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! Ungariei plata da1or-.iilor sale de bcn<.~ficia de oSltilal:itall'a at.ât d... 1 {>Ova, Lugoj, N ădLac, Orşova, Oravi-Afituclini 

stranii 
Nu nc..a surprins, de s.:igur, eli Un

garia s-a pr('zenta't la conferin1a de 
}.ia Haga a r<'j).ar.aţiuniJor odcnta]e cu 
~aşi Obişnuită inso\ie.nţă ce a do
~(ijL .. () în toah~ relaţlun;i,le sale cu 
taatcle suceesoarc. Este tnC'aha ci 
tiă'şi alJ(?re prelcntiil:e aşa cum 
ti. dictează atAl de himbitatul cav'a-

krism şi. Occidentalism bud'al}CS.lan, 
ş;i e treaba ei să-şi continue ci.Itis
Ului. pflllă când îşi va da dcl'il1~Liv 

tu pelec, sau până c'ând se va trad'u
QC în fapt, căc.i asta va f:i sf~Î.J"şitul 
'irâ.r~itutui, avertismentul dat mai zi
ldc tI'(..'<-'Ulc de d. Til nl<."SCll. 

D~a insii nU ne-a uimll purlarea 
BudajX!slci, l1t~'a surpr,ills {le drept 
cuvânt ('COul ce l-a avut această pur 
1<u·c a ci la noi, la mjnOJ1tariJ, din 
mijlocul nostru. 

Ziarele maghiare cari nu sc sfi .. 
~'ră in ajun Sit lll' indemne la con' 
cil'~anlă faţă de 'LJ ngaria, s-au apu' 
cal înLr-un 001' hizar :;ă trfunbit<.~zc 

lusu'ţ<.'a aliludinii <ida Haga a de' 
klPtjlor maghial"i, să",i apere fată 
<le d"~i T.i.lulescu şi LoudWlJr, sa 
),audt~ inlcr'ljcvurilc dlui Bethl:cn, în 

sfârşit să facă chc~lici maghiar'e ,0 

atmosferă în care aceaslă chestiune 
apare şi justă :;>i îmbrăpşată de toa' 
tă lumea dela confeJintă, atunci ~lnd 
adevărul ştiul de toU dlţi au urmă
rit d<,sbalerile dela Haga esLe toc
mai oc.mtrarul: că toată lumea dela 
confl'rintă s,a ddical Împotriva in
drăsDclilor ungurcşlj de a il1cerca 
sii se .exclllvezc dela obligaţiuJlOO 

din trata lui dc pace. 

Această atitudine a p.Tesei ungu
reşti dela noi, fie dicla Arad , fie dJc 
ta. T-imişoar~ Ilie dela Cluj, BraşoV: 

sau Oradea-Mare, a părul .pe drept 
cuvânt cu aW.t mai strallfie, cu cut 
v~':Uia cu }luţin după ce statul rom~ln 

a făcut minor.jtarilpr a~l ~noportun 
('.adun d~. Crăci!.U1 reprezentat de 
peo .... l:ilc foştilor funcţionari fără .iu
rămfmL. Adică ni s-a ocru! să m.i1u
Un pe aceşli funcţionad cu sumc 
caru ;'Se rididl pfu1ă la patru miIi
ardl ') dat, ni se inlerz:i.cc să OCJ"lClll 

răzooi., de care aceaslă chestie a largă a unei ttlrl care numai iti dă ta, Pccica, BoYine, Sal()nta. 
funcţionarilor fUră jurămAnt ar trc- ~ nu-ti cerc nim.ie, nu obligă la Toţi cei din localităţile celelalţe 

bui să fie tol aU de mult l~'\lă,. ni mic 'f E o s,ÎmpJă intrc-l~n., asu- sunt in.'eut.1 în categoria a patra. 
1'0 cât este şi a oplantU,(Ir exp ro- pra cărd.a presa a{'".easla ar putea s,î 1 
priaU, Nu este prea bizară acca..<Jă m('(lilc:oo putintel, inainte de-a Il DI' A J. 
purtare? Si in denniti,": faptUL dc-a p'rca târziu. I ~ nUreesca 

> ! a fost achitat 
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o mare proble1l1:ă . 
ele rezolvat I 

Proletari ilJtelectriali de mâine 
1 To~~nt('le ~l' .:litral.i (',.ari ~~ revarsn I 
\1')(' ~at'mul \"H'l,u SOCiale a mcepnl să " 
i dCVIC o prohl.emă mare eare trehue 1 

1 

s11 tle rt'whată înaiule de,' ceasul ul-

Câl priveşle poJ:ilica urm[Il".ÎIă de 
CosluL gUVl'rn câl şi actualul. credem 
că măsurile actualului lluyern sunt 
mult mai hunI? prin int'lliu{'I-ea [)Dr 
plor Ikeelof şi c,.rearca de şeol.i pri
mare. 

tim. când totul va filJlX'a ttmdu, I 

I 
Pr.i'\'Und tlcluala situatie a jnldec

Luulilor Hidai seama citi sunt a eă- 1 
rol' en('.rglie se rC'varsă fără SIC fie în- I I trdmintal:i, 1ntdeduallll devenjnd: la I 
un mOllH'nl da1 o armă de S[)C>{,llLal 

in miina oUl1lL'Jlilor t'ără scrupule. 

Măsura dlui ministru Co .. 'ităchcscu 
o găsim bună "jnlrlm.lt 1)(.' c<lnd uni
v:.ersilă\iI(~ au scos ~OO.t)OO ş.!Jmen., 

din c:luia lips.ei de şcolii primare. 
1.110.130 dt' copii .!:U put-tau ul"lna 
şcoala. Dela 191!1 pemă az.i, 300.000 de li

Deri au k,,:,il din universi.lă\l şi nu
mai citorva mii statul k-a as.igul'ul 
plasart'a,. 

lksiul îl fonneHză şomedi, excnx.."ii 
şi şa rla la nli. 

caJd st.udenJU sunt. 

AsLăzj sunt ·10.000 <le stutiell~i, din 
lrc cari numai 12 mU la drepl; va 
să zică 12 miri. de avoca~i in plus.!! 

Litere: 701)0 studenţi şi lOCllTi de 
profcsori niciunul el<-

!Statul azi nU mai angaj<"Hză func
liiollarj, 1ar socidăţile parl1iculare din 

I cauza crizC;i reduce p(~rsonalul. • 

• 

Aşa în cii t rit> (ili lnaiJ.11o tob \'01· 

I av'ca cd..c ·1 clase Iwimarc, eft! pri- \ 
' \'i.'şle înlrarea in li(:l'c ~i ul1iv~l'sit;)ti 

I 
sck'c~iunen ,'[\ li foarte sl'V'C.ră. 

AsllcJ se \"a rcali;r..a şL"oala dell1o
cralidi pentru mase. şcoala primară I o:.qionalizaLă, de ('are să se bucure 

I lot poporul. 
1 Se \'01 c.iuLa a se da in~ljl'lIll1liri rit-
i rint:i.\ol" venlru a-şi indn'}>la vlăs-

[arde spre f>('ol~i praelin', şcoala dt' 
,Lux. di.'\"t'nind lIll pericol. ~~"dind 
de pc urma ei ya .ieşi proklarllL in-

!tdeclual, cal-c ya n pCl~icolul <1(~ mâ. 
: uc! când el nu va mai putea fi pla
i sal. 1. Th. 

n 

Noua salarizare a ceferiştilor 
Bănăţeni şi crişeD.Î 

) 
~'1 î 
: .... ...,: ! 
f :. . 
/" ' 

I concordat forţat i.~~ ~ 
TilTIiL)() ara. -~- Banca .Ilermcs« a';- J ~ 

jJltijntal i('ri o, <li.'ret'(' t:d bunaJ.ului, !ll ~ 1 
din Timişoara, cerând ordo.narea u ... i', fi 
nui cOllcordaL forta!. In răst,imp de- : '! 

nunturilc at;1t in <,,0111ra consiliului ' l 

de administratie, cU şi în contra Co-~! 
misid de suprave.ghiel'C cu duiumul' i 

jl'H parchet au sos.lt- ţ . 
Yom avea o academie mi- t 

litară f 
In Cl'J'Curil.c superjoare militare se~ 

vorix'şte desprt' nt'o: ... sitalea infoo- 1 . ~ 
~ării unci' aca<1emii de înalLe studii J . 

I miLitare. Est.e yorba ca in curând s"~, 
I Stl Vie cu un !)ro.iecl de ll-ge Îll a.; ~ "1' 

Ct'sl s~'ns. rf 
,\cad,,'m.ia va fWlcţiona sub oonrlu, : j 

cerca şi. controlul direcl al marehq. . 
slat major. ;. .~ 

t- f. ~ l i 

Conlerintă • 
, .:' 
.ţ. ~ i'; 

$. ~ t ~ 
!" 1 '1 
, ~ ~ 

Lugoj.-- Desp~).rtămânltll Aslra diJ fi 
DiJ'ccţia gl'lleraL:l a Cfr, ~l into(~l1li!l i NicoLaul ;\lan? :;;..i Timi:;;oara ali fost Lugoj. oq~anizl'ază cu concursul i.'X! i' 

tl't'cuţi in categul'ia a doua (urban 1.) tens.iune,i lUl.Î\'ersitarc din Cluj. { ~ . un nOn sistem de saltarizatc, impăr
!;ind personalul după gradde ~ocalilă

ti lor. 
Cl'J din Ara~l', CUI'lieiÎ, .n~l1hol~a, S:ln-

Au Cosl treculi ~n calegvrla a :~'a ceonft'l'inti'i cu următorul suhiect: o~ , ;. 

(UI'lXUl il; cej din l:,DGllitll~ik: Baita , pilole din istoria iddi de uni late ni J-: 
de CI"iS, Carans('bc_-:;. Herculanc, Li- ţi<.malil" de praf. (al. Bogd\an·Duk~.! 1 

';~~~~~I 
Astă seară la ora 9 are loc în pa- J 'B b dela opera rOlnână din Cluj. Solişti-vo :-~ .. : 
latul cultural concertul orchestrei fil- ean' O e seu fi: Rozsi Stern la vioară si Eduar," 1 
armonic~ sub c.on~u.cer~a maestrului · Kelenyi virtuos pi~,nist cu ren\lm~:: j 

Bllete la librarIa Sân dor. mondial. f ! { 
....;J : ~;i_ 

« ,k:". 
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o nouă gazetă 
Un nou organ de luptă şi-a făcut a 

il-3.Iiţia pe rJiiata lilllişon·ană cu soo
pul d{' a propaga cuvântul mn
st.ei şi ordinei şi de a da o Îndruma
re mai onwnească aciualoi. situati
uni, situaţia necunoscutului, a {'xc' 
nimcntelor neaşteptate! 

Ne place să credem, avfmd jn .... e· 
dere personalitatea directorului no· 
uLui ziar d. Brudariu. că a~as!ă 
muncii va fi jnooronată cu 5 llf't'eS , ali 
pindu-sc la ea, oameni demni şi 

in conoordantă cu idei Le şi ·lnt~

tiile noului ziar .,\urora Banatului". 
Din parte·ne ur:1.IU \"ială lungă şi 

spor SpN' des:lnî.rşirea operei. 

Secretarii generali ai di
rectoratelor nainisteriale 

Bucur(·ş!l. - »~Ion.i.t()rul OficiaI~ a 
pubLieat azi U1îlHltuarl'le numir-i de 
sccretari generaU . ai directoratdor 
ministeriale loc~·lle dnJi: maior· Ros
l1OW'an (Bucureşti~ COllsL Sp. Po
!)('scu (Chişinău;; Iosif Maiorcscu:Ti 
m:işoara) şi C. Tâlpc.aDU (Craiova). 

Prin numirea la 11mişpara a dlu.l 
Iosif Maiorescu, prdecl ul de' Bihor, 

1 Propagancla culturală 
I este necesară I 
i PI"ivind tot QX'3 ee s-a nicul {)('nt1'u ~ 

a se ajunge la ideea de prvpa g'-lll dă , 
<cult urală, ne-am dat seama că acest 
.tot« cuprinde câleva eforturi el\: -
lrem de slabe a căror ol-igină esle 

traditinalul păhălllt de vin~ cu efect 
de ('xCilar'c nen\:msă pus în S{'l'yidul 

cuJturei, Într-un cadru pllorcsc de 
I clrcium:i în care atmos[erasnferc ! orice ft'l de (Useuţilmi şi hohirâri, şi 
: und{> propaganda culturală a luat o 
, (>xlind<.'re de nebănuit. ajlUlg~lndu-s.e 

: (Xînă La traditionala llumv"(> a l.illUl 

I Ş('f I .să beIU şefuL.. 
i Si dri...i cu bere. dăi cu "in. did 
I cu vin şi dă-i CU beJ'(' .... şeful nostru 
1 e bun miu ,"<'re[ 
I 

I A doua 7..1: ),m~lcLl bine pcLrecu
răm as{'ară~! 

Rezultatul pe ci ie un an: ce-aţi fă
, cut cu societatea aceea de propag<Ul-
1 dă cultur'ală ?. 

1 Nimic, dragă! ce potJ. să faci cu 

un t:îran ear(~ t.o.ată ziua stă in ~îr· 
.ciwnă'IL .. 
. Acesta este răspunsul tuturor leadc 
Jilor cultulii naţionale, se mulţwnesc 
c:u un r:lspuns murdar, ci enns.ide
r.î.ndu-se şi Ulai departe şefii miş

Că1):i! 

Esk regreLa bil ~înd t:lranului no
stru i se aduce învinuirea de a fi 

i bctiv; această scuză a neac1lhiLăp,i: 

lcpreloJ', care cons1ituc o payă in
sultă la adrt'.,s<1. tăranului, doycd-cş,te 

midu1t'u .'iufl('leas-că c~ll şi nechema
rea acestor provocători, la mlllca 

: cu un scop at.::lt de înalt ~i nrwnos. 
• ~u sunte!u pentru oficial.i.zarea a-

I 
oestd propagande al cire. i rezultat 
tlr fi o Hulă tăiată în patru şi SWltt'fi 

pentru clasif.icarea îndrum:ltorilor în 
materie de propagandă culturală .. 
Această cLas.iJicare se emine gc

n{'J'~lt.iei Unert:' culte, a c:u~ ener· 
gic şi pri<.X'pere, are obl,igat.i,unQa a 
o pui1e În sprviciul .tării. 

L Bicat datorie t L 

1 car{' multă \TCflW s-a codit sa pri' 
mească aCe'aslă demnitate, a dC\1C

ni! vacant pusiul de prvft'cl al .Îu

detului Bihor ~ 'oNşului Oradea . 
Mare. 

Demisia dlui dr. Jucu dela 
naţional-ţărănişti • ~, 

12 1930 
Febrllarie 

r •. 

.} I 
I 

Gâlceava "dintre 
chestia 

guvernalnentalii 
alegerilor parţiale 

din Banat pe 

1 
Lugoj. - Se pa.rc d alegerile par

ţiale llel1tru mandatu"1 de senator al t1 Lugojulu.i vor da pr"jkj' dt> frictjuni 

1
. foaIi~ neplJculc În sâJlul partidului 

t' ! nat;ional-tărti,njst .din juekt· 
~. ' Vllpi"i Clun am mai anuntat siiplă-Baliii c,;. mâna trecută, a fost fOllată de cei de 

1
. la ccnlr'u pUllerea calldidaiur:ijdllli 

1 n d n S t r )' '1 . cIr Do brin, cart' a giisit îm po lri.\:i re 
aşI o fi în sp<'~al la tinerelul din partid'. . 

I~ yorbeşle despre o contra-can
did .. tiură, care va avea sprăjillul ti

, l1ere1 nI tIi 
De al,Lă parte d. dr. c\.lcx.. Jucu, u

: nul dinlrt' rrullt~t>ii par'Udului carc 
; se considera cel mai îndrepbtil să 

l
i lje ascultat, şi-a dat demis.ia diiIl 
1 pal'Ud, şi se pare că va fi urmal şi 

.l de alţii. 

. ''':.' j.j;j 2 M' -.&2 
*SWMMIDW.<WiI1tas 1 

.A. lllurit de frig sub 1 
un pod 

Tim..lşoaJ'a. --- Duminic,l 'noaptea, 
,sub unul din po.dUlil(' caJlalului Bc' 
~a a fost găsit cadavrul unui bă

,'r<in cerşdor În ,.îl'sia de aproape 
70 de ani. care probabiL caulând ;} 

PanÎca de pe pÎaţa' 
financiară a Ti-

• •• mIsorl1 
.. 1 '.,e adăposli suh pod· din C<luza fd.

'.;ului 11 Încdat din daţ:"L Ca{\'~lVl'ul a 
'iust fotografiat dt' c:!lre' autvI"it:l.(;i; 

-
, 

Deponenţii asaltează băncile 
efe frica cracburilor --' 

\ I 

.j 

1 
1 

1. 1 _7l tl"ansjloîlal amorg,L 

------------------ I Cele trei falimente l)ar;carc în!lÎm-Ci.1\tjfil,A. I plate sapUimâua trecută la Timi-

O L Y 1'1 P 11\- ŞGara, au pricinuit pe piata finan-

LUGOJ dară 'a c.;lpilaJei bi'tnălene o fantas* 
, tică ener vare ş.i îngrijorare. Aproa 
II pe toale bancile mai de mâna a doua 
. SUIn asallak de ldeponenlil îng:ri· 
i jali să-şi saln'7Â! agţ)Jliseala. Pc z.iua 

_'-Iu JlIIP FA" 

lam, 14 Marti 

HAROLD LOYD 

• 

I de Ieri iureşul a fost puternic mai 

, ales la Pr.ima BanCă dp Păstrar(' Ti-
!. t in Larepezeală 

comediea extraordinare 
1. ;. . 

\

' nusană, al căn'l deponenll. s·au pe-

t rilldat ieri până târziu pe la ghi-
'. ________ ' _______ ' şcuIile b(mciiBanca era de altfd 

, I 

", 

pregătită pentru aceasHi C'n'utuajj· 
talC', Stirii(~ despre o crizil a acc.sL& 
lJănc.i sunl eu tolul eronate. de oarece 
la spalele ci stă una dintre cele mai 
pukl'n.icc baIlei. crruoyenc. 

"' .. 
lk criza dela Ti.rnişoara s·a resim 

tit ş.i Aradul :\"ou. Sucursala de aici a 
insolvahild Bănci Industriale şi Co 
nlel'cialc ş\"iiheşti a trebuit închisă 

acum douit zile. Ingrijorarea ş\"a-

1>i101' din acesl oraş e mare, ca de 
altfel a ş,"ahilor din aproape întreg 

1 

Banatul 

1 Dunrinccl a avut loc adunarea .ger 
, ncrală a băncii cetăţeneşti, care de 
1 :lS('mcnea a aj uns iutr-o stare ci
i ti.că. 
1 • 

leIi, la runia.7i a avut loc la Camera 
de oomerţ ~ ]lHfllstrie ddin Timişoa
ra o adWlare a tuturor băncilor Ii
mişorene, CQnv<x:ată în vederea găsi~ 
rei unor modalltăti de ,ieŞire din 
impas, 

-
! Atr început şi la Oradea

j\lare insolvabilitătile , 
După falimcntul ccs-a înregistrat 

săptăm:lna tl"e'cut la Arad şi du,) 
sel11<iduzilla de falUl1entc senzationa

I le ee s·au produs la TImişoara la 
1 s:<lrşit~1 săplăJn.imll c('-a trecut, ne 
: v;me ŞJ d('l.a Oradlca Mare o ştire dJe

l sprc 1) jllsolvabllitate mai mare. La 
tJ.'ibunalul de acolo a fos.t înre.gisl.rată 

o (x'!"{'re de ooncordJal forţat a lui 
ro~f Sonm,;ufdd, proprietarul unUli: 
b.1.7~'lr de jueilrli, ale cărui paSiTC au 
intrecut cu aproape un milion acti
·v>e.lc. ~umilul a ofer:it crcditorilor o 

I cotă d{~ ;)() la sută. 
• 

Din judetul Bihor s-amUltă un fa
lriJlwJ1t de 18 milioane, al comercianţi. 
lor de texl;ile Vciss şi Ilcller dela Mi-
ha..ifaIău. . 

Din 2f.{ crNlilori cât;i are firma 
numai 2'2 sunl. din tar:i, rt.'Stul fiind 
din stn1jnălaLe şi mai ales ,din Vjena. 

R<:prezenlan!ii oasociaţici crcdito~ 

rilor din Viena .;m sos.it la Oradc.a 
Twntru începerea tratati"elor 00 1i -
ch.idare a datorii\.Qr . . ~ .-- . 

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

Plapoma 
in mare asonrtiment, mai eftin Ia 

Iosif GLESJNGER si fiul 
1876 Arad, str. Meţianu. 

Chestja somajului la Ti-, . 
nnşoara 

D. pl'imar Baran a făcut o consta-
. tare intercsantt! în legătură. cu nu
mărul şomerilor din Timişoara, n;;: 
m:!r P{~ carc. cOffiunişUiîl cifrau la 
23110 inşi .. \euma elsa a constatat că 

num~irlll şOlllprilor a,"izati la aju-
I toarc nu (' mai mare dec..:ît "BjO din

tre cal'i de abia :3(}') ŞI ceva s-au p,re 
Zentat după ajutoare şi bonuri de 
l{'l1U1C. 

I Comisia interimară a municipiu
I 
1 lui in frunte cu d. BaI'an, şeful romi-
I sici a ~1Olţlrât. s:l înceapă m ai ~ul
( te lucrari. ckUlItare pentru amcltora
I rea şomajului. 

I Şi-a onlorât socrul ŞI 
a fost achitat 

TrlbunaLul din Timişoara a achilat 
pe $\'ahul (~aspru' Thell. acuzat că 
acum un an a izbit în piept cu aL'Ha 
putl're pe socrul său Francisc Schuld 
bătrfm de fi7 ani, încât acesta a mu' 
1'11 uU,pă trei zile. 

---- .-----~------------

I~"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==::~.~~!~b~e~rn~ii~t~,~~~~r~a~f~(~~I!e~d~l~n~~!ri!j~n~t~~ş~~~)~a~r~ft~======::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 
CI~EMA CETAlfE CISEMA APOLLO Oh,E:YIA l\1ERALA 

.. 

,i 

1, 

14 Ianuarie 14 Ianuarie 14 Ianuarie 

Castelul misterios Când re'nvie pă{luI'il'ea şi ZigoUo pe 
front. • 

... 
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V · tIC' F. R. abonamente şi alte lzarea pa~apoar e or comisioane la Bucureşti şi 
'Y, Cluj primesc pe lângăgaranţă FrancisG Sandor 

Mai mult respect fată Câncl se vor face ale- J Non olet . · 

de textul românesc 
gerile comunale Î11 Corespondentul nos~ din Bu~" 

, J ţ 1 A cI- reşti n. e anunţă că l"eVllsta ~Cronlt-'.a«, 
JUa.e a ra în coloanele căreia s-a scrin anul 

(Continuare.) trecut acele cunoscute injurii la aPrimim plângeri 'dela dliferitc QCr
soanc în ].eg:ltură cu filmele de prin 
cinematografe, al căror text rom~"i.
nesc este neglijat cu dc.<;ăvArşire, ru
lându-sc mult mai repede decât tex
tele strejne. 1cxtul românosc nepu
landu-se ccli de către spectatorii ro
milIll. 

Imp('rtitlfnţa unui director nu a adresa Prinţului Regent ,':-';icoJae, 
cari au dus la condamnarea aulorul 
lui M.ircca Damian, n-a mai putut 
să găS<'ască nici o tipografic care să 
se Învtoiască să 'O tipărească. 

Intâietatea 

bim;\"ujt a 'primi un spectalor 1''0-

m~ln care d'Orca a~i aduce la eunDş
l.i.ntă acest lucru. 

u'rem îndreptarea acestui rău tă_ 
cut cu tOată ştiinţa cât şi atitudinea 

l ~liI'Omânească a dirC'domlui a-
V'~zat. . 

minoritarilor 
Ca român îmi ţin de datorinţă a tate fiindcă suntem ]a noi acasă ŞI. 

uu DCnn:itern ca si acum să fim con
I duşi de fiii ugandci a căror patrie 
I este. acolo! Nu vrem altceva decât 

ca România să fie a Românilor. ~ 

,atrage atc:nt.iunea autoritătilor supe
rioare asupra unor ilt'galilăti comi
se Ia Cfr. din mUa lui Dzcu şi în
durarea lui Vidrighin, şeful găriJîI 
Săvârşin a fost pus în ptmsie. El 
~ numeşle (ilaiz un inslreinal, care 
~i-a crescut »odrasleIe« la Budapesta, 
P(~ spinarea bieiului român, iar Deva 
'i;t,a lui este o strcină care adminis
trează întreaga gară, şi chiar cape
lele unor persoane sus puse. Zic în 
locul aceslui »t~îrlall« de care abia 
ne-Um scăpat, dorindu-i din ad11n
cul inimd soartfa lui »)Ioritz: 
Blank,{. este în perspectivă numirea 
l.mu.i alt min'Oritar, !>c-nlru ca nu cum 
va să ajungă în această gară Uit oon
.ducător român, acestora fiind desti. 
n.:Jtc cabinde. Xu şlinl de cine sunt 
puse la Calc toate acestea. şi ne miră 
fapiul ~um alltolit~lt.ile compe!;e:nte 
sunt amăgite. de astfel de oameni 
C.1!i numai binele şi progresul nu 
uH dort.-'Sc. 

.Nu c{'rem de-cât să ni-se fncă dl'ep 

ti.ndem deci să ni-se saLisfacl dorin
ta de a avea un român in fruntea: 

trp7A'S(" e10lanelp în tpmnită la nici 
unul dintl'(, aed func'lionari ai r;;talu
lui c.ar1 nu an decftl cm'Întc de hu
lă şi dispret la adl'('sa neamului no
stru. 

Prdlndem aulorităţil'Or, ca românii 
t elementul dominant să aibă lntâie-

talt'a, HoI)r:j,a ViŞOiiu 

Data 
(lin 

alegerilor comullale 
jlld. rrimis-Torontal 

')iimjşo8ra. - Alegerile comunale 
din judetul nostru se vor ţine în 7ile!c 
următoarl.' : 

La 17, HI şi 2;) Februarie cele din 
p1iîşik HC("3,'i ş.i .Tim bo lia. 

La ] 7, 19, 23 şi 25 Fc bruarlc cele 
,din phişi le S{in-.:\ lcolani M:.tl"p, Deta, 

, 
LipDya ş.î Vinga, 

La 17, lB, 23 .şj 2:) Februarie, ş;i. 
2 l\iar!i{'. celc din plăşile 't:jaoovn, 
Buziaş şi centrat!. 

In 17, 19, 2:) , 25 Februa:mc şi 2 şi. 
,1 Martie, cele din plasa Bil<,d. 

-_iLl*R ....... WO.....--..... a s==s:W&!Swaaw, a .... ~ .1 •• 

C()lldanl11area • 
UnU] 

Lugoj. Trihunalul din Lugoj, spc 
pa II a dl'shiil uL procl'sul c1:e furt 
a lui (al{'{}l';'.dll' (~l'CLU, dl' orlgină din 
Cudea, judetul Severin, carc timp 
• ;k LI.'Ce ani a ~\\·ul la aUivul s:lu mai 
mult de 12 furturi, in două rânduri 
Q)gam.iel', falş l:n aelt! publice etc. 

O bit'clclc furale: ca brlli'U1lc, aur. 
Ul'j.{int, şi bani in valoare de cincizeci 
mii de jei, c.ea mai mare parLe a fost 
l'('s[iluilă pagubaşilor. Tribunalul Iu 
ând în <;onsiderare, că din rcclama\i 
aproape loţi urau suferit nici o pa
gubă, iar prin falş.iJicarca buletinu
lui de naşiere n-a păguoit d:irccl in
tel'csele statului, tribunalu] a adus 
't'l'rdlct alenuanl. 
:Şcaunul ministrrului public a fost 

reprt,zcnlat de procurDrul Anaslasc-

S<'ţl, {'arc în n'ChizitDMul său a susU
l1nt 3rnzal'ea, cpr~înrl ca aC1I7..<e'ltul să 
fif' Iwdt'psit eonfonn lcgd. 
A()i1răLorul fiind <11'. Fernhach. care 

în pl{'doar('H 1u:i a adus argumente pu 
LcTI1icc Plin caJ'e a căutat să arate că 
:acuzatia in cauzi:} prezlntă '9 sta
.'(' pat'Ologică, aCllzatul nefiind în în
tregime responsabil pcntnI faptele să 

: vârşile' cu atât mai mult că instanta 
: d(' cct'c{'la,l'C a duyedit că acuzatul fă
> ră să se fol'OS<'ască de 'Obiectele fura
I te au fost aprDape toale restiluli.te. 
! C~l'{~ s~i i-se aFl~ce 'O p<'d;p.aP'Psă mini-
1 mă. 
I Trihunalul illtnlnd în ddibcrare a
I duce '"crdicl nI în Cal'e condamnă pc 
. 3(:uzat Ia Ull an şi n'Ouă luni inehij s.oal-e. 

AIJădHorul face apel. 

In 17 Fcbruat'je vor vota comu 
ncle: 

Berindia. CociulJa, Hod!iş. Ic1U)' 
ŞCJll, Ign,eşli, Joia Ma '.re, Laz, }Ii

j n('ad. ~ eagra, Prut1lişor, Răscuta, Ho
Işia, SăI ăjcni, Su.sanU, Văsoaia, Alde

sti, Mânerău, Ierlllataa, Bercch.iu, 
Bârsa, Chier, Chcrchcluş, SomDşclreş, 
&cul.a şi lneu. 

l
In ziua de 23 Februarie ,"oI' vota 

(X)muneJe: 

I l\liJ,oya, Căpruta~, Bătuta. Dtilll-

I brăv'iţa, Slatina. de Mureş, Vi'irădia 
de Mureş, LUI1<'şLi, Vjneşti, Sederhat, ! Min'Îş, C'OD.<JP, (~hiu]lita. Să\~îrşin, Pe 

: Lrjş, 'R'Oşia, Simandul nou. Simand'ul ; 

: de sus, Pău1iş, Turou, Iratoş. Had
! na, St 1"\n.a. Macpa. I .' . 
I L' La 21 Februalie "OI' Vota c'Omu-

I Cel mai eficace leac în contra 
tUliu,,1 şi a bronşitelor este 

I 
~irf)pul Pentnsian al d.rului 

POL,.lES 
preparate la Farrn. Or. F6Ides Arad 

Studentesti , , 
In unna e'Ongresului g{'.neral stn-

dcnţpsc, linul ·la Cr.1 iO\"H, L'lliunea 
K a tional;l a stufkntilor crC'şt.ini 1''0-' 

I m~jni, a numil cO!I~_li_l'l' al centrului 
,studentesc .\rnulw studentul, Horia 
Vişoiu. 

~tofe 
barbMeşti ieftine şi bnne la 

, 
1 

Spre surprinderea generală noul 
; număr a apărutt'Otuş, tipărit fiind 
I .. 
I la atelierele lui »Na1.l'On RoUill8.1nCi, 
I proprietatea dcp(yutaţilor guycrna· 
! mcnlal:i Gh_ Cl'.işan şi Bratu. 

Incasările statului pe luna 
Decembrie 

Din calculele ministerului de fi
nante rezultă că înc--3.sările statului 
pe Dccembrie, uHjmă lună a anu-

I hti. financiar Hl2R, ating cifra de: 
3.25'HXXHMJO lei 

Dat fiind faptul că in mod' obiş-

I nuit îne~lsăr:ile din ',una De,c:emIH'e 
sunt mat J'{'duse, obţinerea elfrel de 
mai sus conslituc aproape o suri 
prjză care va contrihui cu mult lai 
J'{'duccrea deficitului bugctar. . l 

. Data , examenelor particu
lare. , 

! l\hn;isterul instl'ueţiuni~ a dat o cir-

I cuLară prin caec pune în vedere că 
exanwIW!c particulare de curs se
cundar ~ comercial, vor înccpe la 

!25..Jpo1)3rie. 
Ete,ii se v'Or prezenta la şc'Oaleli) I unde s-au înscris. 

I Balul Presei la Timişoara 
In ziua de 15 Februarie arc loc 

balul :\soeiatiei generale a prese! ro
m~lne din Bucureşti În sala cazino
ullli milHar sub preşedinţia d-nei 
:\Iaria general C'Onstantinescu cu 
c'Oncursul corulul Principt'sa Elisa-· 
bela. sub oomlncerea pl'ofesorului 
Vl'>Oinca. 

----.. --lII·III.II'lT. __ • __ .. ___ ., ....... '" 

Diverse 
-- Oficiul Poştal Arad al1unli\ pe 

abona1ii radio-ului că pot pliHi a
l bonamenlul pe jumătate de an. 

Aceste \.pl~lţi se pot face p,în:1 la 
:2:) Ianuarie anul eri. ,indusiv, 

--. 
Vrei să mânânci bine abonează.te 

la MOS NICU, 

cu 1400 tel lunar . 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj, str. Buziaş No. 5. 1661 

.. - . 
Cele mai ieftine şi uscată lemne 
de foc ge prima calitate, de fag, 
cer şi cu stânjinul sau butuci, le 

găsiţi la pravălia de lemne 

Aufl~icllt 1. 
Arad, Str, Eminescu (Detlk Fe
re ne) 2. fosta prăvălie M. Neumann. 

: Arad Calea. 'YictorieÎ 1 .. 2 
Taietorie electrică. Servic~u promt 

şi rapid. -----------._------------- - '" ~. _ ... -._--._-_.--_.~. __ .-
11011 Mi Rebuilt (ilie 

ga,se!iilte la 11124 - , C -~ ~ ,.. ~ r. _ A.R~"-D, Str. AlexandJ·f ii.Tel.: 3·93 
saszaa Atelier. de reparat orice maşina de scris 

~I ' 
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BII ea_a desfacem glsili la firaa I 

F. Schuster 
.obill cu preţuri reduse. Timişoara 
III. Str. Coroana de Oţel 14. Expozitie 
• mostre IV. Bul. Carol ]3 Tel. 11-13 

Cel mai bun combustibil având 
cea mai mare calorie este: 

Antracitul 

U L T 1 I~I A', O R,· 4· 1 ~~cu: ~~~f~~an:iă !~~!~~J F~~~~~:, .1 uşi, rafturi pentru rprăvălii. portale su· 
. I tragerii, Dormitoare şi Bucătării din cel 

(Prin telefon. dela corespondentul nostru din Bucareşh) II mai bun material şJ pe preturi eftine. 
-d - - Mai multe şi diferite mobile gata la Deficitul bugetar se rl lca I disposiţie spre vânzare. 

la 4 D1iliarde I 
Bucureşti. După socotelile încheiate la ministerul de finan~e 1 

deficitul bugetar pe 1929 se ridică la 4 miliarde lei, cu toată spo

Ioan Cotarla 
Fabric str. Cap. Dan 7. 

ririle de impozite din cursul anului trecut şi chiar cu cele trei rec- Th G .. 
tificări de buget. • relslger 

Ministerul de finanţe crede, 'că aproape jumătate din acest 
t deficit va putea fi acoperit in lunile complimentare, dar totuşi la 

Nu face funingine fi nici zgură încheierea pefinitivA a socotelilor va răm~Ae neacoperită sumă de 2 
Arde tn orice sistem de cuptoa- miliarde. 

sticlărie şi porţelanllri 

Jle. Puteţi cumpara in en~os- j Desigur deci un nou val de fiscalitate va fi deslănţuit asupra s'a m~tat În B-dul <;~roJ 12. Care .fi 
detaiJ, transport franco locumţa.. ţării. pe mat departe spnjlfiul ono publIc_ 

, 

, 1 • C " D ' Iad' · , A ,.,. ""t 't 1 No. 2400-5010-11-1929 vas ŞI om p. I r'rlmara Ta leI s a znsana OŞI I portăreI. 

. . . . ! .D .. dr .. Aurel Lazar, deputat şi preşedintele ~oTisiei int~rimare I Publka~ de IidlaJie. 
TimIşoara Iosefm, SplaIUl drept a I a mUDlciplUtul Oradea, despre care am arătat Că s a Imbolnavit grav Subsemnatul portarel aduc la 

Begeului 17, Telefon 13-01. I In ajun de Crăc~~n. şi gaseşt~ lntr'un sanator~u dtn streina.tate, cunoştinţa pubJiCA, el în urma 

f 
.. L··· Fabrică: este compleet restabIlIt ŞI se va remtoarce săptămana aceasta acast.. decisului despre ordonarea execu-

raţn oWlnger deesen· j Con'cy-es Ii'r:.~-al :D" A" • ..real ţi:i de es~ontentare al judeeAtorlei>-
ţi de oţet societate pe acţiuni Cea mai ~.. o~ ... .. UI MIxtă ReŞlţa cu No. 4508-9-1929 
mare fabrică de esenţă de Oţet din Ba- I şi In urma decIsi unei despre de-
nat şi Ardeal. Specialităţi: oţet in sticla Ieri s'a ţinut congresul organizaţie partidului naţional liberal I legarea cu Nr. O. 12873-192~ 
marca .Fazan": ŢeJefon No .. 182. Fon- din Făgăraş. . al judecAtoriei urban~ 1. din Ti-
~ti l:SM T~mr: Fabncă'2~~~ Au luat parte la acest congres d-nii: Duca, general T. Mo- i mişoara In favorul Prima Cassa 

e an ar o., . , şoiu, A1. Lapedatu, M. Oromolu şi Leonta Moldovanu, cari au făCut de PăStrare Reşiţana suc. Băncei 
Din cauza lichidării intreprinderii i!'1po~nte declaraţii politice, stăruind indeosebi asupra situaţiei Timişoa~ei şi Soc. Co.m. pe. Act. 
eomerciale vinde cu preţuri ex- fmanclare. repr. pn~ d~. . Gottfned Zlegler 

cepţionale avocat dm TlmIşoăra pentru suma 

I R I NA " 
Introducerea bilanţului aur la întreprinderile statului ~e 52, 9ă? Leicapital, 121a s~tă 

mtere5e, ŞI nume: dupA caPItal 
Odată cu infăp:l.W]"('a stabilizării C{'l"'('a bilantului aur Ia intreprinde- de 20.000. lei dela 1. Iulie 1929 

, 

'

monetare ,s-a dispus ~ introdureI"eQ l'"ÎlL" ("ari depind de stat, dupăce în iar dupa. bapital de 32.956 lei 

.Casa de dantele şi tricotaje" 
,;s-a-vis de Poşta centrala Arad 

Str. BrMianu. 

----~---------
Tribunalul Arad 

Serviciul 
Concordatului Preventiv. 

Dos. No. C. P. 5194-1929. 

In cauze de concordat preven
tiv a eomerciantului Orban Ste
fan din Arad. Incheere. 

Tribunalul Dispune. 

AmAnă desbaterea adunărei 
creditorilor de astAzi pentru ter
menul de 20 Ianuarie 1930 ora 
a. m. Inaintea Dlui judecător C. 
Topciu, delegat cu conducerea 
procedurei In acest concordat, la 
Trib. Arad et. 1. camera No. 
57-58. 

biia.nţului aur la înt]"('prind<,ri1.e sta- pIT.a.labil se va inventa.ria avutia na- dela 29 Noemvrie 1928, un treim 
tului cât şi la cele particulare. ţjona1ă ţinându-sc seamă de cota ~a- la sutA. taxa cambialei ~pes.a~ 

De ocamdată s-a hotărât iDtrodu- nillizării. spese în 11.646 lei deja st.averite -
Enric Basting -

Sticlar de construcţie şi depo
zit de rame şi oglinda Timişoara 
Cetate str. Sergent Muşat. 

(Nador-Gasse) 2. 

şi cele mai obveninde, se fixeazA 
termen spre efectuirea licitatiei 
pe ziua de 22 Ianuarie 1930 ora 
3 p. m. în Timişoara 1. Strada 
Coşbuc No. 2. pe când şi unde 
se vor vinde prin licitaţie obiec
tele secvestrate şi aaume: diferite 

S .,. t ciorapi englezeşti de iarnă, ciorapi patent, tric~ mobile de casă şi un covor, pre-,'e e I·~, uri de iarnă, pantaloni reform, mănuşi dantele, pe ţuite In 10.200 lei. 
preturi ieftine, cu reducere de 10 la sută, fa Timişoara, la 3 Januarie 1930- j 

I.A_._B_O_G_y_o_._~ __ a_d_,_s_~Da_d_a_E_~_~_·_e_S_~ __ N_O_._1~3 n~~~~~Lf 

~ 
Haine de seară, se vopsesc şi K nap p ~ ' __ o. 

se curătă cel mai frumos la ._. .. .2. 2 I " IC~s";"l .• t('Pa ublicaţiuni. 
fosta strad~' Weitzer 11. fosta str. Magyar - ~. - ~ ... ' ... de lectură a industria· 

___________ 1 _____ I ~lor din Curlici. ,"3 tine adilllarea 

=--------------- gt'nerală ordinară in ziua de 19 la-
Fondat 1870 Telefon 3-88 : J1uari<' HI30 ora 14 in localUl societăţii 
Porţi şi uşi din fer, Ingrildlturl decorative cu împleti- i cu unnălorul program: 
tura ~l împlf'tlturl de 8ârm~ pentru ~ardnri din 5Arrnă I 

zincata în preţurile cele mai eftine la 1. Raportul pn:şed.i.ntel uj şi aJ 

: casicruJui. 
Creditorii prezenţi iau terme- Fabrica ){. Bozsak şi fiul S. p. Â." i 2. Contul dt, gestiune pe anul 19'299. 

nul în cunoştinţă, cei absenţi 
vor fi convocaţi de dL judecător Timişoa-ra ll. str. SantuJui No. 10. secţia de 3. BU&"dul pe anul 19300 

d 1 t I' -' 10 din 1 mobilă fabrica paturi. nopti eri. somieri din sâr- 4. Eventuale propuneri. 
e ega , conlorm al \.. e- ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi instala-

gea concordatului preventiv. I ţiuni c:mplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe Dacă in ziua de mai sus nU Si' vor 
Grefa se va conforma din nou Preţuri curente gratis. }}JX'wnta membri1 in număr suficient 

an. 9 din lege. ; de a aduce hotă.râri v'3lide, adunarea 
Dată tn Camera de Consiliu -, --,~-- ---- ------ - 1 gpnerală ~ Y3 ţine la 26 lanuari{> a. 

azi 16 Decemvrie 1929 a Trib. : Mai frumos Iustrueste calca. şi 1!l3U ora 14 făra eonsid('rare la nurnă 
Arad Se. III. comercială. E. Perlnlutter 1 J ' ! rul ffi{'mbrilor pNzenţi. 

Preşedinte ss. Dr, Ta.mă.Şdan, 1 spală spăIătoria i . 
Judecăror ss. Dr Ramonţian Gre· fabrică de ttăsuri si atelier de re- I I ('"-omiletul de ('oodU(>en-
fier as. Voştinar parat automobile. 'TimişoaTa Bul. ; TEREZIA BUTTINGER 1 l~OO. 

Grefa Trib. Arad secţia rn. ~rol 460 ~ - Ptim~şteR0tice luCtU
d 

I ce u • SI • _________ ~ __ _ 

C 'al '8 .0 Oul C d _ In aceasta branşa; e~aTare e l' ,.. d · ,...,..' , 
o~ercl a.. 10. erVICl onCor a automobile, sudarea t'adlatoareloT, ..L"111 reI 'asa ros 

tulm preventiv. arcuri noi şi reparnre, sudare auto. ! SIr. Consist0Tl!Iui fost str. Batthyă~y, G T' - 1 . fi B 1 
Pre~~nta copie fiind conf?rm I genă şi C8rosetii noi;;) reparaTe. ; 35 m curte. b9j C:;~r~o. ~1:~::!a ;:eec:~ a~~~ 

CU orIgInalul se atestî de noI. I '" . ~. . . . . . mobilelor şi motocicletelor. Con-
. Grefier: :;tamplle hartie de sens, cărţi de Vl~tă cu St'~mpa Arad,~~. Bratianu 1 şttuirea de carusnii şi rndiatoare 

1880. indescifrabil. tlparul convex execută prompt ŞI eftlO. A (nzam cu poşta) 1 noui. 168 

"1 ipugrafia ) VOlnta Poporuluic. 
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