirea lor de.pri
matii ne spun.ea: 

! .Curaj brava os:i1aş:i.. în voi nic stă 
~a:lă n;'îdejetea, Dzeu să vă ocrotească 
ca să puteti alunga duşmanul :;ti să 
putem reaLiza id('alul l1aţion;ak 

Tot printr-o privire lun,gă plină <1(' 

I inteles le shm:ll1llrăm n~tdcjdiea în 
r sufld şi ne continuarăm marşlll. 
1 Intrarăm IX' la prânz în Cre ... ~'-

" 

dia fnînţi de oboseallL O C'oloqn:l in
amică se arată în depărtare .Primi

I răm ordin să împied~căm înainla-
1 rea el. Dcscălecarăm imediat, h1s.-1.
I răm ca.i:i la marginea satului ş.i în:, 
I forma,"ii de luptă traversarăm ereva-

1 
dia ocupând creasta dealuhti di~ 
spre Hăsăritij Comandantul Dh-ftzieJ. 
001. R. .. şi şeful de stat major Lt-
col. IvI... luară în grabă toat(! măsu 
r.ile ca :succe..';ul· luptei noastre să fie 
cât mai asigurat şi cu un sânge- rece 
demn de admirat imbărbătarh IX' 
ostaş,i. La un nou ordin ocu parăm 
o poziţie 'de tr-agere. 'Urcarăm mi
tralierele în podul unţi magazii ~'{'. 

I grâu. Ser\'311W luptau până la urâu 

l
in W·,tUl. ee .St~ sllrpa ml'r~,l1 :uh 1>.0-
vara mdralael'eloJ' rn slar)IL r{'U-

1 şirăm să h' fÎx~un ş..i si le indrcpHlm 
\ ('u tevile prin kreslreJe podulul. 

Seful s{'('t.ie·i LocoL !IL .. dctt' or<.linc 
împărlind rolul fiecăruia. Dt'sdlise 
răm foC' viu asupra c()loand şi mo 

! mt'fllul tt'a.gie jIlCP!Hl. Soldatii noştri 
; h'ăgl'UU UiTă milă În plin:. Cânlccul 
. lU()r~ii dl~sljÎ.<'a Yl'Lzduhul.., răI'tind Lot 
: mai mult rândurile inl'anlerki jna-
1 miee. 
I ArljleI'ia lor însă se răzbu:na -hom-
I bardtllldu-nc cu· furie. Obuzde că
I d .. 'au scormon.inp păm:înlul şi zguduI ind anăp-ostul nos! I'U ca pe o juc:.\rie. 

TeJlcuiaJa zidurilor se n.ăruia, cără
mizile se rostogokau, schijile căde.an 
in ropot surd pe acoper::i~ul maga

I z:id prel'ăcând-o in ruină. 
I lnct!pusc să '~picc ş.i de ai noştri. 
! linii. intepeniscră In p07iti:i grouz.-
! l1k<>, U1t:i.i ne pra"ălirăm in gr""âu, 

••. 1 . ; I I 

utulndl1-1 eu sângele lor ierifit pen

tru întregirea IlL'amului. 

110 rţii fură re ppue înlocuili. I'\ oii 
sen'anti trecură la postul de o(l(OafC 
Hm'i şovăială ca şi c~lnd tou. ar fi 
fost sOI-Uţi să-şi verse &:.lngde 1X'..11'" 

Iru o cauză at:ît de sfântă. 

Ploaia gloantelor şi bubuitul 1unu~ 
im transformase magazia intr-un in-

ft'rn. Oamenii devenise fcară setoa.'.;c 
de sânge. 

~S('ful secţici dete ordine de im~ 
jJl'ospă!area mnn.itillor. Si când lup 
ta conlin,ua pe ~aţă şi pe moarte, a. 

păru în gura podului oroon,anţa ori
ţt'rului care rămăsese între timp a
rară la cheooane. Când soldatul dete 
cu ochjj de grâul ră\''l-lşit,exclama 

(".alm ca şi când n1mic nu s-ar fi 
întâmplat; 

I --: Don;~~J;~~nt, păc;t·de gnl 
1 ul ăsta că-i plin de neghin~«. 

E. .!\-[. Nă"·.alniio 
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'fELEFON COCS prusian 

Cdrbunl 461. 
Cemne de loc 

CărbunI de 
lemn ,.retorta" 

Transportă la domiciliu in orice 
cantitate. 

EDHlJl'ttD il C T H il N N 
Arad, B-dul Reg. Ferdinand 44. 

Albert Bollffi 
'fimişoara, Iosefin Piaţa 

Skudier I. 
oferă mărfuri 

coloniale si Delicatese 
cu preturi reduse. , . 

Prin o încercare vă puteţI 
convinge. i 

------- ~----- I 

"Weisz" fotografi 
Bul. Reg. Matia viz-a viz cu Dacia În : 
:!:7B Curtea Bănci judeţului Arad .. ~-:-:..:: ' 

Cu~părati ceaso~nice CsaP ky I ~ 
şi luvaencale la fuma • 
vis· a-vis biserica Lutherană, Arad : 

Menu eftin şi eun. 
Prânz lei 50 şi cină lei 60 la restau· 
rantul şi cafeneua "Pa!ace" din TI
m/SOMa. In fiecare seară concertează o 
mtlzică de primul rang. Localul cel 
mai bun de distracţIe al Timişorenilor. , 
1703 I 

. --~--------'-.--~- I 

America 
magazin de haine Timişoara IV 

Strada Bonaz 12-a . 
'Oferă tuturor prilejul să-şi poată 
procura costume iefti 1e şi elegante. I 
funcţionaU o de carieră şi mun- . 
. citorilor li se acordă 10 la sută I 

reducere. I 

.lncăl:ili CU bri
cfjele anlracil 

S,ret e.-4lA,. ciorapI englezeşti de iarnă, ciorapi patent, frico
.... 7 uri de iarnă, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe 

preturi ieftine, cu reducere de 10 la sută, la 
A. B O G Y O. Arad, Strada Eminescu No, 1.3. 

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

" .. ,"-~:P~:~~ - ".:~~' , 
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'~L.tK~I·2· \}t'1~~;r~\ 
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7500 Lei tn cf. Nr. 646 Rudna 
l/a din intravilanul cu Nr. top. 
2731a .cu 200 St. p. In preţul de 
exclamare 7500 Iei pentru in .. , 
casarea creanţei de 1122 Lei 
cap. interese de 12 la suta de 

: la 1 Sept. 1926 spese de pro-
ces şi de executare de 346 Lei 

; fixate acum spese de 270 Lei 
, fixate acum pentru cererea de 
! lieitaţiune. Licitaţiunea se va 
; ţine In ziua de 31 Januarie 
I 1930 ora 9 la Casa comunall\ 
· Rudna, Imobilu} ce va fi licitat 
; nu va fi vAndut pe un preţ mai 
; mai mic de cAt două. treimi din 
j preţul de strigare cei cari do
: rese să. Iiciteze sunt datori sa 

depoziteze la deJegatul judeCă
toresc 10 la sută din preţul de 

, strigare drept garanţie în nu
merar sau in efecte de cauţie 
soco uite dupa cursul fixat în 
§ 42 legea LX 1881 sau sa pre
dea aceluiaşi delegat chitanţa 

'constatând depunerea judecăto
reşte prealabilă a garanţiei şi să 
semneZA condiţiunile de licitaţie 

I § 147, 150,170 legea LX :1881 -. ... 
1 legea XL 1908) Daell. nimeni nu 
I oferă mai mult cel tare a oferit 
! pentru imobil un preţ ma\ urcat 
I de cAt cel de strjgare eAte dator 
1 să lntl'egească imediat garanţia 
1 fixată conf. procentului preţului 
! de strigare ]a aceiasi parte pro-
: eentuaJă a preţului ce a oferit 

(§ 25 XLI 1908. 
Timişoara la 11 Sept. 1929 

i Dr. FiaIa m. p. jud. 
I Pentru coaformitate Grefier 

indescifrabil . 
-;~t;;~n:;J(~i (~'~#Ak~,}~\-t.~~;"f(~~~ţjtliJ'!i~~ 
f.t;.,..:-. ..... J!.'.<'ioil!.t~ .. ".,. ,1j~ .. ".,~; ' ............ ~ .......•.. ':~;;>< .'4-.... 1;<.":. '~ .. '.>;;Z~': .. Ji .. " ~':d.!,j"'&' ( 

j~4'l<·!~..';';ţiII!' o·~!-,~,.;~~, .. ,""",~,;f"-;"':;;' .. ~;.."'~~.~".;,:~ .. ~. '/ ' 
- ,:::." .. ~ ',. -~"i-\ "'rL" W '(' , '''". ,.-~;.~;:'."." I 
., 1',' î ifJ.~:t~,~~li~~"~;k"·~j~·~ "~" "\ .. ;,, .• :~~" I 

I '1.5·ţ·fk~~~~~;~':~~'if~1t;f.~ "~~".. ~t,ot~ -,~.,., 
(lV:',; ~I<~~~~"l'~§t'~';' ~~:s:: ~ ......... 

. 'lJtaÎt~I!r.41J)j~': i~ăteş~:~~~~e~8 
, 

- .. _- - '. - .------.----- \ Arad, Str. Eminescu (Deak Fe-
Către cititori şi abonati : renc) 2. fostapravălieM.Neumann . 

RUganl pe abonaţii no~trii să binevoească a ne 
trinlite illlediat costul abonalIwntelor pe anul în 
curs cât şi restanţele pentru a nu fi nevoiţi ~1 înceta 
expedierea Administraţia 

.~ ___ 'F _____ • __ '" 

r 
Din cauza lichidării Intreprinderi 
comerciale vinde cu preţuri ex

cepţionale 

Mai ieftin cu 50 la sutA decât incălzi
tul cu lemne. N'arq mirosul greu al 
cărbunelui şi nici funingine. DeJa 50 
Jeg. in sus, trimite acasă. Se poate co
manda la agenţii noştri sau prin carte 
postală la reprezentanţii noştri din Arad 

I ~ () (;. 22 HI7 .. HI2S 
PU b1;eatiuIl(' de H<'ljLa(.ie. 

I UJude.căto~ja ur~)ană Timjwara 
I Sectia c. 1. 

"IRINA" 
I "Casa de dantele şi tricotaje" 

vis-a-vis de Poşta centrală Arad 

Iuliu Vas 
Calea Radnei No 94. 

{,JJ.NEMA. 

OLYlllPIA 
LUGOJ 

••• __ a __ ~."·.I •••. ~*~7"'''F_~.ţ.~._~_ 
lan. 10-11 Vineri, Sâmbătă 

FLUTURE de TRO'rUAR 
dramă senzaţională În 10 acte. 

In rol. princ.: Anna May Wong, Fred 
Louis Lerch, Sz6ke Szakall, TiIla 

Garden 

1 n baza l"Xl'CU(j('Î de cscun;tentarc c' 
feplu<ÎHI În ziua de. 1 Odol11jvri(' 
W2~ rl' haza deC'isul ui .J Ufj'ecălori<>,i 
fl}iix.[;l .\rad cu ~o lS:-)()9-1928 obi
l'cI elI' sechestrate În j}roc~sul ,'Iertat 
de executi(. Xo G. 22197--HI28 a-

I r2r jmnentul locuinţei PJ'c{ lI~!e În 
, SUIJlH de Ie-j 2.>Xf)(), cuprinse În fa\'{)
jilrul fjrm('Î Fratii .\pQuyi din i Arad 
rrpr. prin dr. Bela Schannru a\ll1cal 

,dm Arad J>('J),tru suma de lei 1520 
c:\p1iaL interese dc 15 şi jum. la su

: li'! dela G ~o('ll1,·.rÎl' 1!12H, D,<!Cum şi 
! sP"sell' slahillitc pună Jn. l)'rczcnt se 
• ,'()f vinide la licilaji{' publidcÎu Aruet J sll'. EmiIwscu ~, In Ziua de 11 la-

I 
nunrjc H-I:3(1 la oral p. m. ('.onf. nrL 

de k~(' djr. anul lX~l al legei~; 
execulit. 

Aceasl;l licÎlalie se ,,·a line ş.i in 
fanu'lIl lui VI'. :\urcl D<'l11ian. 

Arad. la 11 Dec. 1!)29. 
Irqr.J.n~S;JP!uţ. : I'}J~pod-pS 

No 79S1-9:ID ef. 
Str. Brătianu. 

Cel mai bun combustibil având 
j In cauze de executare por., cea mai mare calorie este: ! nita de urmăritorii Prima casa I 

j de pastrare s a. din Peciul nou lAt · 1 
contra urmă.ritului Jiva Lazios la ! n racltu 
cererea urmaritorului Judeca- II' 

t?ria ordona Licitaţiunea execu- Nu face funingine şi nici zgură. 
ţIOnal~ noua ~n baza §§ 14~, I Arde tn orice sistem de cuptoa-
146 ŞI 148 dm .1ege~ LX. ?m I ne. Puteţi cumpăra in engros~-
1881· asup~a .ImobIlelor adICă detail transport franco locuinţă • 
asupra porţIUne] de 1/2 parte ' 
înscrise pe numele urmii.ritului V. · C 
în cf. a comunei Rudna din cir- as ŞI omp 
cumscripţia JudecAtoriei Timi- -
şoara NI'. 225 prot. ef. sub A. 

! II 1 Nr. top. 274/a a intravila- Timifoara losefin, Splaiul drept a 
. nul cu preţul de exclamare de l Begeului 17, Telefon 13-01. 

Mare târg de oc~zie!_Pre~uri extrem red~- MaO'azl-n de Moda Parl·s vi~-~-viscuPri~· 
se! Paltoane ŞI blanurI pentru femel. ~ marIa OraşuluI 

-------------------------~------------_. ----~--_.-
U d d - ~i RebuBt se 6""i ~ ~ ARAU, Str. AlexandrÎ; 5.Tel.: 3-93 

n erwoo DOUa găse~te la JiU uSIISZar Atelier de reparat orice maşina de scris 

Tipugrafia »Vointa Poporului«. 
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