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DI cir. Lupu 
alegerile -SI , 

Senzaţio1Jale clec1alaţiulJÎ 
(Dela corespOdentulnostra) 

I f. Sângeroasa încăerare 
i dintre c01l1uni1tii ~i socia
I listii din Oradea-}lare . 

Oralka-.\Iare .. Padidul so<"ial dp-

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

a "fu zai punerea În lihertate a com
plkilor lui :\luller {lt-Ia Cfr. Arad, 
Eman, Bl'c1l('!" ~i .\1. Balogh. 

,'\uJlli\ii au f;l('ul rt'curs la Cur1t'a 
det Ap,el din Timi~oara. care a djs
pus lHlTll'l"t'a lor in li hcrlale pe cau
Uune. 

O;·ganiza\.ia partidului ţărănesc de 
s.ub ţ;dia dlul lir, Lupu a I'o~l COI1\"O 

l'ată la Bueureşli in "I.'derea alcgeri
lor cnmunale şi "ju<!l'!eoc. 

ayiza personaL ]'l'g-t'nla, 

. Hlocral djn lonIlilak ("011 YOC:l St , azi 

în sala C~'reutllj calolic () inlrunire 
pol.ilic[i in scop dl' li se ITl"nlt'sla 

cUHlra 11I·dr ... ·p!<iţil'ii dasei muncilo
reşti, 

va I La inll'w'irt· participa şi de PUi:ll11t 

Jumanca, 

Cert'reu aHor patru ({e!jnut·i <lin lo
";lrfl!:'ia \ruller, a fost deaseml(·nea re

spinsă d(' trihunallil Arad, c·are ]i-a 
pr('!ungil Illalldatul de arestul"{', 

- :\Iinislerul dt' interne., după cum 
I anuntii 1111 a\lz din Bucureşti, a apro 

hat lJuW'(ul pt' 1!l:)(j a] municipiului 
.\rad 

La această C01l\'ocan· d. cir. Lupu 
luiind CUY~lntul inCl'!)U IwiJn a criti
ca addc actualului gUYl'rn. 'in lega
tură eu confiscilrik, 'Închidt'ril~ di
feritelor duhuri politice pentru a 
st~lnjl'!lJ activiJall':l opozi~ic.'!.i cil şi 

act{'~ tit' {]{'zonlirw ale tu! urur hai
manaklor HOiÎnidk CJt priveşte 

adi\1talea de campanie a libarali
lO(' înfierează maniera pe carc o inlre 
huin ~t'ază î Ild('m~lnd' pc săteni la 
rc.'olu\ie cu l'l'vol",-,',relt' in nuln;l. 

D. dr, Lupu cOIlsjdn1i s.itu~qia l'X-

In CL'Ca ce priY{'~şlc alegerilt' dsa a 
d{oclaral ea ţara nu \'3 ajung!' S<l le 
faca atmoskra fiind cal se poate de. 
încurcată. 

.lk aCeea llla lem ni o :-.ilnpla SG'l!1 

lele_ y<l desi<llllui o J'~\'Ollliil' ge

nerala, can' dal a nu .Il' fi la mo

llll'nl lnlalu:'a:a, ne y.1 da prilej s::t 

\Tlklll p •. t'll:;.i ocup;lndu·tle (ara, 

. \taci1 '.-eht'lll{'nl pe citiva Illcm-

hrii al ad u:tLui ui glt\~'rn, tal't' in loc 

sit ajull.' aghcullul'<l cu bani, o la· 
s:'i sa s(' dl'\'~ll~wiric(', cm~t' \'a adu

Ce' l;c \;'tl'un la ruină ~i deci 1:1 n'-
,"olla. 

• 

Prinţul Carol şi dezminţirea 
dlui prof. Iorga 

In legătură cu o y'izi tă pe care d. 
prQrCsor .:\icolac Iorga o f~ICUst' pl"jll

tutui Carol la Parjs s-a fikut mlllta 
~arvă ~billcvoHoar('~ însce:n:lnd Jn
.{~ruri din dDmenju! fanleziei toale l'a· 
porlându-st' la printul Carol. 

Asl:izi, d, profesor Iorga fiind' p1'o
\'oca.t, cum târziu, (ksmilllc ac('sle 1 tl 
","cCDări, 

ReleYăm - c~i a('puslă vizită a avut 

loc COll\TJ';..;a(ia Illtre print 
I lui pl''Oleso1' riind din cele 

<linlc 

~i foslul 
mai cor-

DI.~ altfel . din fPlul cum desminti 
I'l'U este dală r.ciC'sc aceasta. Cu Um
pul yor :il'şi loale la iwaHi: minciu· 
nile, inscl'l1ill~ile, lri'l<!;ll-ile, lrebuc 
răbdarc, loatc Yin la Limpllllor. 

Yiiloru! ,'3 vOl'hi şi eXt'('uta 1 

Judeţul Arad si-a înclleiat 
gestitlOea cu UII deficit 

de 93 lllilioane 
,\ct'asla silua\,ie s-a inchdat pe 

anul trecut cu un ud'ici! de il:. nu
li(j<illC ,-xXU:-Jti lei. Sumele r{unasl" de 
ineasal sunt foarlt' mici fa~ă de enor· 
llllli lidiei!. 

Spieuim ddic:ilde cele mai ,imiPr 
tantt', pe capitule: 

La conlrilmit"i dil'('cle ddicilul. e
sk de ~lO milioane mS.ll~ lei. 

La timbre şi .succc~illni dvl'iei~lll 
este de ~H milioane :"n;):303 lei. 

La mOI1O roluri, dvfieH: l'\ miliua- i 

lH' U3 URiO ki, 

Dac;"! mai adaugam la act'sle dL'li
cite alLe wniluri ale jUdt'tllltli l'Va

luai" la IOn lllilioaJH' l~(;L),Hj lei, cari 
au dat incasari de numai 71) milioalle 
Î;)LHi7:~, am av ... ·a un deficit to[a~ 

de 127 mi:,ioant· t:)~70H lei. 

BU~IIII luI l ~ n~ur"anll, 
.scul pllll'lli fll';(t!;Ul (; r(lza a ll'1'111 i t1~d 

hUSltt! lui l '!!!2,llft'anu. enre va ri a
şezai in purcill din rata ea '>lt.: III ui, 
Il ulliadt'. Sarhm;lna ,'iiloHi'l' hus
lui in ~i],s nI li du!>. Ia BlICllj'l'~ti, Ul1-

dt' ,·a fi 1 urnal in hr()nz, 

, 
I Pc e:înd \'orllia munciloruL Is;'\-

f;CS{'U ,. in\~lIl1lnd gun'rnu! de in
cIdenlele S[ll1gcroasc dC'la Lup:.'lli ~ 
llU grup (J., cO!llIl!1i<:;l: alt pru\")' 

e:lt scandal. 
!Seandalul 

So,,'iai~(km()ll';l\:i au 11)\;l gl'a\' pc 

':omuni<;>li cu se<lU:ll' şi :'iomq.{\· . 

De abia la lnienc.'n(ia p')~l\i~ll, 
laia a put u[ fi oprită, 

,sa:a a fo,.;t l'\'ueual<Î. 

.'u fost <l1-t·;.;la\i ('~it;\'a comttni-:;li. 
I înlre cUI'i ~i cunosculul a~ila!ol' Po

pa .\br!in Samarirlt'unu. 

Yizita unui episcop 
în Banat 

Preyen ilea unui atentat 
I plănuit în contl'a perechei 

rt'gale belgiene 
Paris, P(}]j!ia din capitala fran 

Cl'Z;) a i'ae',ll {) scrie de :l\'('slări În 
lq,';a(lIra cu lin nou complot ce se pu
seSt' ia ('alt' di.' pe pfim:lnlul f~'.tn{'..cz. 
Politia a !>.l:ll:ili. cii el'a ,·orba' despre 

I a",~"inaL'a pt'!'ec!wi rpg';lle belgiene. 

('li ocazia in (n:Ir('erii <H'psteja dC'la 
nunla din Itaha a fiiC'l'j lor, 

S-au gfl~i I la {'\'i areslati arme .)i 
bombe, 

Eli~U)pul Ll'lid lillllarul'l'piM'o· ~o~damnaţi pentru par
pici s;lrbe~li «e Timişoara, cu I"t"- tltlpare la clelllonstraţiile 
şedinla BeciclwJ'tTul :\Iart', a s~sil ~ "t 1 1 r' 
la Timişoara. S, Sa \'a sta ("~Hl'va 7ile I COlllUlllS e ( e a lmi~oara 
aici, und(' ya primi {kkgati:il{' C'omll

nilătilor s:lrh{'şli bisl'rice~1i din sa
lek s~lrh('~:i dda noi. 

Ştiri ~i întâmplări 
din .Atad 

- DlIm;n('('~l dup~i amiazi a a\-ul 
loc la Palatul Cultural conft'rinla 
dlui profesor dela Cluj ([1', <:o1".[olan 
PPl r al1, dl',~prl' 1 ),,'SPl'(' I1H Jf1uml"U

lt·j(> dt' artă din Spa"lia . S-au arMat 
00 serie cle frumu"l:(i arhitectonic{' 
din tara "iz.ilal:! d~' d. l'elran astă
yară. 

Se .)Ii(· ci lrilHlllallll din .\rad 

4 

: ,Iosif Jozl'fi, Barhala Kovacvs, \Ia
rHl Ador, .\)cxandru Csaky. ~kolae 

: ./akab, Ios,if Damian, .\1I'xandru Rei
it'natleI', Tilx'liu Simion, şi Berta 
.\r~Il'Her pt'n~rll lul'lltll'area ordinei pu 
bltc~. nnnHpi Ju,Înd p~lrtc Ia mamfe
st~l(J!!{' :-.golllotoast' d.in 2 lan. 
. ~:Ill'stura Foiit iei ea j udt'dHori<,< j>o
!Itlt'lH'ască a ('ondnmnal Ia câle 10 
zile ÎnchiSoare j:{': 

Bal 

ha,;lru 
~ --------

Banca Naţională vin e în aju-
torul băxi.cilor din Timişoara 

BU\UI't'şli 1:i. 

minishrul (It' iÎl:;u:k a an!t Inc () 

c0l1st'f1iuil'l' Între d, j) llw'ilf';II111, ~u. 

'-'~Tnal(lrlll Bii:wj; ,',;;'pilnak ~i d. 'V 

.jladg\'aru. mini:,[l'll! de finante, 
in :lc('as[;i ("o:~';rtluil'l' s-a d'sculal 

si luaiia h;llH·j]or din Tilln~oara. 

S·au 1 ual [oa(c lU<lSlli'i!C ca p~Uljca 

; fill<t l1 cÎas':1 el' ;;-tI declarat ÎIl acC'l 

i ura') ,,;', ,fit' ini,iloral;L 
! ' 
, Pentru acva,,,la Bancn Xa!iollulii 

\'U da lot sprijinel b:'lrwilOl' din Ti
ll1i~(Jara, 
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Mergem. 

spre revoluţie/ 
------------------_ .. ------------------------~ Cu difuzor pentru toată Europa. fArA antenă înaltă, construcţie 

de reţea cu patru tuburi 

Tl:PE EW 496 
-' Ne aşteaptă Ia alegerile din Februarie 

surprize sinistre 
E mare ~i l('gitjm~l Îngrijorarea ce 

domncş[ţ, (il' c4îl\"a timp in c('rcu
lile politici.' r~iSp\lI1z{lloal-l'. [),('~i in 
atnH1sfer[i nu sunt dl'c,it izolate des-

\'om aw'a ~) sinistră nwhilizal'{' de 
iJ'{'sp<)nsab.ili. spun p.lll<l şi pomelli 

tele ol'gane din slujba gllw~l'nlllui. 

YOIll fi marlorlr unei adcdntte 'lncJe 
eărcări prew'sti loare de furI uniI, st' r,id frat r.lc,iue sângcl"oase, a spus a-
simte c.{'ya foarte ajl'\s.:i!ol" Îll :tel', laltal'l'i lkgent.c-,i d. \'inlilă Ikătiauu. 

~i IX' zi ce ne aproJ I'"j,el11 de data de Dar ~ mai bine a definit nel',~t I~'-

;) F('hruapie, (l -aiU7x.i;:Gie&'CŢTzT prl'<lj" rieol d. dr.Ni(."Olae Lupti, pre Şt'd in
ma und clipe nâpasLuitoare cuprill- ! tele p~I1"Lidului ţărilllese, la aduna-
de IX' toată IUlllea. Căd. f:1ni indo:ia rea dl.' ieri a comite'tullli dt' din'(·tic 
bl, an'a uabt de ;) Fl'iJruari.e nu ţ'ste al a\..'{'stui partid.: Mergem spre re-
numai înC'Pputul lUIor noni akgeri v()lu(jl'. c:tci e o c('rtHudine că alt·- 1 
pe II:lI11antul Hom~lnkj. Esfe, În pri- I gerlll' nlr duce la înei'i:t'l'ări cu yăr
mul rând, prilejul. ca aceia cari p.l- ' sare de s,:lnge Între \"oinidi puşi pc I 

v f . . 1 'lt ." 1 1'1 1"" , na acumaigul'au nUIlHU ca o ~pl'J"le- : ' ac, ~l In 1"(' ! )era li carI au căpă-
IHare pentru C\"il'nluale inlâlniri pe tai ordin s:'t se inanut'u,' dt~ aparare. 
kn'u, să tr('ae[l. elim .s-ar zjet'. IH'o Si c desI nI să izbucnească S(',Înl('ia 
ba de foc. d(~ undeva, ('a a doua zi după ce fo-

E w>rha, fi re!;i !e, ut'sprc '\'Ulll1<."!l, cuL a inceput sa se intind,l.I. S ~UlC Ire- 1 
eari au speriat in zi/de din urma tim cu armata Hllsiei. pe p.:illl<mtuJ 
p<lllă şi ziar-l' captate tit' gm~cl'n, ca românesc J 

f , , 

( ; I ! 
- r r ,. , 
., 

~Adev:trul', -' Dimincaia " "Curen- D. cir. Lupu a anuntal că nI atntgc 1, 

luI, dc. aLenţia lnaItel HeWUl!e asupra tr.i.5 
Baterie- anod, fără accumulator. Selecţiunea ideală şi distintă~ a vocii. Repro· 

ducere fidelă si naturală fără nici un zgomoL 
A]egt'rile aec,,,tea din Februarie tei soa.rle ce ni se pregalcşte. i 

Dr. Georg Seibl \'01' ti proba de foc a ac:eslei tova!".l' I In oricl' ca?..., noi mai J];idajduim, 
s:ii <k interese şi de l"eciprocă Încu-'! că un cu\"ânt aspru de 'K'olo de sus 
rajaI't' spre sminteală. vor fi exa - I d{~ undt: trelm:o să vină. va )),tga 
ruenul unora, ('al'C la alte 'Cxaml'lW ce I fil'('.ănlia minţile în cap, inainte de 
se dau in yiată, cam ohişnuesc să o i a fi pn'a lâl'ziu. 

Berlin-Sc6oneberg 
Reprezentanţa generală pt. România: 

"Radio import- Timişoara. IV" Bulevardul Carol N'o. 12. 
Suc: Radio Technica r., Lonovich (Casa Bănil. O,Radio Mechanica Elis. Dozsa 17, 

serinkasc.ă, I 

2 - ~------------------_ .. 
'Balul ReUlliuIlii fenleilor 

dill Arad 
Pasărea Albastră. la .. teatrul 

din Arad 
S.lmbal.î. seara il avut loc in saloa

!lele Hotelului Central din locaLitale 

haiul Rt'llniunei Femeilor Rom,lne pa 
lt'Onal de "Illan'u rom<Încă" D-n.a 
C;iC't'o Pop .. (;rape spiritului de orga
nizClrt' a sus numitei dll('. balul a 
'l"lll ca Şl in anul IWL'ccdcllt un <tie
plin succes. 

Au parlidpal un mare număr <le 
rOUlâIll ş.i dnl'le purlau cu IllU!tfl ele

gan t:1 costulllul slramoşesc. P\'in
Luinlllla!ek~ costume S-a distins al 
dnd Birbololll eu moti\"(' vechi olte
neşli şi Cart' a obtinut şi premiul L 
la concursul care a avut loc in a
(X'('llŞ scară. Pl-e.m.iul II a fost acor 
dat dnd Drăgan Pt'utJ'u frumosul 
port din ~luscel. 

Balul a fost onorat şi de prezenta 
P. S. ~. EpiscopuL Grigorie al Ara
dului. Au mai luat parte: d. Cicio
Pop preşedintele Camerei, cu dtUl 
D. general loano\''Îd, comandantul di-

vizki I. Cavalerie, d. generat " Viişo
~-canu, comandanhtl Brigăzii 1 Ca
"all'r-ie, d, dr. Sevier ispravnic cu dna, 
d. dr. Lazăr subpreCcctul judetul~ 
cu doamna, d. deputat Birtolom cu 
doamna, d. L t. --colonel :\Ianafu şeful 

de stat major al Dh-iziei 1 Cavale
rie cu doamna, d. drMoga prefectul 
PolJliei Arad, d. Colonel Constanti
nt..'Scu comandantul Rcgimerrtului 93 

1 IDrankri{'~ d. Ll."colo!l('I Dafu cu lina, 
1 d. Crişan directorul liceului »:\101$c 
Iv 

I ~,icoara' cu dmmma, d. LL-Colonel 
l';lllllcsCU cu doamna, d. Lt. -colonel ~ţ 

I Brateiallll cu lina, u. jll(kc~Hor 0:>n$ 
I tanlin{'Scu, d. tlr Boliş. el. :\Iaior Sa 

"" oraşenesc 

In ziua dl~ 18 Ianum-ie va sosi în 
: oraşul nostru cea mai mare 1t'uI>ă 
: de lcalru LUsesc "Pasărea Albaslra~, 
[care aclUW1H',ntc debult'al.a la Bl1"~ 
(:urcşij. 

In urmil lnlerwn~iei dil'oe(jund 

tealrului Or,l~l'nes(', Irupa in drum 
Gpre Paris, se va op6 şi la Arad,ull

, de ya da o l'pprc7.cniat.ie. 
, Această trupă este formală din lot 

ceeace Husia a avul mai s.elt..'CL ina-

1 init: de răzhoL ea nobiLime şi carle se 
\ Ocupa şi eU lcalru l1and rtprezcnla
tii la curtea ţal'lltui. 

Aceas!{l rcprczentaW,c constitue un 
111are cn.'nimeni penU'u mişc~u'l<l eul 

I 
lurală a :u-adului. 

In kgiîlU~'~i cu aCt>st cy~niI1lenl tea
tral di.rec~lltn{·a leatrulw local a 
făcut mari S,HTil'icii materiale peu

I tru a relille .' Pasarea Al bastdl<,:.. din 
I ~burul el S Jlrc occident. 

firescu cu tina, d'. consilier Popu, d. 
călYi1 al1 Ciorogariu, eu cina. d. (',lpilall 
Z,aj cu dna, dnii inginerul Scully, d 
dr lIalm:lgt.·anu cu doamna, d. !spray 
niq eu Una. fi. I3Qgdan, d. Maior Seher 

cu dna, una Clpilan Giurgiut, dnul '\ 
"faior ;\Iadanco\"id. drdc EconoIllu. P t '1 t d 1 
Ball~i, Balabau ş.i lkfll, d. Căpitan P0': re ,urI e exagera e eal 
po\ici, d. LocoL ~Iarlinescu şi con-l restaurantul ,.Oentral" i i 

iral" vom fi llevoiţi să Cerem cu toata 
cIl('rgia aplicarea masurilor dictate 
de Împrejurări. 

! slan1incscu, d. Sub-Iocol. !Oll(>SCU şi i Arad 1 
I illcă un număr ins<"Il,lnat de clv'il:i şi 1 I _ ........ ·U .. 

1
.-,N·'·E·MA. 

l ofiţeri al căror nUIll(' ne scap~l.' , Plim.im npnumârale plâng'eri din ! 
, Ar fi fost totuş de dorit ca orice partea consumatorilor, că la rt'slau- \ O L Y ~I P 1 A 
, Oun român să n.u LiPSt'3Scă dela a· raniui ,Cenlral' din Ara<L se face un 
ccaslă serbare cu caracter naţional:. adcYărat jaf; att'nlat contra bUZlUIa- LV GOJ 
"u ă b an ...... nu eu . 
i, g scsc prea mare saerlfic;iul dlor re101' consumatorului, ţin legatudi 
lor să renunte odată pe an la rochia cu preturile atât de exagerate. 

fără spatN şi la ~na care mătură I Pentru o simplă mâncare, cum ar 
parchelc!t> saloanelor ca să un 't I fi: un ficat prost, J'umătale litru \';n o, • ~ . )race i 
cu m~~n(' costumul romiinesc. 1 două sticle apă mincraUl, sifon şi 

ROlllUlll, să lăsăm politica Ja o <;arca neagră. se in~ază :!'28 lei. 
parte şi să strângem rândurile c~\t It Această nlâncare la cafeneaua .0-
mai mult şi să ne inlăntuim inimile răşencască.: costă maximum 1:>0 
spre a împiedeca orioc suflare rea I de lei. 

I ce ar înCerca să se abată din afară a t In CQnscc--1ntă a'"ertisăm pe proppri-

I 
supra scumpci noastre tări.· 1 etari~ acestui restaurant, să reducă 

E. ~I. Săvak1ie I preturile la normal, căci în caz con 

lan. 15-16 Mercuri-Joi. 
Feriti vă de blondă 

C~medja criminali 
In ro) princ.: Agnes Eszterhazy, G. 
Alexandert tia Eibenschutz, ]uJius 

Szl>reghy. 

Cititi 
Vointa Poporului 1 

-------- '-' ----- ----------.---------------------------------------
Vlaemalo&,raf'eie diD. Timl,oara 

CTh~MA CETATE CIN"E.MA APOLLO CINEMA MEHALA 
14 Ianuarie 14 Ianuarie 14 Ianuarie 

Siberia Deşteptare Oglinda secretelor 

« 

.-
I 
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I Ce a făcut ora~ul Timi- I 
şoara pentru aJutorarea i 

şomerilor I 
I 

Tillti.'}oara. ,.~ ZianJJ nostru s·a 0('11 

pal in \' 'l't'pdale rânduri {te m:u;u
riLe 0;,' s-au luat de primăria Timi
~r.d penlru aI1lt'l~orarca silll$Jt 
muncilor"ilor fani. IUCl"U. 

:-';U!lIiil'ld aCl'"l(l!" lucrători. după-
~um am mai arfilal-o ~ altii dala, OU 

t'sk uiei pc dcpal'le atâl (lie mal'C 
cum îl inl'it!işuu l>olşm'licii, cad au 
prezenlal un tablou cu ;)00 de meseri 
~ şi l1HO ziuaşi fără de lucru. diin
tre cari după informuţiunile poz.itive 
a1-c auloriIăI.ilor, };") la sută niei nU 

~ullL din Timişoara. 
Ve fapt l1umăntl şomerilor timi

şoreni cste de 01.). 
PenLl'u aju:torarca lor municipiul 

Timişoara a făcut \lrmătoarclc: 

St' impart dela cde pa.tru ospălă

l:i.i populaJ"{~ Gale 100 d( pr:lnzur 

gralllllt· 7 .. ilnie, cu 1.') lei (dejun 
în Cart' se cupli ndc o !:i;upă, o mflllca
re cu ]('gumc şi carne plus o jumă
late kg. pâine,) 

17 

In l'iccan' zi se impart .gratuil 1l)OO 
I porlji alinll'lltc in natură, wcotHc 

1 

asUl'! .) kg. ca1'tQfl" 33 kg, f;iină şi 
t kg. sli\nină de fiecare, iar p'Clntru fa· 

I nuLişli duplu. 
SapL~\lnanal gratis se \'l()r distrilmi 

10110 m, de lemnc, 
Lăplăl'l a eomunală distribuc gratis, 

, pe baza ccl"lit"icatelor ,cJil)(,l'atc de sC'c 

\ loart'l{' admlnistratiYc câle 2JO 1. de 

! laph', 

1 

Sol1ll'di 1>o1na,,1 SI..' vor bu('ura de 
asisit'nta l11ed.ieală gl'utwită şi mcdi
:.:amente gratis, din fondul special al 
p1'illliirjt'l! ( {..-,a:re esk socoLil 1>3/ 1 mili
on 000.000 lei pentru 12 s(lpHimapa.) 

Taxele 'la tramvai ~i cinematogra
fe au fost majorate p{'ntru allgmcn-
tar('a fonduri lor şomcurilor. 

Pentru acelaş scop comerciaţii au 
primH bonu6 de câle un leu cu obli 
ga\ia a Il' "inu .. , în folosul celor fără 
de lucru. 

o 00118 tl.etică l)olitieă 
Inlocuirea ciom.agului electoral cu pistolul! 

"Ser bo-Română ~ 
Societa:e anonimă de bancă. ,i comerţ, 

Bucureşti, 

Extras dl' pe pl'Occsul-vcrval al şe
dintci adunării genemk l'xlraordina-

. re din 2 August l~)~\L 
Adullar{'<! genl'rala cxlraonli,nurfl În 

lritlHl in deshalerea ordi,llci ,k zi. in 
ma,ioritalt· hollireşlc: 

1. Nu se aumile propunerea de re
constit uirca capilal ul ui .. 

:!, Se constata cii Soeielale;l ~'rl}() .. 
Homfll1ă <It' Banc~l şi Comer~<: esl(' 
disolyală de drcpl conform dispozl
ţ.iurulor arL. tiin co<l'. com, romftll şi 
ari. din codul idin Transilyania '. 

:~. Socielatea intră în ~ichidal'e:' se 
llUllW:;;lc l,il'ilidalol' d. :\. Tint~ireanu. 

4 .. D. l~ehidalor Va proceda (\e inda 
l[l la lnn'ntariel"l'a ,wel-li socletiltiii 
:;;i la anulm'ea lut UI'OI" cn'ullklor fic
lj\'{~ sau edol' col1sLllllile prin Ihm-

II dii, prL'eum şi a midirm' altor,,: cn'an 
te pe <,al'j le-I" socoli nesincl'J"{' sau 

I neregulate, 

1

, ;). \'a proenla ('~Il mai llpÎntflrzial 
la realizarea adi\'ului su<"Îelatli pI'in 

I 
\'<lnz~ea prin \,idlal il' puhlica a ~I
verii. 

G. :Vva înlocmi un bilant de iichi-

1 

dare şi de repat'nţ.i.c inlre cn,<lilom 
a acli \'tiiLU n~alizaL 

~t' mai fiind nimic la ord'inea zi
lei, şec!.in\a se ridică. 

Preşedinte, Em. Bt'anc(w'Îci. 
Se:rulatnl"i: .\. Tânlărcanu, .1>. 

\ 

Alcxandrache. 
I.Secrdar: lR Pozlep. 

Penll'u cOilronnHah': »Serho,Roma
ll~î", societale anonimfl de hanc:ă si 
oomerţ, . 

p. Procurator, L. r. Popescu, a
yocal. 

Grl'fa trih. Ilfov, sectia I. <.."Omerc. 

Apropiil1du-S<' ak:gcrUe toţi cei in. 
t<.'1't.'sali şi,au luat h~lla şi d~lsaglll l'U

UCCl'[!1Hl (::u'a in lung :;;i 'lai, pcnLl'll a 

lndragi pc prietcnul scump ~ de' 

IS{u'mană tarii, ce eşti tu 
,,:1 Slll10111 loalt' aecsLI' fapte, 
IT nu le lllPI·i(i. 

de "ini\. \ 
IWea-

I l 

Pn'zL'nlul extras sc ,·izeaz;'l de noi 
Spl'i.' a su publica in,;\IonilnruIO· 
fidal,,, 

,t· rmează sl'l1ln~tt ura gn·fierului) 
Dosarul :-\0 :knS-!I2:~ 

~, - 'Vntat "tIr aSl'lllenl~a ui.:.aziuui, tar:.llluii 

Iarii scenele groteşll se;rtimentalc 
fatâ. de fiecare membru al fam,ilid 
L~lriJ n t'ş~. 

- Ce faC! baCiule, ce-li rac copii, 
il -a t'ălat PUI'CC' a ua ? 

lf a, uite ŞI mut'rca .... lot t'l'umoa:;a 
.. Şl ruH1el1ă cum o ştiam; ei, dar vre' 
un nou venit n-aveţi, să-l înscl"im şi 

pe accJ.a Ja noi, să·} facem profect' , 
sau dcpulaU" 1 

.. Păi dac-o fi falil"! O dai <lupe vii- ! 

tatul meu; p~ti d-voastră nu suntdi \ 

insurat; nu face ll.Îrnie, mai am tim!). \ 
Ei ]Wt11 ce,-a... la intel'V>Cn~ia aloo

olului, se Intră serios in suhicc1, eau
diJal ui ca un miduşel eerşi.nd Ull 

vot două in Viirtulca cărora mâine să 
facă pc dictatorul fată de cel nepu
tincioş.i Şl induş.i in ,eroare. . 

Aceasla pentru candidalul local. 
CM pf'Î."t':;;le repl1Czenianţi dt'la con- I 

tru., i;.;tor,ia se îngroaşă. Pregătiri pe- \ 
"te pre,g.1liri vJ.ue l".eprezcntanlul nun- • 
C'Jtmci şi' dcmogogiei, vline cOc:ioşul u

.n('I,lil~ilol' politicc pentru a l:nj>e'l.1a 
poporului cuvântul de dragoste pel'" 
wrsa Şii vicleană, 3:n 'virtutea c.ărora 
şubrn.lelc instituţiuni şi-au luat fi
inta. \ 

Ei 'bine, aceşti reprezenta:nti au 
..sc1umbat macazul convingeliilol", 1110 J 
Deda electorală, ciomagul d,leV'alom
,zându-sc ~ inlocuin.du-l În mQd ofiei 
,al cu micul burghc~ revOlverul. 

TaP. î~ umflă \inele gâlulw, re
oomandând' acest instrument, a cărui 
operă. "'la fi, plătită de org.an~ de 
execuţlc can nu Şii-au făcut datoria 
(~c). 

_Er _EV w ==--

Jucă un proces de Iese
majestate 

Cluj, 13. __ o Parehl'Lul de Clujb in 
baza unui ordin al ministerului d(" 

I 1usliţk, a intental actiune publ~câ de 
1ese-majestalJe publidstului ard{~-

Jcan Sever Sloica, c.are a comcnlat 
lnlr..o revistă localâ, adicolul dlui 
Mircea Damiall, pub4ie:1l ~n revista 
"Cronica Pad,amenlan:i<. 

D. Sever Sloica în arLioolul său a 
reprobal c~tilul în care a scris ar~ 

tirolul dl ui ~Iircea Damian şi a în
cheial spUliând că in jnt('re~ul pres' 
slj~ului dinastic, Il-ar mai treimi sa 
se desbala procesul intl'.l11at publicis-
lulul bllcun'şlean. dâm!u-se asU'el ui
Iălii incidentul din strada CO]fietei d 
din capitală. 

Procesul 7..iarislului ardelean este 
fixat penlru dala de 4 Fpbl'u9.lm 
Pană in prezent ziaristul Stoica a 

fost chcmat ue nlai muill' ori pentru 
anchdal'c, atâl la parchet e<il şi ]a 
cabinetul de jnc5trucţie. 

N B. La înct'JlUt era cuvântul şi eu
vânl ul era la Dzl'u şi Dzcu era cuvân 
I u!. Este vor'ba de cuvfulLul gândiL 
scris sau spus ... mislcr! 

Depunerea listei pentru 
consiliul judeţean din 

Severin 

Unn:Uoarea listă a rosl depusă de 
pm1. nationaHăl'illleSC la TI'.ibUJlalul 
Lugoj: 
, 1)1'. Ioan Jueu avu cal LllgOj, 

Simion BlajoH'an pr('ol Hodoş, 
Vidor Sekeilll agl'lculLor Tda 

I 

r 

I 

Ing. Pavel lioanlU Caranscbeş. 
OI'. Tilu Olarin avocat Faw:'t 
(irigon: PopescU -comercianL Lugoj 
Dr. (ibeorghl' Dragu a\~ocat Caran-

şdK'ş. 
bheorghe Boldca econom LUl:,TOj, 
Dr. Aurcl l Halan avocat Fagcl 
Tl'{tian ~lamn proL OrşO',';"a 
UI'. Lazflr Z51'cula avocat Orşova, 

Z. Preot Se,'ajin Uăian '\largina 
Vr. GIlL'orglw Fireza canonic LU'J'oj 

Lidu Pela avocat Lugoj n 

Ing. Simion Simu Caraw;l'Des 
01'.. Traian ConsluJllinov'ki :~\'o('ul 

Teregova. 
YasiLie Tariilll înv. Sacul 
Silviu Petru\oni preot Bulza 
!sterall Suba {'ConOm Lugo,j 
Arpad PoUak (Îil'. de fabl-iC'.ă Lugoj 
~icol,a.t" l-hll'Oeal1ţu econ. Qine1u 
Milcovki Dragulin p<'ns. Lugoj 
,kbel"ean Dimiiri,c agricultor, Sa-

tu-nuc, 
Cornel Paul econom Lugoj 
Constantin 'fumei pens. Lugoj 
Dumasch.in Jivan eCOn. Salumic 
IOilll Bal.nci ('conom CoşLeiu 
Mihai ~lEolrlovan cconnm Sud'das 
Augus!jll Oneşau c"Omerc, Figel . 

,rJilllCU AUI'('l ~C!Onom Făg't't 
Isidor Tătal' direclor de bancă Ca~ 
, St'beş, 

Dr. Iancu Aurel aVocat Lugoj 
CoIiolan No\"ac funcţionar parti-

clll,Ul' Lugoj, ! 

Lad;islau Danci. pcns. Lugoj 
Francisc Stempl l'{"Onom Lugoj 
Hil' O proni agricultor Breazova, 
Se ("I('de că l)l~zenta Jistă nU esle 

slc definitivă, va suferi incă modi
fid"i COr't'1tp-

1 
Garnituri de Damast pt. 

dejun, Pânzeturi şi 
Plapoma 

in mare asonrtiment, mai eftin la 

Iosif GLESINGER si fiul 
Arad. str. Mejianu. 

l--------------~ 
1876 

I Ce] mai eficace leac in contra -
tullel şi a bron,itelor este 
..... p ... PeRhaRi •• al' d-rului 

POLDES 
preparate la Faon. Dr. Fl)]des Arad ta_It _ .. '!ţ41J~ţi-~ 1 

Vrei si mânânci bine abonează.te 
la MOS NICU, 

cu 1400 Lei lunar. 
servesc şi mândri reci. 

Lugoj, str. Bu.ziaş No. 5. 1661 
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"Serbo-Românii " 
Societate anonimă de banci şi comerţ 

Bucureşti. 

Extras de pe procesul "oerhal No. 7 
al şedintei ad'unartl g<'OJer~lle on]jna

rc din 2 August 1929 
Adunan'a bJ't'nera1ă oru'inară în-

frând in d{'sbatcrca ordln{".! de zi, în 
majoritate hotăreşle: 
Aprobă bilantul şi contul de profit 

~ pjcrclcro pc exerci1iul lH2R 

Ne nlai fiind nimic ]a orMH'a ză· 
lti Şt'diinta se rid~dL 

Preşedinte, Em. Brancx)\1jdi, 
Scnllatori: A. T.1ntilrt'anu, 
Alexandrache. 
S<'crdar: R. PoztE'p. 

Pf'ntol eonfonnitale: 
: Serbo-Homana c ! socidalc 
nimă de bancă şi com<'I1. 

L· J. POJ)esMI, :;n'ocat. 

p, 

ano 

Ctf'('fa trib. IlfO\-- secţi~ r" C'Ome~. 

Pr<>Zt'ntul extras se vizează de noi 

spre a so bub}jea În Mon. Oficial. 

(UrnH'a7.ă s('rnni'itura grefÎcrulu1,) 

Dosarul ~o. 3f;JS-H23. 

Serbo-Română, S. A. de. llancă şi Comerţ 

judecjforia Nddlac RuralA. 

~gatu1 RomAniei 
No. 4-1930. 

Publicatiune de licitatie. , , 
Subsemnatul delegat portăreI 

prin aceasta public că In urma 
deciziunei No. 2023-1929 al Ju
decătoriei Nadlac dat tn favoa
rea lui Teresca Noghin domici

I liată în Nadlac reprezentata prin 
II Dr. Trito Caba adv. din Nădlac 

pentru incasarea creianţei de 
_ I 5000 Iei capital. Se defige ter-

:--Oiiiiiiiîi __ OiiiiiiiîiiiiiiiiiOiOiiiiiiiîiiiiiiiiiiOiOiiiiiiiii;;;;;;,;o;;;iiIiiiiiO~iiiiiiiiii __ iiiiiiiiii':'"lll ~Oiiiiiiiii"""---I:--:~------iiiiiiiiOoO ____ iiOiiiiii ___ !~"'_IIioI'3SEFiIilliili' iiiii _wa~iiiiillIiiiiI~IIiiI... ,msn de licitaţie pe ziua de 18 

Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1928 PASIV 

i III Capital social: ! 1: Ianuarie 1930 ora 2 in comuna 
3.000.000,- Emisiunea l-a, 2.000 acţiuni ! : 1 NAdlac unde se vor vinde la li-
2.00000Uj'- li 500 00 000" II, --. --- --- --- --- 1. 0.:- ,citaţie publică următoarele: 20 

5O{),OOO,- Emisiunea lJ-a, 4.000 acţiuni I mim grâu. una vacă roşie cu 
476.255:- ci 500 2000000' , 

7,400.000:- i Emisju~~a Ijj~a,9:000-â~fiu-~i . j- I alb. 
1.500,000 - ,i li 500 ___ ___ ___ ___ ___ 4.500.000 _ 7500.0001_; Toate acestea s'a evaluat in 

]69.09992 Efecte de plată _._ ___ _ __ ---:....:- --::.. 230.22778: sumă oe 12.000 lei, 
1---_~7_4_.99_l:= J5.120,34592 1. Nădlac, la. 10 Decembrie 1930' 

Realizabil si disponibil: 
! Cont~rî creditoare: i Delegat portărel Vasile Mo-
I Conturi curente diverse .__ - i- 70.550.452 169 cuţa m. p. 
1- 620.960

1

25 Rezerva pentrudebitoridubioşi - :- 4.170.895<81 Pentru conformitate. 
i 1 Impiegat 
! I indescifrabil 

Cassa, cauţiuni, efecte publice 

Conturi debitoare: 

i- 6.2

8852r i 
92.430i

I 
- ~-

Conturi curente diverse~ 

Conturi tranzifoare: 
Materiale în magazie ___ _,. 

Romania. 

Judecătoria rurală Nădlac. 

Profit şi Pierdere: : " 
Report din 1927 .__ __~ ___ 830.980'61 

·Jud. Arad. 

Pierdere din 1928 ___ ___ 59.498.33853 60 329.319114 
Lei ~ __ - ...:.~ --~-i-=' 82.451.576:28 ! - ----.~r Lei ___ 1----1= 82 451.576 281 , 

Ko. 155-1929. 

Conturi de ordine; 

Contul 1. Berger, S. A. 

DEBIT 

, ) 

1_ 25.000.0001-I __________ ,~I·_ 
J I 

Conturi de ordine: 
Contract 1. Berger, S. A. __ _ 

Oontul de profIt Şl pierdere 
Incheiat la 31 Decemvl'ie 1928. 

! Publicatie de licllllţie. 

,. .Subsemnatul delegat portărel ' 
prm acesta public că In urma 

I decisului J udecătorleL rurale---' ~ 
I Nadla3 No, HH2-1929 şi G: -
\2134-1928, date In favoarea lui 

1 
- 25.000.000-

CREDrT 

l ....... iiiiiiiiOi----iiiiiOioi .......... --... - ... - ........ ---· ---r---.............. ~r__ ..................... ,~:___ ................ --..... --.................. ---,..... ....... ~--~~ ............. --~~ Dr. Trifon Caba advocat în Năd-I 
Vasilie Anoca, reprezentat prin 

1- 378703:- Exploatarea minei Cozla 1_ 267.157135 lac, pentru suma de 12.000 lei 
1- 830.980:61 Cupoane efecte publice 49.70999 } capital şi acesorii. Se defige 
!- 59.436.50287 Pierderela31 DecemvrieI928 - _?2}~p.319114 I termen de licitaţie pe ziua de 

Cheltueli generale ___ _ __ 
Pierdere report din 1927 _._ 

" din 1928 __ ~ __ _ 

'- -60.64618648 _ 60.64618648 t 16 Ianuarie 1930, ora a p. m. 
'--~---i- ~ -~----~l- in comuna Nădlac sub No. 1561, 

-
R. Pozlep. unde se vor vinde la licitaţie Scrutatori: P. AJexandracht", A Tântăre'lnn. ŞefuJ.contabiHtăţii, 

Secretar, R. Pozlep. 
Preşedinte, E. BJ'aneovici. 

Grefa tribunalului Ilfov, sectia 1 comercială 
Prezentul extras se vizează de noi spre a se publici în Monitorul Oficial, 
(Urmează semnătura grefieruJui). Dosarul Nr. 3.638-923. 

publică: 5 buc, scaune, 1 masă, 
de culoare galbinăi 1 cias de 
perete, 1 şifonier de culoare gal
bina, 6 perini, 2 dune, 1 oglin---------------,_------------------1------- I dă, 1 cneri, 2· feţe de pat, 1 ie
zele, 1 bondă fină, 1 vacă băI·· 

; ţată, 40 mim porumb, 1 trăsură 
i cu osi de fier, 1 cal şergaci de 
! 7 ani, 1 iapă roşie de 15 ani. 

: Cel 
Croitorie şi Ceaprăzărie Mi-

mai bun combustibil având 1 un eal negru, 2 s[eJa)ud pen[nl p:lnC' 
cea mai mare calorie este: i şi alt{' obiecte pr.etuile 'in SUilla de 

litară. şi Civilă. 

Sălinacki & Iancu 
Execută uniforme pentru mj~ 
Jitari şi şcolari, precum şi 
haine civile. Atelier pt chi
piuri, capele, şepci şi bro
dări. Magazin bogat asortat 

cu stofe şi echipamente. 
Timişoara, Piaţa Unirei 4. 

Vânzare de aparate de Radio. Repara
ţie Electrotechnică se execută promt 

şi eftin la 

NAVRADI 
Bul. Reg. Ferdinand No. 13. 1602 

Antracitul 
!]ei li.OOO cuprinse în fawH'ul Coo· 
l J~'r'atjvei de Credit. a jndust~iaş.i1~r 
, dm Arad, l"C'pr. pr.ln <Il', EUfWn ha
l hoş 3\·of'.al din Arad, ]X'lltrLl suma de 
l :n(X)o lei capital. jnl(,I,{,SiC de 1:) şi 

Nu face funingine si meI zO'ură'! precum şi spesde stabilite pi'JIl:l În 
Arde în orice siste~ de cup~toa- ! jumhlatc la suti} .ctrla 6 ;~tl~lIs.t Hl29 

I . . I prezent se VOr vJnde la I H.'J1 alH' pu
ne. . Puteţi cump~ra m en&,ros- I hLică in Arad sh'ada Cog,lJniccanu nr. I detaIl, transport franco locumţă. 1 1!1-21 in ziua cit' 1:> } an uarÎc 1930 

! la ora 10 a, m. ~ conlinuati\" strada 

Vi · C f ,\)H'Ociul Purice ~o 20 în aCf'aşi zi as' ŞI omp I la 'ora 11 a. m, eonfornl ari, de J(':-,I'(' 
, f • " pal', 107 Şl !OH din anul 1&~1 al legei 

: ('xc-c. 

T ,\ceaslă lJeitatje se m tint' ŞI In 
imi;~oara Iosefin, Splaiu1 drept a ! f~l"orlll lui Kornis Sigisfl1ulld şi 
Begeului 17, Te1efon 13-01. \Iartin, sotia lui Ajtay Bela. Orawtz 

Judecatoria ~Iixlă .\rad. 

Prăvălie nouă I ~() fr. ~':!."':)H -l!l:?ll. 

-:;i J1011 U('l1<ll'r, Friedmann Iosi r, Fran 
{~()-Holl1[ln;l s. u., Cassa .generală de 
eCOTIon1ii din Sibiu, J)('7.idt'riu Bozsa . 
Arad~ la 1().Dec. 192H9 

Sef-portărel: imdescifrahj] Pentru Lei 980 confecţionează cele mai \ Pnbi'j(·aţi(' de Ijcila~t(·. 
elegante costume franceze Şi engleze . '., ... . " .', . " , .. 

dupăcroiulceJ mai modern. I ,rn h,IZ'l.<XC';u1 JU dt_("~,{ol1l(fll,ll.{ 
{'Ii'plllda ll1 .Zlua r!,. 2.1 S<'p[rIl1Y'i"]C 

PETF.U VOLF HI:~~)(1 I>P haza d('ci, ... i('j .rud'C'('ăloripi 

-----------_._~ -
Pălăria bărbăteşti şapcă. şi articole de 

modă găsiţi cel mai eftin la 

BĂLINT 149 

i ToatA acesta mobilă s'a pre
I ţuit în sumă de 42.900 lei. 
i Nădlac, 30 Decemvrie 1929. 

Delegat portarel: Dimitrie T ,. 
Feier D1. p. 

Pentru conformitate 
Impiegat 

indescifrabuf 

Din cauza desfacerii găsiţi Ja firma 

F. Schuster 
Mobilă cu preţuri reduse. Timişoara 

I III. Str. Coroana de Oţel 14. Expozitie 
de mostre IV. Bul. Carol J3 Tel. 11-13 
-_._--~------- --

1 ,TII. Greisiger 
sticlărie ŞI porţeIanuri 

croitor pentru domni. Timişoara ]. str 
Eugen' de Savoya 14 (lângă prăvălie 
de instrumente Muzicale "Braun ". T75. 

mixle din .\r:l(r cu :\0 lU3(j~IH -1\I!r2q 
ql*,(·t,.](· ,>"'{'ch~,.;tl':d(' În 1'l"(J('cslIl Yl'r·' r 
b,ll dt' ('xecuik :\0 (;. 22x;;8~-·1!I2!')~I: 1 : . 
2() saci Hlină '\0 'l-a . .'10 kg. 1 '--.oei(' şi 1 Timişoară, Fabrică 

1 s'a mufat În B· dul Carol 12. Care şi 
str. Andrasy 7. ! pe mai departe sprijmul ono public. 

\,;'. 
'JipogI'aIia I Voinţa Poporuluic. 
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