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Ţărani, feriţi-vă de ei! 
5. Februarie 

PriViti data in (".ar<.' se va dcddc 
soarta celor ('.c s-au d<..'Clarat :inca
pabili, a celor incapabili rămaşi pc 
~fară şi a p:uţinilor capabili cu 
fr.ic-a lui Dunw('2X'u, cm-i aU lup~at 

i!ntr-adcvăr pentru tam. 
Dar mll întreb câţi vor fi dintre 

aceşlia in marca mulUme care for
mt.-ază coeficientul deza~truos de ma 
re al parvcn.ilismului politic. 
Ţărani, aveţi "datoria, cu rafinatul 

v():.1ru bun simţ, să cule-gcti, ale
gând sământa dt' nt'ghin~ neghină ca
re în deXIlletica t'i influenta a dis
trus cea mai frumoasă floare, floarea 

._ ....... '~ri:nU 4-1 omeniei. 

l}.i.str~'ti llt'ghina pol itică înfip' 
tă in livada suflctului vostru cin-
stiL , , 

Nu "ii lăsaţi hln1ţi in mocirlă prin 
VQrbe st.>ci, fără inteles cu mco.irea 

l
i de a vă auu('-C la rujn~. , 

Cug<>laţi p~lnă DU c~ie prea lar-c!u_ 
Nu vă omorâţi cu propriile voa-

I stro anne. 
Faceţi-J(, examenul conşliin1ci aşa 

I cum credeti \"oi, lrăg-.1ndl in urmă 
, adevărul. 

Indiferent p .. artidul, Indiferent 
muL 

Q.-

Procedaţi cu multă judecatIi sp.re 
. hin.'le yostru .... '\1 ţării. I 

Expozeul dJni Iolill 
În le;;iitura eu 
şi le;;ea ).resei< 

ltlanin - . --VOIDICII 
Organizări contra curentului comunist 

.~rinca lolul, F('lliru propl1şjrea ace
~l(':i inalte insliLu\.iuru de cullllră. 

Asociatia vrea să adune pe tolJ 
l'OIl1;1nii la un loc~ răc:îndu-î pc loti 
a lua parte la mişeal"ea culturală cll 
Sl la unin'a sunt'leaSC<.t a tuluror ro· 
mânilor. 

Venind în ajulorul tuturor ~c1or c(, 
au nevoe de un sl"at, d't' un concurs 

oarecare, moral sau malenJal. 
Cât JH'lyeşte activitalea. 'ei de 

pân:i acuma s-ar putea serl ciu1i 
intregi În kgătul"ă cu 3('C'Elsta, 
Ea a fost () indrlllllăloa.J:"{' in tOale 

4in·ctiile. 
A a j ulat oamt'ni a sprijin it lite

ratura şi ştiinţa, a infHntat biblio
leci, a întemeiat UlllZ(~(\ <a luminat 
popol-ui eu ff'l dt~ rel d(~ invată-

minti>. 4 

. PrinlN.' pcrhllnaJjtMilc ("~ri au 111-
., cral penlru l.)ropă$irea asoaiallci. 
nolăm: (;h\.'orglw Har.i\.ill, intcmcie-
,lorul gazctăriei ardelene., şi fost se
cretar al asodaţici; 1 uliu ~anill 

fosl roctor al dcspăJ1ământului 

Blaj. 
~icolae lOI-ga a spus •. 1Ind{' d'C'sblnă 

1 p.gea, llllt'şte ("l\l"l ea, lumina' . Pc n
lru 'ii Lor: clădirea I1WlHll11entt'lor ar

lisl;ice, inl)intan~a de case nationalt», 
Qiblioh'ci populare, intITgireu casl'i 
nalionalc cenlrale. 

Tonh' aCt'stea rormt~ală planurjle 
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o ştire falşă în Italia 
in italia s-a rasp,fuHLit () şlire ten

deul.ioasă. că Impotriva dlui Iuliu 
Maniu ,,-ar fi e0r11is un atentat. 

Au 1.0 l"jl[1ţil{' italiene cerând reJa-
\hm; urg('nlC' la Bucurcşt.i, ştirea a 
f.ost (h'smintj la inlt'dial. totdeodatătl' 
descl'iand lI-S{' şj adi"llalea prodill· 
(lasă <1 aelualu!ul prim-ministru. 

S' a ales J\lliss ROlnânia pe 
1930 

.Juriul n'V'jsleÎ Ilustratia Română
;J făcut alalUî.erj akgt'rea ~dşoaroi 
Homânia !HJO., ale.gând-o în persoa
na dşoar\'j l.oe Dona, de 21 de ani, 
hlll:urq;leanil, st lldt'ntâ la facultatea 
de (Irepl ş:.i la Conservatorul de 
art~i dl'amaLicâ din Bucureşti. 

:\oua· ~ljss Hom:lnia·, cm-c a fost 
aleasă spn' deoselrirt' de cea dJin a· 
llul lrecut dintre candijdale cărora 
nu li s{' ştia ntllucle inainte de p.u
hlJOtn'a r~~~ht:tc eOueUJ .~ttl--' ~a 

parlitipa la a!t>g(,ITa dela Rio <fu Ja
neiro a luj .; :\fiss Univt'TSC". 

In~tintare 
Inspedoratul (J\'odC'Bc No j" Timi

şoara TIt' roagă ca să fa~~m o reveni
re :lsupra lJidtaţiullii C.'ll"e trebuia să 
S(' lină pe z.jua dt, 15 Ianuarie a. c. 

In eotlsct";jn\ll sunll'm in măsură să 
publicăm,.că aceaslă licitatie s-a a

mânat P(' ziua de 2:l Ianuarie a. c. 
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lu1.r*un interv:iev, d. prim-ministru 
Iuliu Maniu a arătat importanta »apă 
ră.r<'.i onoarei ~ prin lege din punel 
d~ vedere wcia.1. 

C~H priveşte organjzan>a voim.-
1 

lx'n1.ru ţnji'tor ale acestci înalte jn- I 

~ f~ 
r J1 

Saşii ali perdllt iClU'edere.a I' 

Tliranul înc<'pând a ceti zim'ele, 
QOllslituc un pericol pentru, tară, 

faplul că unde ziare aduc crHioe 
prea severe membrilor diferitelor 
guverne, din C1U"C al" ie.şi că ţara 

este condusă de ho\.i, cxcroo şi alti 
răufacători.. 

Intru câL acesLe critici sunt dăuuă 
loare însuşi sigurantt'<! slat ului; nu 
le voi admite. 

Acest I),oect de allfel nu este d1efi
ni tiv', el va sUferi schimlJări. }n C(..~ 

ce pri\'c:;;le ideea a fost .a mea per~ 
sonală, 

ci lor, am tt{'zlIL necesar aC'A'St lucru, 
j)<'niru a preîntâmplna organizart>a ti
nel"ehtlui comunist. 
Aşa incU această organizare t'ste 

făcllUl (,,'11 scopul de a se me.nUnc. 
prin tineret id('ea de natiune, infî~î

nfînd Hdh'italea {lezaslruo3&'i a r"ar
!:i{wlor revoluţionare. 

Aceasta [jind situaţia memOl-undul 
prezenlaL de D. \'intilă BrăUanu nu-şi 

are roslul. 
Toale hune p.lnă acum, dar aceşti 

lillt'rl \'01' inţPlcge mCillirc:t ]01', in
ce1<lnd cu acth-ilalea dczastnlo:lsii de 
p.<înă acllm? 

Vom w'deat 

,stiluţiuni de cultură. Pe care< le V'a I 
aduce la indeplinire awlnd în vedere I 

in guvern ,l '; 

I 
.mintea lumjnaUi. a omulu.i dt' eul- 'i 

, tura d. Yas:ill' \~oh:liş. . I 
.Saş.ii din tanl B~lrs(':Î şi-au perdul t .;~ 

eu desăvârşin' int''N'd'erea in guvern i.~ 
din ('mtzn silua~iej carC' li s,a creat ;;: 

.~ 

)llill d,ifl'lilc legiuin ca: reorganiza- ţ>- ~) 

) 

I 

D< Tt'ofii Emil Orbona.ş, ajutor dt, 
.judecător la Brwşa :'Ilontană, jud< {~a 
l'a." a fost mutat la .iud{'{~ttoria Blaj'. 

i 
I I'('a Îlw,ltlim~înlllJlli ş.i :impozitele prea 

lUari pe cari nu le pol suporta. \~ 
Sa~] îşi {'xl}rim~\ indigmarea ~in .\;.' 

1 cauza djzol\"ării eonsiliiiol' com~nale t {-

1 a <(jjl"eriLt'lor municipiu.,~, 

.~.. t··ll (. j . 

; f 
.', J;., 

I i' 
[/1 

- I 

'.1 
i'i 

ti 
~ ~ "; 

Ce 

Hramul bisericii 
greco-orien tale 

elin Cetate este si ce vrea asociaţiunea I 
'_ I Miine, 17 }anual-le ora 10 a. ri'l. ,·a 

culturala "Astra" I avea loc 111'[1",11111 hisel'iC'ii gTeCO" 

I 
orienlale din Cetale, cu tol fastul el!-

Activitatea ei de până. acuma \'{'ni! unui asHl'1 dpl'\'Pnimenl la t';t-

n' \'ol'.lua p<.1I·le 101 ce .,"radul are I mai sdccl În I'rnn!e CU allt()l'il~t\He 
I milihlr(' şj chiile. 

AsociaţÎul1ea culluraHl ;,,\1.,>lra'· este 
unica asoCiaţie din lume carc, graUe 
conducăloriior luminati, a infă!Jluit 

o blUlă r)llrl e din }lrog1'amul ~ care 
ş,i-l impuS{'S('. Z~(", este unica, Intru 
(~1t calca biruintei pe care a urma-

l-o cu mulL succes in drumul cllllu 
l'ulo-cdU'cali'" l1-a cunoscut nici un 
fel de c!:'cc, lIrm~lndu-şi programul 
său graţie pricepedi şi taelului ma

liIor oameni de cullură care "-alt 
prl'g<>lat un momenl }x'ulru a-şi sa 

! 
.\ct'asl:l hist,rjdt l'el1()\"'ată conslilue 

I lx'nlru tol ('rq;linul un lăca,:> dc unde 
/ razele de lumină creşlincasdi lu-
t mina spre luminarea conşliin\elor stă 

p~lnile dt' păcatt> !jj und(> suflelul 0-

1llt'lwse şi-,\ g~ls:it m;lngflC'l"'{'a in mâi
nile et'lui :\tolpult'rnic. 

.\ici glasuri rlllernict' ş.i ClI greuta
le au p:istral s(ull{mta i<\('eÎ înăl

(tiloal'c dl' unit'c Spl'C 1'{,l'jei.rea noas
tră a tulurOI". 

, !St> cllyitw dt'ci. ('a <ksbrăcati df> ce 

1

, k lumt'şli, să luam lNl.lic din toată ini 
ma trăind C<ÎlCY3 momente de re
cult-gere sub prolt'ct,ia st'intCli cruci 
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Inspectoratul regional 
văţământului regiunei 

s'a desBinţat 

al în
ll-a 

cro [ T s=nFWeMr-Wif· 2ft)~!{4)Jdrti~~ .. ~ • 
1 

ElliscopuI 
Antoniu 

urma 
Ositaaţie neclară. Funcţionaxii cu conclu-, 

reformat .~ Mayer 
de la Oradea pe 
răufăcătorilor 

Dupe nenumărate focuri de arma, Il fO!'it prins 
că-toral nu ştia unele le este capul I 

I Cn caz foarte puţin hanal s-a in
lâmrl:ll înll'l' Oradea i\lare ~i S:ln
\Iarlin_ 

Odată eu înfiin\areadin'{ loraklor s-a lual nici {) disp0h'ilie jn pri\iu-
multe insliluţii car-i se g"dsiau descen 
traUzatl', dintre cun' şi a lm;!Hllu;ln
tulul, \'or suferi schimhări radicale. 

ACl'st(, scllimb.)ri În unde locuri nu 
s-au pn'\'ilzuL motinrl ppnlnl (',lrt' 
nu s-a luerat in H't!l'l'l'a mut;ll"i,i şi 

ca mai Inainte Î11 n·derea. ca s:i zi<' 
aşa, al lllersuilli hun sau r{lU, al in

stituţiei. 

\Situatia actuală a insJx'Clomlullli 
Îllvi:tt~lll1~înlului rq,;ÎUI1l'j a Il-a. ('
ste c.'îl se poate de nl'lamurlla- S-au 
relras (liferite delega(iuni adualu
lui inspeclm" d. Cosmu. eO!'('Sl)Kln
denţa a încetal din cauza lipsei de 
ilonduri, kgt>u nouă a p()~tl'IOj' pnn;i1 

~ând frallcarea şi pentru autoriL:lţi-

Leafa c~rplIlui di{laclic nu se ştie 

cint' o "a pla1i;cât :p1'i\-L'şle atrihuţiile 

difeI'iLiloI" inspectori nu este nimic 
hotărât. 

In ctX'ucc Pj'jy,('ştc ordonanţele nu 

la j,scalir-ii luI'. Se crede, că \-01' fi 
i.sc:Hik de inspt'clorii de IX' Itlng:'t 

! din'clorale_ 
! Cam aceasla ar fi sit Hatia aclU:~-

Il:! a insl.ilu!ll'j care esle dlel1laUi 
sa CU!](!Udl:h'slinP!(' iu\·:II'llll:lntu-

I lui prin r('.~iuni important,· ca a-
i (;e:lsla 
i ,\el'sl(' sciljmh~ll~i trebuiau prl'Wlzll!c 
\ Şi "ii se fi luct'a! pI.:nlru ('a bunul 

lllt'l'.~ al în\"atam,lrllulu.i S:J nu sufe
re. Dar ca În toale activităţile de 
.. taI. indolenta şi-a nICU! culcuş şi 

ale!. 

C~l!::i vn:llH' va trebui să tr-eacă 

pentru ca toale chl's!itmile J,imase 
in restantă, gratie acestei schim ban 
inutile, sa fie pus(' la punct udatA 

!wulru lotdl'auna! 
Dăm cU\~ânlul forurilor compc

Linii'!! ! 

• 

Eriscopul reformat ~fay{'r Anto-
ain pl{'c~ind cu trăsura <tin Oradea 

, spre Sfm-\Iarlin intoV:1ră!j..!! fiind de 
j ,.(>erelaru! tisale şi 'birjaruL la (lis
I {all!;\ de un kilOJlletl'l! auz.i yadcll' 

ullei femei ('are Cf>rca aj11 lm·. 

Tr;lslwa imedtal se opri, sL Sa d~in 
UIl'St' jos. s.e apropie de kult'ea aceea 

Inlrd)ând-o ce are, ea spuse el a 
fust biihărila de ullindiyjd lufin<lu
i-se lot re aH'a asupra t~i. 

Cazul se pdreclIse eu două mina-

~'ostul dir. al dispensaru-· 
lui de tuberculoşi a fost 

achitat 

. Curlt'a de .\pcI judecind cazul Ului 
Yasile loanaş fost director al disp. 
ue luberculoş.i wn Arad, care fu" 
sesc indt,'piirlat din fruntea acestei 
insLi! u(j uni, înlocuit fUnd cu un in
capabiL a adus un Yt'rdkt prin cart' 
oblig:! :\Junidpiul Arad a rt\,>titui 
leafa pe un an dlui Ioanaş reinleg
rar('a in tennen de 15 riIe şi pluti
rea chcltuelilor de judacată. 

Acti,Titatea artistico-cultul~aIă 
a lugojenilor. Ciclul de con

ferinte "Astra" 
Conferinta Jllt.tLDrof BogdJlD DnLLI ..... c_ă'------~~_ 

,Sâmbătă a avut loc în loc-.al:ilatc Printre as:istt'nlă rt'marcăm: 

eUl'tea a motiv'at sentinta astfel: 

+
\ d_ I~anaş_ era. functionar .. 'definiti" ~ 

-- mnJJ.il.--lm!l~cr!:.Lr~L<!.e i1n oon~ 
1 li u peste a cărei n llm:ire nu puka 

! 
frece o comisit' intenmară. ale di

rei p1l le J~i sunt limitate. oemferinta dllli profesor rpogdan-Du.i I Dnii Iond ~lodoni prdedul ju
că... .. Ide.ea de unitate na1ională~, ; d(,tuluj, d. general BliCică cu dna, 
sc.otând în c,i.<ft.llţă ex.istenţa aec~iei ~ d_ dor. Ci li pc cu doamna, d. lIaram-
ldei <Un cele mai vechi timpuri- ! başa plimar, d. dr. 10ano'"1ts pmm-

Acel care a Jinut flacăra ideii na- preşedintelE' trihunalului cu doam-
ţionalc aprinsă a fost mardc ronlll:n na, d_ ~fOl'ariu prim-procuror, -d_ Lu 
Ion CâmpinC'allu, un moşier de hil1- I)t'a prim-notar. d. dr. Andrei cu 
g.\ târguşorul Ci'unpina. dna etc. 

AC0.>ta aw.a întinse legături în stre Dintf'(~ ofiteri notăm pe dnii: 
inălate unde se interesa de felul cum Colonel Monoliu, 2\iculescu, Apt>s-
conducătorii sădesc mai bine idt'ia lolt'SCu. Thcil, Greculeş.i, col. Haş:ie-

, de neam şi lară- gun, IIerlescu, Gabriclescu, Maior 
" Din cauza aclidlăti.i lui a fost Tocillcanu. c<tp. Fălcoianu şi alţii al 

chiar Îl1temnitat de cAtre unguri, fi - ." căror nume ne scap-ă_ 
ind eliberat numai în anul 1811. Cu ,'enituriJe s,au ajutat săracii_ 

Conft'rcntiarul arată că pc atunci 
pe lângă· gazele erau şi societăţi cuI 

.... turale cu caracter pur national. 

------Cel mai eficace leac În contra 

r 

t Acţiuna brutarilor din 
Arad 

Bru1arii din Arad: au înaintat o 

,
. pl.ângere municipiului prin care cer 

,interzicerea Întrării în Arad a bru
I tarilor (tin Pecica, cari it' fac conI curentă. 
, Jaful din str. Surorilor 

EI"i noapte locuinţa dlui Raliut Ve 
kony a fost jefuită de ~ervlloarea a· 
c't'stuia In tovărăşia a doi c..omplici. 
1n timpul când stăpânii nu erau a
casă. 

le de sosirea ,l)irjei. Ft'meca ariit..1nd· 
din'c~ta unde fugise Wlharul, epis
copul rididndu-şi roba s-a luat d n-

f p:1 el fugind. Secrelarul sau Întovă
: ru~.il dt' birjar au inc:lL{'{'.at pc caii 
; hirjel lwllldu-S(' după. inm,'jd .).i a
i mt'Ullllâlldu-1 cU ["L'yolwrul. 
I In el'le djn Ul'Ultl Edl1arul a fost 
i 
i pl'1.I1::> f:iiml pN',dat jandarmeriei din 
r I StlIl-)Jartin_ 

S-a dorl'dil ni acesla a mai fost 
cond:lll1naL în nC'num:lrate rânduri şi 

I.oldl'od ala era Ui'l1l,!I'U de <Ufi'ritc 
! aulorli:iţi pentru lliJerile furturi. 
! 
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Oribila criInă din Arad 
Doi negustori de cai omoară -

pe 3.socI2t.tul ~8au 

.\ZI noapte pc la ora 2- o odioasă 

crimă s-a înl:lmphlt 'în următoarele 

îm pn.'j urări: 

Indivizii Gheorghe Novac şi Boi-
ca Botez negustori de cai. fjind Îll , 

1 eonflict cu un tovarăş al lor de câte 
1 va z:i It' . şi care in ultimul timp ple
: cas{' la Or~l(ka pentru afaceri, cei -2 
; ştiind, că Kovacs se intorcea i-au 
; ieşit înainte la gară în tovărăş.ia al
! tor tre1, ~în momenlul când l-au 
I gă~î1 singur· l-au luat la ini urăt uri Şi 

bătae_ 

~B6jca 801z -5co{:Ţmri'('\~;;fV?i'ful a 

lras asupra lui Kov;acs dooorân:d'u-l 
Ia pi1/ll~1nt într-un lac de sânge. 

Sosind autorităţile la faţa lQculu,i 
au arestat pe criminali, franspor ~ 
tând ,,'iictima la spitaL 

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

Pălăria bărbăteşti şapcă şi articole de 
modă găSiţi cel mai eftin la 

B il LIN T 149 
Timişoară, Fabrică str. Andrasy 7 

Th. Greisiger 
sticlărie ŞI porţelanuri 

s'a mutat în B-dul Caro} 12. Care Şi 
pe mai departe sprijinul ono public. 

" ; Print]"(' luplălor.i se mal g--ăsiau 

tusei şi a bl'on,itelol' este 
811'opul PentQsian al d-rului 

POL DES 
In urma el'rcdarilor făcute de po

liţie. hoala a fosl arestată la Clujr 
unde pleease in urma furlului Asblzi 
\'a fi transportată la Arad şi preda-

Stofe 1 ,. Trehoniu Lamarian, Titn Maiorc.scu, . ' 

, ; 

_. , Iop Brălianl'l, Barnuţiu etc. 
C..onferenlarul inchce spumlnd., c 

\. ca. unitatea suflctea.sc~l mai trebue 
1: re7..o1vală. 

I 
1 
; , 

i 
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Balul •. Yânătorilor" de 
/ ' 

~Iunte ] 3 din ,Lugoj 

Corpul ofi(n"jloJ- al \'ânălo('i!pr de 
munte a organizat un mare şi 

frumos bal în ziua de 11 Ianuarie. 
Intr-un decor splendid care infă

lişa yia~a V~î.nătorilor, s-a dansat pâ
nă in zori.i z.i1ei. 

preparate la Farm. Dr. F6Ides Arad 

Dizolyarea consiliilor co
munale 

In urma ordinului dJui l)rpfect 
\ \[arşieu,· consiliile comunal(' din iu. 
I det au fost d:izol,-ate, în ,'ederea ~o-
1 ilor alegeri. . 

I D_ Stefan Cielo Pop a intrunit pc 
loIi parlamcntarii judetului. d1.~clt

I !~lnd e\}(';-\[j Unl'a akgerllol'_. 

I .s-a hotă. n~t să ~e ceară p~lrerilc tu
turor saLcmlor In legătura cu ace

• sk alegeri. 

I Ut parchetului· I barbMeşti ieftine şi bnne la 
l--~.---- I 

1 Croitorie şi Ceaprăzărie Mi- 1 1. Se h II tz 
litară şi Civilă. 1 . 

1 Arad, Str.· Emines?u (Deak Fe~ 
Sălinacki & Iancu I rene) 2. fosta pravalIe 1\1. Neumann. 

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

Execută uniforme pentru mi- 1 
litari şi şcolari, precum şi 1 
haine civile. Atelier pt chi~ ; 
piuri, capele, şepci şi bro- : 
dări. Magazin bogat asortat • 

cu stafe şi echipamente . 
Timişoara, Piaţa Unirei 4. 

Vrei să mânânci bine abonează-te 
la MOS NICU, 

cu 1400 J~ef lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 

! "~nt'mu.to.:r2l.fele dia '1'~ati~1,",-rp., -
GI:\EMA OE11A 1_rE CL\'EMA APOLLO CL\E~\lA. ~IER_A_L.A 

16 Januarie 16 Ianuarie 16 Ianuarie 
Siberia Deşteptare -

! , .1 
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Criza agricolă în discutia I 
expertilor la Geneva 

ULTIMA OB4 
(Prin telefon, dela corespondentul nostru din Bucureşh) 

Chestiunea reparatiilor 
Ungare 

:i· .. . l. 
' < 

, I 

) ; 

Expunerea dlui Răducanu delegatul României 

Cu ocazia intrunirilor t'XIX'11i!or U" \ 

grkoli la (;e11eva s,a disculal criza 
generală agricolă :;;.i asupra chestiu
nd cerealdor in special. 

intinsil esle ~jngura solll~ic a 
agricole. 

c.rizei 

situa-IJl'legalul Hom:lnici a expus 
tia ~\&l'icoIă a ,Homtulid în urma 
allieăJ~jj legii agrare, guvernul ocu' 
p~lndu-se in mod sCI'ios ue sjluatia 

D. Hădueanu intr·o expunerc clarâ 
a arătat că agl'icullura este azi izo

lala~ l'a lrelmind să se organizeze 
form:lnd un front u1\ic, pentru ca ast· 
fel s:i-şi reducă cheHuel i le d{' pl"O 
·duc!ie şi distribu~il'. 

Organizan'a cooperaLivii pc o seară 

-

t m.icullli propriclar. 

I
! (.lrlce jmhuIliiHtţirl' îns.:.'Î depind(' în 

mare măsura de capitalul strein, ne
I CCSar pdllru inC'urajarea agriculturii 
J rom:Îlw. 

ar • 
·Conferinţele d. prf.IorgalaParis 

Hacka. 14 (Rador~, - D. Loudll'ur I ţUlor ltllll:arl> ('stI' zwa d .. :'\Iit'.r('"uri~ 
a <it-clarat aseara inainte d:C pl('- 1 'U(~o{'i('rile el' s" ,·or dUCe "or • 
eart>a sa sp'r{'. Par.is, {'ă ooa nllW .im- .\ rata într-un mod d{'fÎf11iU,· dac-ă se 
porf8nlă d Pentru ehes~iunea rt"l)ara pi1~ 8jullRe la un acord sau nU. 

Banca internaţională şi 
! el Titulescu 

Il. profesor 10l'ga \in(' 111 acest 
moment mal multe COl1f(Tinţc în am

Iitealrul SorboneÎ din eapilahl 
Franţ(',i 

Neue Freie Presse spune :că d. Titulescu considera. proectul 
: crea,rii la Banca Internaţională a unui fond specilll de lichidare, ca 
i un progres sensibil spre o soluţionare definitivă şi echitabila. a 
: acestei chestiuni. 

I dea, sebit. Subiedul lor. fiillfl.· luat din ' 
l In aceasta. privinţa, Insă, ministerul nostru de externe n'a pri-

I VIata P'Opoare1orvechl carl au luat : mit nici o preciziune. 
; parle la actualul aşczământ sociaL , 

Aceste conferinle au o mare im· 
porlanţă pentru tara noastră, d. pro 
fcsor Iorga dbucurâlldu-se de mul-

:z -Aceste c.onfcl'inte a Ilmil în jUl'ul sa
\'~tului noslru membrii coloni.ilor ro 
mfme jugoslave şi italknc crtt şi un 
numeros puhlic fanual tUn pro!\'sOl-ft 
univf:rsHari şi studenti români şi 
francez!' 

. tă simpatie in Occident. \ I După tcnnlnarea ciclului de Con-
Comercianţii [aliţi pot 

candida în alegeri J I Cerinte savanlul nostru va pleca in 
, America unde este înv!itat pentru a 

tine câteva şedinţe. i' ~, 

it. ~.:i 
t ţ~ 

Aceslc confer;i.nţe au avut un interes 

o rază de lumină spre o nouă situaţie 

Pentru rezolvarea. 1 lo:~~~l~j;:l!ti~~~~li\~a~:~: I 
. I ŞI coIDt:'reianpi declal'ati în slare de 1 

~ l' 
;, ! in stare d(' faljment să cuLeze să cer- ; ii 

ş{'ască accst drept şi atunci cu ce f. __ r, 
scop'! 

b ' · t ţ ~, \ raliIm'nt, CU conditia ca ultclior de-

_;~~.:,~~pro leţnel op an llor I ~~::~~~ ~tar~~lliment să li-se ridice f 

_ UIt· ma propunere a marilor puteri Dar ne întrebăm noi o ti existând I 

lkfacl'rea averii prin politică ?:,l J ... 
CN'dem că acest drept este itegal:~ f 

el a fost dat cu pr~'l la~gă bunll:v'oin \1, 

1 .neobrăzaţi din aceştia, cari fiind 
tA .d~ autorul »apărărru onoar('.k "~fl 

Ain e~te. cazul să venim cu un sfat ..... ~."1 
»Apăraţl Şi averea statului, aşa pl'('- 'i 
cum doriti a apăra onoarea celor ce i ~ Ol\icialilaH'.a noastră n-a aVlut .nici 1 

pe 71iua de Luni prea muLu' ştiri ! 
în Jegătură cu nt·goci.crile dela Haga, ! 
ŞI cu propunerea ultimă de înte}e-I 
gere. 

Propunerea ~- a cărei paternlta- I 
le se atribut' Italiel -- constă I 
~um a.m arăt:~t acum, ~âtm1a zile, I 
1U_~acca llQll J f.ond din care sef i 

vor despăguhii optanţii, fond' admii 1 

Dislrat d{' Banca Internaţională ce I 
I fll'IDează să se creeze. 

Z~arele italiene precizeuzll însă 1 

că (1 vorba de un proect COIlUln 

al Angliei, Franţei şi Italici, pro
ied cat·c Îl1uică dela început fixa
rea definitivă a Cirl"ei ·la care pot 

să aibă dn'pt optanţlii un~uri ca 
dcspăguhir.i pe unna exproprtcMil. 
<1i11 ţările Micii Intelegeri, Pute· 
Iile mari vor face demersuri pen-
tru reducerea Ia proporţii juste a 
despăgumlilol' cerute, vor studJia 
cazurile undi.' se pot da compensa· 
ţil în nalură ŞI apoi vor studia ches
tiunea vropriu zasă a creării fondn· 
lw (le- care pomenim mai sus. 

............................ MM ....................... . 

a m. 

P. T. 1 nu o au". ţ~. fi 
Am onoare a Vă aduce la cu-l- - ,1\~1,. 

Trei chestiuni rezolvate ~' noştin!ă, cr'i am deschis biroul ti \: 
meu In Arad, 8tra,d,a Luther Agentia Havas anunţă: f. (1 

\ No. 3. (tângr'l biserica lutheranff), Delegaţii puterilor cre&toare şi t' j 
I ~ t t l 7'b l d' A d şi al Relchului au rewl\"ut definiti~ l I 'tnregls ra a r~ ,una ~n ra, I in şedinţa <le ieri după amiază tf('j ~ I 

1 sub denumire; din cde ma,i importante chestiuni ! ; 
---- I ~~ri r~im<tseseră în suspensie, che' (, I 

Biroul bancar şi comercial i sl~,l:nea ,s~cl~estrult~ dal~ er~.clu- t .... 

I ăll~ plMllor ŞI chestIunea gaJullu ne- [' 

I 
gatlV. ~'. 

t:n nou moralonu nu se ,-a maJ a- ., 
I I con~~, (;('rmallk~. _ 
: Biroul mijloceşte: • I PlatIle se vor efeciua la 1,) ale fie. ~ 

RAsKAI 

Legea salarizării preoţilor ŞI 

cultelor 

! I C'{tn:i Juni. " 
subven- I afaceri ba,ncare ~i de măr- I (. f 

I furi, credite, , ! . Declaraţia. y' Ii 
ţionarea 

l\1inisler'lll inslructiunii şi cultdor 
a inLreprins o mare anchcUi in Jeg[l· 
tur!i cu av-C'r(':! tulUl'or episcopilod 

}ş.i . eparhiilol" din iară. În veeit-rea 
llouei lcgi de sub,·entiullÎ a eul
tdol'. 

Se ştie că }fl'in noua lege eul lele se 
'·01' menţine eu fonduri propriii aco
lo unde nu este înd~stlllăI01- se ,·a 
complccta de către slat. 

I 
imprumuturi eftine de }lpntru a Se evita e"entuale oonfu- ' 1" i 
ipoteci pent)·u case din z,i u Iti şi pentru liniştirx·a dc>poneI11j. 1 fi' 
A d t t 'd 1 I.J~ '1 fr. j ra ,0 asemenea ş~ e OJ")l\IlCl e Bănfitene 't, rute (fost:! ,r~ 

{t'xatci C
I

UPI'insU1 acestor două impar-, 1, imobile in judeţul Arad, Banea Ccnlnllă şVăbească ŞI Casa de f. i.:·.~," .. 
;;:, e (',0"1. t Timi,~-Torontal şi Caraş- P:1.s1rare Ci\cÎli"i din .\rad' declară eu , ti 

toată n1spunderea că Bancile Bit- r 1 l' I 
1,' Di'.amatica s,inucidere a . II Severin, I n:iţene Cnite nu sunt in .ihici uh fel,'. r 

f t t t 1 CI cump. # vlÎnzm'e de imobl1e I de l'('latiuIle cu institulele jnsolvenll· ; ~. 
; UnUl os magls fa :1. J'aJUJ i . Principiul fundamental al meu, din ·~'ilmiş()ara (Banca ş"~lbească {'o- i' .. ~' ..•... 

: EI se aruncă ele Ia etaJa I este: să pil.strez şi să servesc ml;'['t~H.t fl ş.i indllslrial;l. şi . Banea 
: patl!uJea intereselor alor p. t. clienti cu lknnes) $i c:1 cu nici una din a- ; ~ 
1 cesle nu are interese de credit. • 
! ,\zJ. s-a sinucis aruneâ!ldl:~Sf: ,dl'~a conştiintă şi depUnă cuno,~Un.fa . Băncile' Biinătenc Fnile ._ care :lll !~' 
! etajul al palrll!~a, al, Ul1l'.l c}nfim dlT~ de specialitate. ' 
j centrul oraşulUI ClUj, dr. Koermeel.1 , .. 130 milioane lei -capi~II a("~ionar dp- . ~I, 1" 
; fost consilier la Curtea de Apel din Recoma~~I/n.du, - vii ~ S!r'l'lcu7e piin vilrsat şi 62 milioane reZ('rV~l- I 

Câl jJl'iw'şle salarizărilc preotilor ; Cluj şi adualllwrrte m"Ocal şi jUI-is- I mele con,~tnncwase roman l'slt' una d:i.lltn~ cele mai ll1eU-i D;meÎ 
. de acol"d cu autoritătile hiscriceşti se \ ~onsuH la (} s(){':it'late de asigIu'm'c. ! ale t~ll"ii Şl are rt'laţii intinse cu b~ill- ~, 

, '1 I ' ,. l f' . 1 '1 CI" deos~bl't,vr Sfl'W.'"/.· cilc stI'eLnL'. aşa că banca accasianu va avea în vedere vl'nillwile după ca.: a oarc'a l-a 10S mgeni. oarc. Ca- .., r:;; 

, davrul ndt'!'idtului avocat a fost IM ,AXI)'IfILIAi'T RAsKAI vsle infJlIen\nt~'t intru nimic kde aee-'> J ... ,., re se ya decide, , . ~ - l' J.V tt' erÎze, I I 
Pânil aCllm lotul este ,sub stare de 1t'~lnSp()l'lal la. inslit\l~LlI l11L'dleo-le~a..I. I Primsecretar-P';'ocu,ris pens. Timhoara, la 10 Ianuarie 1(.l30.l ... i 

I 
DtIl anchda lnln'prll1s:1 s·a sla1JllJt .< < 

})ro("'l, .> I 1· I J]". I 'Iă a~ B1ncile Bănă·tene Unde l)'r"".· a t f ~ ca e su ('rea (e o )Oa a lncUra)1 .. I I ~'C .. ltIlU· ~~. 

In două p:'lni'i in lrei Iun.i se va şti I Ceredilrilc continuă, 1 8. A. Arad_ Biille1lor B;irtMt'1Je rOtit' , 'V 

(fii (1~1~-e-ftT-~;;;(1 Il O D ~~::;~:~!:~: tJsâsztir :t~!r~:s:~~~::;i::r!'~i::l~e-!~~i~ / f 
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PubUca. de IidlaPe. România· Homânia. Tribunalul Arad i 

Vânzare de aparate de Radio. Repara· ; , Tribunalul Arad : S<'î\'!Î('luI . Concordalului pl'Cvt·nth'. . 
ţie Electrotecbnică se executi promt i Subsemnatul Ioan Hecker ad.! I Dos. No C. P. ,~,612 1~~1 r· 

şi eftin la f vocat firmei Banca Timişoar~i ~i . Serviciul Concordatului Preventiv. .. .,.. . ' . j, •• N A V RAD 1 I Societate Comercială pe ACţIUDl, I In l.lu~a (.Ie conCOldat prn:u~n ) 
I:'h_' d N 13 1602 1 din Timişoara, ca creditor gagist, I Dos No. C. P. 5568-1929. a cO Il1l'r('l,mltlor Holh L{'()lfJld ~1 

Bul. Reg. n;!dtnan o.. ;. t d I t' ftlo I Holh Edual'd din Arati. ______ .... I pnn prezen a a uc a cunoş myuo 
.----.-.-.-.-.-.-.~ .. --~-- I publică, că In sarcina şi pe riscul! . In cauza d~ conc?rdat preve.n- ! 
Cele mai ieftine şi uscată lemne 1 debitorului tn intArziere cu inter- l tIV ~ cO?JerClantulul Eugen \Vm- 1 
de foc de prima calitate, de fag, I venţiunea domnului notar Octa-! termtz dm Arad. I 'fl-jlJunalul dispune: 
şi cer cu stânjenul sau butuci, le ~ian Puticiu din Ti~işoara p.entn~ \ 1 h' . , Fixează noul termin pe ziua tit' 10 

. l 
găsiţi la prăvălia de lemne m(>ass~rea creanţm a chen~eI 1 ne elei e I Februarie 193U ora H a. m ,în palal ul 

A f · ht mele In suma de 969.15.6 lIre.. . • Just!iliC'i Trihunalului Arad l'laj 1. 
11 rl. C I sterline şi 1937.94 Dolari capital I T~Ibun&lul dIspune.' I CaUH'r3 ND. 37-~j.H, p('ll.tru care dat~ 
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T' t .' . 1 2 şi acces. 8e va vinde la licitaţia FJxeazi ~oul. ter~en pentru ordonă conVOC:.ire3 cred:iţoI'i1pr in 
-,-~rad Oalea 'le OI leI • publică tn baza art. 306 din le- luarea în dlsc~ţle ŞI pron~ntţare I fala judecăLorului delegat, în vede. 
Twetorie electrică. Serviciu promt I gea comercial' în ziua de 23. a~upra cerereI de ~oncor a pe rea luăre,i 1n disculie ş~ pronuntăl'ti 

şi rapid. Ianuarie 1930 orele 15,50 p. m. ZIUa de 18 Februarl~. ~930 .ora asupra Cl'fi'rei de oonC01-elat. 
în biroul advocaţial a subsemna. 9 a. ~. Palatul ~ushtiel TrJbu- :'I1enOnc dîspoziliunilc djn Închec-

'G~e~seses~ee~ tului din Timişoara I. Piaţa Sft-· nalulw Arad Etaj 1. camera )fo. fta Tribunalului cu data <1<.> 21 1\'0-
@ L Q) Gheorghe No. 3 şi anume 1 57-58, peniru c~re .data., ordonă I cuie 19'2H, publicată in regulă [}.['Ijn 

@ e m De Q) 10.608.50 kg. diferite soiuri de ~onvocarea. credltorJlor m faţa .MOIlilurul Oficial .':ii Învilă Il(> soIici-

i d ~ @ cafea şi 958.50 kg. ceaiu Preţul ,Judecăt?rulm .dele~~t. . jtantii cone{)rdalului, ca pâmi la data e .OC 4D . de esclamare este de 1.185,560 .Menţme. diSPOzl~IUlllle ~ua~e I de Hlanualic 1930 să inlregeas.că 
eftine şi uscate numai la Lei, dar poate fi vAndute şi sub prm Inchel~rea TrIbunal~lUl dm cheltuelilc de procedură a concor<la 

F O Ci U S" preţul de strigare celui care oferă 21 Noem!ne 19.29, pub~l~at9. In tului prevăzute la Jjtel'3 c., arI. 7 
@ "U mai mult. Participanlii la licitaţia regulA pnn Monttoru~ OfiCIal.. din 1<'g(', cu suma ?lt' 2000 (două mii) 
@ Tel: 219. Tel:2J9. sunt obligaţi a depune drept va- A Ind~U~A grefa ,!rl~unalulw laI de lei. . 
@ Lugo~ Str. Buziaş colţ cu Str. din la mâna no~ru}ui public UO mdeph~lrea .formabtăţIlor de afi- lndrul1lă grefa Tribun31ulltiJa in. 
@ Avram Iancu 1180 sută a preţului de esclamare. ş~re ŞI pubbcarc prev .. de art. 9 deplinirc3 formalităţiJor de afişare şi 
~e~~ Afară de aceasta cu.păratorul ~ legea ConcordatulUl Preven- publjeare prevăzute de aM. 9 din 

( , . b b fbil având. mai este obligat a aeita compe-I tiV. . Legt'a asupra concordatulul pre-
e mal . un corn US! • . tinţele de timbru şi impozitul pe . Termenul ~e mal S~B ~ fos~ venl.i\'. 

cea mal mare calone este. . cifra afacerilor. dat. in cu~oştinţa. .crcditoril?r ŞI Te:rmenul de mal sus a fost dat 

Antracitul 
Nu face funingine fi nici zgură 
Arde tn orice sistem de cuptoa
re. Puteţi cumpăra in engros
d etail, transport franco locuinţA. 

Timişoara. la 9. Ianuarie H~30 I deV1toru~Ul prezenţi în faţa Ju~e- Q<;lăz:i în cunoşLinta Cl'<'diloriJDr, de-
Dr. Ioan Becker I căforulUl delegat: se vor Cl~a bltondui prezenţj în fata judecătoru 

'-,- -- I creditorii absenţi. . lui delegat, 'Se vor cita ~lon; 
Publicatiuni. 1 Dat In Arad la 9 IanUarl8. 1930. absenti . 
'1 Dat in Arad la 9 !Ian. 1930.· 

S d 1 t · fK 1 Preşedinte: ss. Dr. TAm'şdan 
. e a ~ce a c~noş ID~ao ce or i. Pl ro te Tud~ 
mtet'esaţl că pe Jlua de 31 Ianu- I JudeCător: 88. Adrian Seracu o"('.şe Tnăm:ă d 85" ,ld"". to.~.'~"_: acu 
arie 930 la ora 10 a. m. in 10· i ' ss r. Ş an. . .\.' .~ 

\f4 · C calul Inspectoratului ax Sanitar, I Grefier; 88_ M. Voştinar. 1884 Greiior: &'5, M. Voştinat'. 

aS) ŞI omp Be va ţinea conform Ari. 72-83 
. • din legea contabilitătii publice, l' Corpul Portăreilor Tribunalului Prezenta copie fiind cont'. cu ori--

Timisoara losefin, Splaiul drept a I licitaţie, cu oferte Inchise şi ai- Timiş-Torontal. ginalul se aleslă de noL 
B~geului 17, Telefon 13-01. I gilate, pentru aprovizionarea cu t' GrcIier: indescifrabil. 

PAine, Carne, Lapte şi ColoniaJe Nr. 4403-1928. 
ale Instituţiilor Centrul pentru I ., 4. Cea mai eftină sursă 
Ocrotirea Copiilor, Inltitutul Ob- Publicaţiune de licitaţie. 
stretic şi a~ăzama.ntul da oarbe 
Arad Subsemnatul Portărel aduc la 

Ca'etui de sarcini se poate vede cunoştinţă publică, că tn urma ZI N NER' , ' 
precum şi informaţii se pot primi decisiului cu Nr. G. 3710·1928 

. .... . • , 

VIN-EM.A. 

OLYl'lPIA 
LUGO.J 

lan. 15-16 MercurHoi. 
Feriti vii de blondă 

de ceasuri şi giuvaerieale. 

..., , C~media criminalii. 

zilnic la Inspectoratul X Sanitar a Judecătoriei Urbane Timişoara, \ ., 
Palatul Cultural intre orele 11-1 In favorul lui Dr. Petru Preda I ~ 
12. '1885. avocat in Timişoara, pentru suma . '.' 

de 3330 Lei capital restant, In- Arad, Str. MeţJanu fost Forr~J In rol princ,: Agnes Eszterhăzy, G. 
Alexander, Lia Eibenschtitz, ]ulius 

SzOreghy. 

;; ... " lngrijiţi-vă priviţi atelier.} de 

- 103 terese de 12 la ButA dela 1 De-I_------------:. 
MIHAil POlllNGER cemvrie 1927 şi pentru apese r Garnituri de Damast pt. 

A 2255 Lei dej~ . s!abi!ite li! .cele 1 deJ·un Pânzeturi ~i 
R ce se vor mal IVI ŞI stablli, se ' ., 
..M fixeze termen pe~tru efectuarea i Pla.pome. . . fotografie a lui 

'1 ;> lr Fâbiân 
U licitaţiunei pe zIua de 16 Ianu- I în mare asonrt.ment~ mal efhn la 
R arie 1930 oara 16 In Moşniţa I Iosif GLESINGER si fiul 
I I Nr. 114, pe când lOIi uude se vor 1, .' " cu galerie artisticA din Bul. Bert

f< > helot (KosButb L) Vis-a-vis cu 
.. 1: '. ___ C~tlf_e_n_e_au_a_E._I_it.;... __ T_. _7-:6 

I . Ghete şi pantofi eleganţi du-

.( 

I rabi1i şi eftin numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

UaroI Knetrel 
" t~ si FiiiI 

11 ~ 

" . Arad, Bul. Reg. Ferdinand 1. 27. 

! ţ 
1. 1 -

1 

Casă proprie 
Lemne de foc măruntate. Cărbun 

de piatră. Coes si/izian 
Cărbuni de lemn. 

Transportat la domiciliu. - Preţuri 
reduse. - Prima calitate. 

1869 

~-----

'i 1876 Arad, str. Meţianu. E vin.:!e prin licitaţiune obiectele 1 L-_____ .. ______ ...-;. 

R I sechestrate. şi anume: Gira~a de I 
Timişoar Fabrica str, Trei Crai 19 f grâu preţUItă tn 12.000 Lei. i Mica publicitate, ---.... -.. ------1 . =-=ro=: ------- ----- - I Timişoara la 17 Decembrie 1929) O fată tânăr&. de familie bnnă. 
. Cit i J i . ! ; cauta. loc de îngrijitoare lângă 

T .Toz'nla DOlnOruluze ! Î A. GoiRn 1 un copil. Adresa "Voinţa Popo-
V ( rl ,., ._. ________ Portarel: 1 r_u_l_ui_"_. ________ _ 

Ştampile hârtie de scris, cărţi de vizită cu St ' Arad,srt. Bratianu Ocazie rară vând una oglindă 
tiparul convex execută prompt şi eftin. ampa (vizavii cu poşta) mare de eristal, formată din trei 

, -'-' ... -_._- .---." - I buca.ţi şi una bucată Iinoleum 

S t ciorapi englezeşti de iarnă, ciorapi patent, trico- i 12 m., ambele articole nou. Ad-,1' e e I-e, uri de iarnă, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe ! T h 1 7 (Sa 
preţuri ieftine, Cl: reducere de 10 la sută, la resaţi str. ac e oneseu. -

A. B O G Y O. Arad, Strada E:m.inescu No. 13 Irosi utea.) 
! --------------------------

• Cel mai eftin gă G lO BUL" Prop. Ioan Iancu I Se cauta. un învăţător de 

I SI' ţi' la L [ B~ T· I 5t şcoală normală lângă o elevă 
Imlşoara. r. . I de clasă IV. elementară. Prezen-

. RAR IA' J Eminescu 7. . j tarea personală Arad, Str. Pra-· 
!.~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! Ihov~ (Mili~y a) 93. 

Tipografia ~Vointa Poporuluic. 
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