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Anul VIII. Ma. 79. . Pretul 2 Lei. 

"\UOX.,"-,IE:'\TE: 
Pt> un an • • • • • I.t'i 200.
pr. institut. şi fabrid I.t>i 1000,
Pfnfru slr~in~llal(' • Lei 100e.-

O·lui Dr. LuCzav "Ornal 
Primarul Municipiului Arad, 

Sunt "l'C-O :l stiptămfllli de dnd 
am cerul, ca În calitaie de eol'CS
pond('nt la doull zinre cotidiane 
rom,îneşti rilsp:lndite in intreaga 
1ară, sti-mi eli beraţi şi mie un 
permis de elllătorie ~ratuilă pe au
lobusclc municipiului, lll\'ocLind ca 
motiv, că D", ali mai acordat ast
fel dc permisuri chiar şi la co
r('sponden\ii ziarelor minorilare ]0-
cale. La ac('usla ~a1i binevoit··( Să4 
mi prclindeuti o dovadă că sunl 
corespondenl şi membru în sinrli-
rf(t:ul ziari şI il () r.. pţ!n L1111 1, ca.,el 
'v-am dep-'O~ o'arneltul de co
r('spondellt Încă din ziua de 10, 
Iunie Jn:m· Totuşi p,lnă În prczellt 
n-Hm primit permisul, fiindinfor- I 
ma,t. că .. ~ocTŢIai" ,in ., Ur!T1~ .cerer('~ 1 
il;e'\:': ,'-a\t ~HHt:lt.·"lnt va UlIt'l·eS.i,1 I 

la cin(' ati mai eliberat asll'el de I 
penl1isuri. . 

Cunoscând-\'H Însă aUludill<'l fa
hl de zi:.:Jrul ~ Vointa Pupornlui ( 
druia i-aU r('lrus pl'rmisul fiindca 
nu s{'ria pe plaeul Ih", alribui 
am~l11aJ'l>a ce ",mlo-ati ac{)rdat-o+C 
dorinţei D\'. de a-mi urmări 3eli 
yjtatea ziaristică şi a mă determina 
ev{'ntual la o atitudine mai binc~ 
voitoare fată de D". V-ati jnş{'!at 
îlls:1. conl{ind pe Hlinuirea mea şi 
mă mir că n-aU observat aceasla 
din insuşi cuprinsul cererei mel('. 
Ceiace mti Îndilucste să cred cii 
nu veti întclep;c nici scrisoarea de 
fată. Nu mi-am făcul iluzie de 
Dv.... din con1dî, am ('ziluf mult 
piină m-am holărât a cel'(, permi
sul~ pe care totuşi am răcul-o spre 
.a avea un argument şi o con\·~n-l 
gerein plus despre Dv. 

Cu această ocazie am conslatat 
că În timp Ce ?-iarişlilor minoril?~i 
locali nu le-ati conlestat autpnliCl
tal('a calităţii învocată., lUHnd de 
hona litJes afirmalia lor că sunt 
gazetari şi eHbenîndu-Ie permisul 
im('dial. unui ziarist. 1'0111ă.n i-ali 
pretins s:1 se legitimeze, am~nân~ 
du-i lotu"i eliberm'ea penlllsullll 

'şi după legilimare. SinW1ra s.cuză 
ce aveti est('~ că Dv. cunoaşteti pc
gazetarii minoritori per~ona), din 
audienlele ce le acordall spre a-~ 
inspira asupra celor ce t~e)Hl~ să 
scrie şi care trebue să Va magu·~ 
leasdÎ, in timp ,ce subsemnatul m~ 
(nspir din fapl'ele Dv., pc car,1 
reRret că nu le pot elo~ia. 

Deaceia- ne voind ca din cauza 
mea să luaţi vre--o măsură care 
să lOVească şi în ceilalti colr#!i 
ziarişli, declar că remmt la ceret'ca 
me3\ mulţumindu-vă pentru distinc 
tiullea cc ati fhcut-o cu minI.'. de 
a-mă scoate din COffiilll. 

'Vă saluLă cu consideratia cuve
nită. Căpitanul in relragl.'re A. 
Cioculescu, corespondenlUl zjarc
lor Viitorul şi Ordinea. 

~. -. . 
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GUVERN 
DE CONCENTRARE. 
Delll1tlzi li-a prezental Ja mine sfert din ceeace a,·cm Ilc\,:)e, C11 

un gazetat' str~îin şi m'a intrebat un budget şi :) fiscalitate de două 
dacii vruI pJsilJi J un guvern de Llri mai mare dedt trebuie, cu 
c:Hlccntrarc, intr'un "iit:lr apro- dobînzi uzurarc la capilaluri fie
pial. li ve, hnlărît cu tara nu mai poate 

P.)sihjJ - i-am r~îspuns - nu merge. 
~liu. dar imlleriJS necesar, da. L'n marasm desoJant O cuprinde 

Guvernarea de un singur )1<11'- şi ·:)dată cu nIină mal~riaJa, dcs
lid, praclical~Î. dela răzlni in('Du- curajarea şi sLârpil'ca de elan în 
c(', s'a dWNlit falimeillara, bate celelalle d,>Olenli, cari la un 

Parlidele j))litice, fiecare În !::lc formează "iata individului şi 
parte, s'au d:l"edit a fi instrumen- a P:lP031'Clor. 
te c;lslisloare, penlru aran.iamen, Fată cu areste pr:lblcmc cari 
lui S'-ll1ill.)S al fadol'i lot' Fu'ii. pentru prima daUi în isl:wia po-

Ce·eaec n'au putul da fit'care în !nrlliui noslru se pnn cu aliUa 
parte, trebue să se incerce a da vhJ{'oUi şi intensă brutalitate, oa-
cu I.)t ii la un Joc. llIcnii V:JlHici cari nu ie vad ~i 

'. 1 ii [!il tllles" C,~t 'III ~. f,'] rrl {le şefi}" . , t· v t' d .\" '-' ". can lllal sun luca preJcupa 1 e 
de> pUI;lide cari au ) idisi ncrazie mrschilleIc lor interese de partid 
lInul faUi d~ aIlul, aşa că par'că nu SHIlI:lall1eni pLlJHjci, ci sunt 
ar fi 1 lCuitod a diredlc planele, HiştD pierz:H:)l'i ai Itirii şi ai. nca
('xisla Iil m<lssa parlidehr OlllllC- mului hr. 
ni eari "ăd că aşa un mai HH'rgc Am cr"din(a dl nu "Jr fi orbiti 
şi mai fI'les există J conşliintă pa- l' d 
I l· .. . J • l' d p"'\ll~i la sf,lrşil şi că aSCli land c 
) le:! ce a aJuns a maXllllU CI e imjJerali"nl ca 1<'_,0. ::wic. al vremii, 

lcnsiune. " 
nI' şti cu toţii să dea tot spriji-

Cu cerealclc căzule la pre\uri nnl IJr Regelui tării, al<îl de bine 
tleriz,wii, cu petrolul redus la a inlen\i:m:\L şi care porneşte la Iue-
cincea parte din pretul lui, cu rn cu atâta enlusiasm. 
lemnul c.mcurat de Husia Soyie-
tică, cu.J circulatie fiduciară pe Dr. N. LIlPll. ._._.,..._._._._._._._._._. 
Ungaria Si statele, succesorale. 
Un al articol publicistului englez Seton Wa~son 

asupra problemei minoritătiler. 
Buda}wsta. - Publicistul englez Trebue siî se redudi ÎnsemnlH.R-

Scfon Watsol1l Nu'e, după cum I('a granitelor existcnlt' În Europ,l, 

I 

UEIJ·\(;'fl:\ ŞI AIHlE\ISTIU TIA: 
Timis{}ar~l (;{·t,: J>. SI. Gf"or/.lhe 2. 
.\.rad: SIr. ~Ioise ~ico,lră 1, el. 1. 

Lu~{)j, Strada nocşei i'! o. 8. 
Tpleronul R .. dcw,it>i (Arad): 154 
§llJ 

Excluderi din par'idul 
comunist. 

:\1 osco\'a, (Ceps). - Din rapor
lut prezentat de Preşedinlele Co
misiulli'Î centrale de C:lntl"ul, Or
c1jonikidze, 'l"eesă Cl11 de radical a 
fJst Stalin la f'evizuÎrea funcţio
nariI)]' sovietici ş.i a membrilor' 
partidului c,llnullist, care s-a efec
luat in ultimul timp. Au fosH 
c:.mcediali 51.000 functionari, cari 
iau fost în acelaş timp excluşi! 
şi din parlid. Numărul cJmtmişli
bl' excluşi din partid esle de 
BO.OOO, iar numărul cel;)r cari 
S-au retras singuri este de 18.000. 
;"I;umi\rul memhribr partidului ca-
ml1l1isl rllS a scăzut cu apr)ape 
200.000 persJall~. -+-

I Uzanţele şi regulamentul de 
expertize mtocmite de Ca .... 
mera de Comerţ şi de la

dustrie dia Arad au lost 
aprobate. 

In anul lrecut, dind În urma 
lDii L'gi asupra burselor Camera 

I Arbitralrt a Bursei din Arad, şi-a 
Încetat activitatea, Camera de Co
mcr\ şi de Industrie l:)caIă, do
rind uşura aranjm'c a dircrcndelor 
c:lIncrei alc, a Î11L)cmit un regllla
llW1l1 de expertiz2 şi a adunat u
zantele o:nnerciale. 

Cu dcciziunca :-\'). 69242, sosilă 
Camerei, :.\linisterlll de' Induslrie 
şi C 1111er\ ului a apr:>bat atât u
zanlele, ('.it şi reglllanwlllui de ex
pertize .• \stfel uzantele pot fi sti
pulal·c pentru viitJr în afaceri~ 
fapt ce ::>feră o mare garantie pen
lru respectarea )bligamentelor şi 
usurUl'('u mult ahU instanteIx or
dinare, c:1t şi judecăt :>riilor arbit
ral~ particulare. judecarea dife
rendebr comerciale. ExpertizeJe se 
p<)l r~we de acum de către comi
siunik~ fJrmalc din nWl11brii or
dinari şi sllplenn\i ai CmtH'Tci, -.-

Ţările unde sun' mai 
mul,i bărba,i decât femei. 

se ş.tie>, făcuse înainte de răshoiul ('ăei alhnintrt.lea nu s-ar puteR eşi 
mondial () inlinsă propagnpdă în din cercul "Hin!'; alinarl11;,'u'i1ol' con 
interesul milloriUî\ilor nationale Unlle şi al turblll'ărilor permalwnle 
din Ungaria mare de alunci, pu- din cauza problemei nalionalilăIi
bJică acum in ziarul »1\Iag:varsăg.; lor. N -al' fi o c('rere exagerati! cla
un articol în care discută posibili- că înving,llorii 31' fi rugaU. să fadi 
litlile unei apropieri intre lingaria primul pas. D-sa a ascultat in anul R::Hlla. (Ceps), - De cunlnd va
şi Statele succesorale. Dacă des- lH2~, in Slo\'ada, plilngerile polilî- pew,rele italjellt> au lrasporlat în 

America de Sud câleva mii de voltarea in viilor a na!ionalitătilor cianilor minorităţii nnga1'e şi a sta- {{'le din Grecia, car'i au plecat 
ar pulea în realitate să fie astfel bitii, că 90 la sulă din aceste plân- spre a se disăt:Jrii cu nalionalii 
asigurată, ca de pildă libertateal geri ar putea fi lesne înlăturate !:lI' de acolo, In legătură cu ace
de credinlă in Statul modern. atun- fără o mÎcşoare a intel'esdor sta- asia ziarele italiene au pnpus ca ci, după părerea d-sale, chestiunca ă . 
re"Îzuirii şi-ar pierde importanţa luhli cehslovac, Aceiaşi experienlă s.: se ?r,gal1lze~e <) asemenea, ac-

f x t ., T '1' f lmue Şl 111 Itaha. unde se află un 
sa. a ~lCU -o ŞI Hl rallSI "3.11Ia. harte mare număr de femei cari 
.... _._._._._. _._._._._._. d:)l'esc si1 se ('rlsalol'cască. Ziarel~ 

au amintit ca in multe \ări se află 

70 de mor,,' lAn cafastrofa m.·nl·era.... mai l11ul1i hărbali dec~lt ft:>m€Î.}n 
Rom.înia numărul bllrba\iIor Jll-

d' :n G· trece cu 100.000 pe cel al femei-
a erman.o. JOI', în TIulgul'ia cu U.OOO, Luxem-

ellimel.. ştiri anunţă ră in ea
laslrofa miniN'ă de la V('Il(,('slaus-1 
J!rube au osl Ilitnă acum 70 de 
morti. S .... ('~ede că în. tot~1 ~slmt 1 
pesle o suIa de mor, •• Pana JOI 

prez{'l1t au fost s('oasc 52 (le ea
davrf'. Este cea mia mare ('ata
strofă minieră in Germmlia. de 
răsboi Încoace. 

,,.,. - - -~ _... - .... - -- ;......--.....--"tt~~ 

burg 6000, elc,) In America sur_ 
plusul de bi1rbati esle de 2,000.000 
Deas{.'menea şi in Ilirile din Ame
rica de Sud, Brazilia, Argentina, 
Uruguay, numărul bărbatibr. in
trece cu mult pe cel al femc1l3r. 
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Jladien'a d.;.fu' George . 
Bră'ianu la Pala'. 

Eri la orele 1 d. a. a fost primit 
de M. S. Regele Carol întl'-o ltmgă 
uudien~ă, d. Georgc Brătianl!' ~ 
Audienţa aceasta a doua ZI dupa 

actul de supunere al d-Jui \\tlIiIă 
Br;iHanu arc o deosebită semnifica 
tJe polilidi., 

• 
După audientă; <1, Gh. Brălianll 

s-a arătat într-o excelentă dispo
zitie, declariilld. că d-sa consideră 
audienta d-lui Vintila RrlHianuf ca 
cel mai strălucit succes al actiu
nii de legalitatf' f,lţ;i de COrOHllil. -.-

Foame'ea În Rusia. 
V'ars,wia. (Hadnr). - fJin Khar

C~V s~ anunţă că ra!iilc alimenta
re Scad di.n zi În zi. In cur,Înd \"<1 
intra in vig;Jra-c uispozitia d,I!):! 
eare IlU se YU mai distribui carne 
dedt z{'('{' zil(' pC' Jună. Decese 
pnyocate de inanit.ic. s'au îllr~
gistral la Kharcw Şl 1Il alte ca
lc\'u 0raşe. 
~-.-.-.-.-.. -.-.-. 

f)l'. K\IU>EUo m"die În JuniI Iu-
lie se inlretinc În sln'inal<ltr. 

-.-.-.-~-.-.-.-.-
Sborul unui avia'or român 

LlJ1dra. (HadJr). ~ D-l Jl.'un 
(~hica a plecal azi la orele 10. a. 
m., du pc aerodromul Bkccslcr cu 
avion 1l!:>0r, spre t:uIlsL~lIllinopol. 

Aviatorui rum :(n., C<ll'~~ c:d,j lu
reşte singur pe bordul a\'iollulu~ 
î~i propul1e să bal;.i recordul de 
distanta penlru u\'ioanek UŞO:lI'C. 

El speră sit ajungii la Conslanli
!w[>ol În 18 ore· -.-

F ocu' dela Moreni. 
BllcUflt'şli. - F)Clll dela ~hrel1i 

care arde de mai bine de uu an, a 
cauzat a nouă paguh:\ imensei. O 
altă sondă din apropie"{, a prins 
foc, precum şi o tll3/'oe p:î.dure, ca
ri nu se mai )nt I'Jcaliza. 

Pagubelc din aceste lEJUl focuri 
se c"alunzii la suma de ;)(),"nilioa- I 
ne lei.. Asl:îzi tJt jurul Morenilor I 

este în C1adtri şi nu se ştie, c[Uld I 
şi cum se va sfflrşi aceasta mOIl-
struoasă nenorocire. I -.- I 
Casă de amaRe' in Arod. i 

Arad. ~- Conduci.'f'ca primăriei 
:plUl1icipiului ,\rad a obtinut au
torizatia Ministerului de Industrie 
şi C)Il1-cr(. penlrn ÎnslafaN'a unei 

~ case de arnaucL Se afirmi!, că a
. aceasta ('fisă se va î nfiinla in tim

pUl cel mai scurt !))sibil. 
. Din parte-lle salulăm ideea, dar 
btalunci trehue Să ne fac('m 0-

biectiullcH, că va servi la hat~rul 
vamcnilor uşuratici, cari \'01' pu
lea cu mulUi uşurinlă Să-şi PrJ
eure sumele inutile. 

Deaceea conduce!'ea acestei case 
trebue S[t functioneze sub un a
spru c~nt!'ol, ca să poată sen'i nu- , 
ml;li preteuliunile p0puIatiei nc-I 
vOlaş-e. 

-.- I 

Deficitu' balanfei 
comerciale sovietice. 

Guvernul rus a publicat cu o 
mare În!:)rzierc hihtn!u! comer
·eia.I jlentru primele şase luni ale 
,exerciliului lH29-30. 

Aceaslă întârziere esle datorită 
eesigur deticitului sufE'rit d-c bi
lant, deficit care se ur~1. la 25; 
miioane ruble. 

I 

Valoarea exporturilor atinge 499 
milioane, iar cea a importurilor 
524 milioane>. I 

EXc('delltul importurilor asupra 
~;Xpo1'ilt!'ilor se urc't1 deci Ia 2.'), 
milioaue ruble, l'le cfmd În periO<l
da corespunzăLoare a exercitiului 
1928-29 valoarea exportului dcpă· 
şia cu :n milioane rcble pe cea a 
importului. • 

AUdienta Dlul UiuJila Brălianu. 
Buc. R -- D. Vintilă Brălia.nu,- chinat, in fala \Tcril poporului, 

şefUl partidului- tiberal~ de SUh Cum s-a [Jelrecul acea:-.lâ schim
condUcerea d-1or CO)lst. Ar~eloianu bare .In~.ea ? sill1~ şi i:slQri~ a ~i 
şi 1. G. Duc,.. a lSosit aseară la 7 fix:,\l-o, ŞI cat esle de apl'eClat a
fără un sferl la Palalul Regal din· cest fapt s-a viÎ'Zut tol ert, ciilld la 
Calea Victoriei· ţc~irl'a djn curtea, Pal'atullli~ d. 

~Iull aşteptata audien!iî .carc a Vinlilii Brătianu, după câteva 8.
exasperat cadrellC unui partid islu- nemce aplauze a cllt>orva parti
rie, ohişnuit să se infruple din bi- zarri, a fost insotit de h·uiehlelile 
nefacerile 'puterii, s-a prodw; 111- multimei de libcrafi C<l.'e n-au pu 
~r{lrşit·! lut să-i erte nMrea greşală de-

La orcTc i precis, <lupă cum h auem o lună. 
fost anuntat, drept r~lspll.n"" ht ce-- Apostrofde!;.'i v .. cif('rt1ri~ţ ilU' 
ren-a f~kul~i In scris4 cu () :-;;1pt,:t:- continuat acoperind grupul vinti
mână mai de \'re1l1!,~ d·, Yintilă lisf, C(' venise să facă de gardă ş('-
Hrft1illllU, • deputat ~i fost, pr('~~7 fuhli. O Îndi."rm'e mai serioasă u 
dinte al consiliului de tllllw:,sln' fost împiedecaL,i de un pluton de 
elim comunica prolocol'II' l11:1r('- jand:wllIi, .car,:.' a împră!:>tiat mul-
şalullii Curtii n~ale, U fosl p,'i- li 111 <,a. 
mit ÎIl uudi,-'nt;i dt' ~l. S. H('~t'I('. In acest cadm lanH'ntahil, s-a 

Ritzvră/itul de-aemn o luni'l, a- d('st'itşuraL E'J;i În "Agora,( c\·cni-· 
rUlle;1!o)"ul de> fulgere şi ana[l;:me (11 l' Il \ 1I1 poli tic n'tllt ~aşl('J)at de 
deUf'lUll ciH('va saptăm:lni s-a 111- d-nii Duca şi Al'gcloianu. . _._._ ..... _._._._._._._.-
O ni- II " ~rulnea : Legea administrativă. 
P!'('t'ce\ii d~ judele, v!ldndu-se I('mii lor, d au elt' gfllld să lină () 

puşi Într-o situatie jlelli!)iln şi ri- I conshituirc, dar În acelaş limp şi 
dicoJi1, în aCeliiş timp .clin C;lllZa pentru gu\Crn. a căruia incapaej
legei adminisll'nti\'t', din car .... iu I tal(' Irgil"l'ratoarc apare În toaUi 
af~iră .de pi"tr!ile ('i <lntination:llL'i, I golieilllWH ei .. 
nimeni nu a reu::;jl Ind!. sit Îllklca, I Faptul (' IH'{'O ~ra\" pentru a ră-
gă ceva, s-au adunat. din pl'o"ri~ I miine [[trii ul'milri. 
lor initiati\'ă, la \) cOllsf:î.luire C{' I - .... -'4'_._._._._._._ 
a aHlt loC' la PloC'şti. Dup;! indc- I D. maresal Averescu 
hmga1e discutii, pn'fecW ~HI. dl'~i~ \. _. p,~eac~ ,An' stra"','nătafe. 
si"i se prezinte ministrlllllt de 111- '" 
t('l"nC ~i primului ministru eMor-a D. 111 a re.:; al .\vefesru a pădlsil 
s ăle deel~re, sincPr. că legra arl-I asea. l'a Capitala, pleci'tnd la r.-Se-
ministrati\'a este ahsolut inapJi('a- \"el'lll. 
hila şi C:l, ("3 nu faer d{'c~îl~pru- I Dela S('\'erin, şeful partidului 
voa~e haos şi lol felul de ineur-I poporului va pleca la Kissingen, 
căluri. 'lllldt, ya dîm:înc p:Înă la 10 Augusl. 

O.. cine poale să-şi dea semna 
de ,'aloarea leg,'i adll1~lljslrali\"Ct I l'IIBB.~e_._. __ ._. 
dadi pnnâ şi pl'('fceţii, o declar<Î I Pr·:mlO\"'u(' dt, do('l{)r in mt'di
inaplieuhiliî oin din tont!, punclt'!e I eilHI. In ziua dc 1. Iulie a. c. 1>-1. 
dt' vedc!'e. Ar(iullf'<l aee~sta a P"('- Ionel Spâlariu, fiul lJ-Iui \'aleriu 
Ifeetilor cOllslilm' nil rormidab~l Sp:1tar'iu din Arad. a fost promo
"ot dehlam nu numai Iwnlru dir('c- val dodor în medicină de Cni
lorii minist?riali, cămra nici nu Yel'.silaleH din R()~O~I~a. ~Italia). Sin
li s-a adus la cunoştinţă, d", subal- cenk noaslre fehcllal"l. 
C1'~:a .... _._._._. _._._._._._ 

Cumoarare de ocazie. ~~~~eri~e d\{f~it~:~~~en~~. mat~t 
la ~ i l' maS T RAS SER, vis-a-\'js cu B i ser i caL ti t h era" ă ._._._._._._._._._._._._. 
~~~~~s~r~~~~:i~~e b~~~~~~e'î,nC~~~ LUd~'u· -le P~"I·nba's 
laţlUOl electnce se pot procara la li U n 

Arad, Palatu1 Ortutay. _._._._._._-_._._._._._. 
H H E 8 S 

vobsitor vobseşte, curăţeşte, spală haine 
de dame şi bărbăteşti Primeşte piele de vob. 
sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 5]. şi 
Str. Eminescu 1. Palatul Crucea Albă. 

.............. .J __ y_~~._._._.tI!Ii"a._._._._t 

O a a '
Nu gătiţi acasă, incomod şi mai cos-g. mna me· tisitor decât la restaurantul "Crucea 

• Aibă" din Arad, unde cu lei 40.
găsiţi un prânz sau cină de primul rang. --........ --._._, ._ ...... _._._._. 

I COSMA 
magazin de coloniale şi delicate Str Qrăţianu 
A sosit brănzâ de munte proaspătă brânză 

• de Braila. Masline, peşti, vii, cafea tur
cească zilnic proaspăt rnăcinate. - Sirup de smeură veritabil. 

Cu prelurile ieftine proC1ocăm mirarea publicului t 11 
Prin reprezentanta de mai multe fabrici au 80'" 

sit mai multe vagoane de biciclete .. Glrickeo" 

.. DUrko,'" .. Ia,.e"" .. WaHenrad'" .. Stey.r" 
•• Naamann" .. Brennabor" .. Balterl° ... Krun 
Stalldard" .. Holtia" .. 5. H. F." Biciclete de 
curse şi turism, Condiţiuni favorabile de rate. 

In accesori depozit ltogaL 

Arad. Bul. Reg. 
Ferdinand 27. Sigismund "AromER Si lIul 

1 - - - - ----- ~. . , . 

Voinţa Poporului, 
Noua slohilire- a w"cwilo, 

medii. 
€amel'Q. de Com~rl şi de Illdus

tri~ di 'l Arad adue..e la CU l1':>ştintâ : 
VaJ,jrile medii a Impozitului pe 
cirra de afaceri, se stahilesc t1'i ... 
mestria1. Cea mai apropiată 5labiU 
fi in Juna Septembrie, dar Came
ra adUll~t depe acl1m d:>rintele re
lathe la aoeasla chesliune'J)entrll 
a le pulea inainla Ia timp ulund 
CamereLlr, ("arc este rcprezenlaUt 
prin un ddegal în C:lmisia de sla-

I 
hiljre ,·aJ.:Jri1or medii. In acest scop 
Camera in\'Îtă t Jale firmele Îllte
resal.c, C.l să-şi inainleze p~lnă La 
20 Juna curentă bale cererjlc bIne 
m Aiivale ea.oi au de scop modiri
caPe ~l{'el'lr valori. Este de dorit 
ca cererile sll fie insJ(ile de acte
le llt'Cesar·(', din cari sit reiese, ne ... 
et'silalt'a m Jdificării yalnrilor lue
dii, şi sri proh<>zc exaclil~ttca da
lei.)!' înaintale. Aceste acte dupd. 
ce Y::I1' t'i studiale de Uniunea Ca
mer('hl' se vor înapoia celor in
l.cl'cs aţi . -.-.-.. -.-.-.-.-. 
DF. Vieas medic 
spccialişt pentru boale de ochi 
gât, şi urechi s'a mutat În Str. 
,'\-lureşianu No. 9. (fusta Nădor u) 
lângă piaţa de bucate. -.. -.-.-.-...... 

o nouă colonie de locuin'e 
ief.ine in Timişoara. 

Eri a rosl inaugurala in Timişoa-
I nI, 111 dOii l,. 1 pla\d c~JlnU1~al.(': o 

HUU;\ co1oll1(' de locmntc lellme. 
Cum colOllia a ohHnuL multe iulcs
niri În urma inl(>['\'eJllid el-lui mi
niiilru Sever Bocllt c()1(Jni~lii urcpt 
recullioştin\ă au bolJezal colion~a· 
după numele' bincfădllol'ului lor: 
Golollia SeveI' 13o('u. La inCluf(llrare 
au hUl,l p:trlf"c 0... ·mluisll"u .. Se\iel!.;,:~ 
Bocu, d. ~laior('Scli ~l'crelarul gc
('nral al Din'clorallilui, d, V. BO"1 
lea ntuprcfccl şi multi altii. -.-

Accidenl. 
Pc drumul dinlre Chi)oda şi str'. 

general Foch din Timişoarat Iosif 
\Viling ce conducea o bicicletă cu 
molor s-a ciocniL cu Nicolae Ro1a_ 
riu din Chişoda, care "cnia mâ, 
nfmd (J bieieleU\. Biciclda s-a sf.i
râmat compl<~ct. Politia anchcleazâ 
pcnt ru a stahili din a cărui yino .... -.-

Sovietele şi "Batau • 

Praga. {Cepsi. - S::lvietcle au 
cerut cun )sculei firme cehosloya
ce de Încăltăminlc »Bata«, ca să 
admitii Ca 2 reprezentanti rusi să 
sludieze c:U1diliuni1e d~ productie 
aloe aceslci firme. Firma »Bala~ a 
l'espins aceaslă cerere, insisl~ind 
asupra f'lplului cii deşi guvernul 
ceh:Jslovac a redus lariful vama! 
pe încăI(ăminloe strcinc &:Jvielele 
an ma,t,wal "ama pentru o pereche 
de ghele dela ·!2:l CJ!'. la 12;)0 cor . 
eeh. (6000 Ici). SJYielcle n'au per
mis lI'asilul Încăltăminle pentru 
China, iar in editura de slat din 
Nl.JoSco"a a apărul iil traducere o 
broşunl germană impolriva inlre
prinderi1ill' »Bala~, -.-
Conflict diplomatic pentru 

a'acurile împo'riva lui 
Massolini. 

Praga, 11. (Radore. - Ziarul "Bo 
hmcia« publică ştirea că m~nis
trni Italiei la Pr~lga ar. fi făou't\ 
o vizita d-lui ministru Kmflta, sub 
('cretal' de SLal la Exterlle, care 
jnIocul'şle acluahnentc pe d. Jk
neş, plecat în concediu. M~nistnll 
Italiei al· Fi protestal cQntra unui 
articol despre d. Mussolini, apiî
l'ut în ziaml social-.d.ellllOcral 
»Pravo Lidu«. 

, 
i 

• 
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Voinţa poporului 

~.~.-.-.-.-.-.-.
Cumpiraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la 

csAKY 
Arad, 1n faţă cu biserica lutherană 

(reparaţii garantate). .. -.-.-.-.-.-.-.-
PubUcaţJ.aae. 

Cercul de Recrulare Arad a
duce la CUllJşlinta tuturor oamcni
br apartinălori Cercului că ince
pând cu aocst an, viz.a livrelebr 
se va face numai acehra, cari pu
sedii 1iYl"Cl militar. In c:mseein\ă 
bti aceia, cari nu posedă livrct l 

toă facă cerere pentru obtinerea 
iivr.elului, căci viza I1U se va mai 
face ca până acum, pe )l'ice ad 
militar. T·Jalc cCl'eriie \'()r fi tim
brate ~i inainlate Cercului, penlru 
a se iillcncni la uniL~itile respce- . 
ti\'c penlru eliberarea Unelebr. 
C~lllalldanlul Cerc. Reer. Arad 

ebnel: II. LAuedER. 
Seful bir. nubilizill'ii 

Ctipilan; IL\HBU. ------_ .. -_._. 
Inlrt'rupl're de t'urelll. C zina 

clcclrie<'i face cunoscuI câ Dumini
că La 13 Iulie a. c. lrebuind a f~lCC 
reparatiuni la rekaua de in a.lHî, 
lellsilmt.', va întrerupe furnizarea 
curentului c1*ctric intre orele t} 
dimineaţă şi pfmă la 2 p .. m. în 
Grădişte. L _ .... _ ... ---_. 

Un mare Dulefon ~ I 
marcă germană se vinde cu I 

preţ extrem de ieftin, 

La ziar. I --_._---_._. I 
Tribuna liberă. 

"' (S/!K'.it'~ale prntru cmn'e~'!I~ .'iI i 
maşini de cusut »Singer« 

BOt..:RNI': ET Co. ARAU 
facem cunoscut că D-l CAROL 
IUAYL1NDER ne mai fiind in ser
viciul noslru. nu mai este îndrep
tîî.tit a trata În llumele nostru şi I 
nici a angaja sub nici o form. 
firma noastră. I __ " ______ -_-i 
S'A(lIERDFf cartea de ser\'ieiu 
No. 5~7. alui luliana Sz6kc. Glisi
torul esie ru~at a preda Chcslurl4 
]>oliţiei. 

lNCASATOR şi lotdeodată mn de . 
r;erviciu se caulă cu o cautiune; 
<le Lei ;Xl.OCIO în numerar la o in
treprindere 1 o c<-'\lă. Oferte . sub 
:'41gil da adm. ziarului. 

CAUT SERVlC1U ca servitor, in 
Qri~re spital sau sanaloriu din Ar-

''<I~,aI şi Banat. Fiind deja la spital~ 
ndt pricep la orice lucru, -
Adresa: Vasile l\1otorca, Arad, Pia
ta Catedralei 8. I 

-~--- ----------
DE VAN ZARE <J maşină de Treie
rat cu dulap, marcă ~NichC)lson. 
l11obil, dulapul marcă > Gazdasagi 
'Gclt&..y.al'~. Arau, Gal Pal, Gazli)S
du o 7. ...... _-------_. 
Spălătorie cu ahuri si căl-

că'oare 

Terezia Bultingur 
Str. Consistorului No. 35 Arad 
Spală şi calcă, hainele bărbăteşti 

de vară pânză cu preţuri con-
venabile. 

_._--______ 1 

3 

Legea controlului străinilor in Ungaria.. Şcoală de Şoferi 
" autorizată "la Dalllet. coroanei SI.. ŞtelaD ._ 

Budapeşt~ (Ceps). _ La începu- grele in care se află na~iUJlca un- EllSebetln. Str. Odobescu 38 
tul acestei luni a avut loc o in- gară.lgară. In afară de această le- Inser-.er-. z-.In-.· ce 
teresantă şedin~ă în Camera Mag- gea formează cea mai bună pr.o- . • 
natilor. desbtilând-se proeetul sim- pag.~nd.ă. !lent.ru desv?l~a:ea m1ş- _._._._._._._._._ 
pIificării conlrolului slrăinilor şi c~ru Vlzllalonlor strălill ~1 Unga- In rate de 6 luni, puteţi cumpară 
legea simplificării procedurii iudi- rla .. După votarea ~cestU1 procc~ gramafoane, plăci. cărţi, note şi 
dare· In privinta legii conlrolu1ui a.u m~I?Put .. desbateflle ~~pr::,- ~egll articole de hârtie cu Hbelul Consum 
~,t~ăinilor, Ministrul d~ Inl,c11ne slIuphflcăru proced.ur~l JudiCiare. la firma 
Scito"skv a declarat că simplifica- Raportul proeclulul Stepall Osz-
rea aceshl kontrol arc de scop ca vald. a cerul ca in Yiilo~ sentintele KERPEL 
sii atragă un cât mai mare număr să fie. pronunta~ ~1ll LI1 numele. 
de vizitalori străini În Un~aria I statul~ll .ung~r •. CI 1Il numele co
spre a se convinge de raporturile roane1 SI. ~letan. . -----------_._---_._._-_. 
Haina face pe om! Din puţine E VARJAS 
parale vă puteţi .imbrăca . bi~e • 
ŞI elegant numaI la crOI tona 
Arad

7 
Str. Meţianu 11. pe rate de 6 luni. Depozit mare 

de stofe şi postavuri. _._--------, _ ... ---_._-_._. 
fratii ftOzsa 

Arad, 
Bul. Reu. Fer· 
dinand no. 35. 
Atelier de pi
etrărie şi de
pozit de mo-

numente 

Mare asorti
ment c de mar
moră. Preţuri 

reduse. 

Camera de Comei't ,i Indasbie dia Arad, cu 
adâncă durere Vă aduce la cunoştinţă, că iubitul ei vicepreşedinte 

AttDREIU DEUTS CH 
preşedintele Sectiei COMerciala. Consiliului ei de Admini

stratie. decorat (u Merttul Comercial şi Industrial el. 1. 
a trecut azi dimineaţa, intre impreJurări tragice, la cele eterne, 
in vârstă de 6i ani. 

lnmormantarca va avea loc mâine, Vineri t 1 crt la ora 
(6 d. a) din Cimitirul izraelit din Arad. 

In persoana răp0satlllui pierdem un valoros şi neobosit membru 
al vieţii economice din Circumscriptia noastră; un bărbat integru, 
un distins cetăţean al orasului nostru; un suflet bun şi marinimos, 
care a alinat multe dureri şi a mângâiat şi incurajat multi des
nădăjduiţi şi nenorociţi, fără deosebire de religie şi naţionalitate. 
Moartea sa atât deneaşteptată, ne illlpresioneazăprofund, ea produce 
un gol social, ce nu sepoate umplea. Regretele noastre, cu care ne 
despărţim de acest bărbat puritan, inzestrat cu atâtea calităţi rare, 
vor fi vecinice. 

Binecu,lntat. ,I-i fia amintirea Si .soari a·dillna I 
Arad, 10 Iulie 1930. 

Soc. L\oyd d~a Al'ad, că aclâncă durere aduce la conos
tinţA, cu activul şi iubitul lor presedinte 

DI. ANDREIU DEUTSCH 
azi diminea1ă a trecut la cele eterne. 

Personalitatea lui a fost un decor pt. Soc. noastră, iar 
activitatea-i ne-a fost o valoarea inlocuibilă. 

Nu vom putea trece cu vederea niciodata asupra calităţilor 
lui umane şi nobile. 

In ziua de 11 lulie a. c. ora 6 îl vom conduce la ultimul 
său drum, care se va face dela cimitirul izraelit din Arad. 
lugă. cerlll CI neobosltulul ,1·1 deie o liniste ,_ odillni eterni! 

Arad, 10. Iulie 1939. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
NI', G 40;')2-1929. 
(PUBUC:\TIE DE LICITAŢIE. 

Subsemnatul delegat .Judecăb
rese prin această aduc la CUll)Ş
tinUi publică, dî În baza deciziu
nei :t'\,). 1H23-H127 şi 8·178-19~7 
a JudccăLH'iei Hurale din Ineu, În 
fav;larea lui \Yad:y .. vskv Gusztav, 
r<cpr, pri n adVJcaLul' dr. Kollin 
lac:>b din Ineu, penlru incasarea 
cr,cunlci !.le. lil(WUO lei capital şi 
ace. se fixeazlî termen de licita
tie pc ziua !.le 26 Iulie 1930, ,)rele 
17 d. 111 Ia fata l;:>cului În comuna 
Silin!.lia· llnd~ se Y:li' vinde prill 
licitatie publică diferite m)bile în 
val)arc de 2.),000 1<'i. 

Iueu, la 30 Iunie lH30. 
(ss) BAHBU 

de L j a!.ledi t Jresc. _.-
Regalul lbmftniei, 
Corpul 1),1rlareilor. 
Tribunalul .\rad. 

!'\:J, G. 6215~-mU. 

peBUCA ŢIE DE LICITAŢIE. 
In baza execuţiei de escJnleu

tare el"l.'cluilă în ziua de 26. Feb
rual'ie HnO, pc baza ţlccisului.T ude
căloriei ;\lixl:l Arad t cu 1'\ o· 2~)800-
1 H2n,i)hiieclel(~ sechestralc in pro
cesul-verbal (le ex('cuţie 1'\\). 
r.. ti2t5 1 !130, 1 şihncr de lUx., 
şi alte ,C)hiecle pret uite in suma 
de lei 20.7;)U cuprinse in faY)l\ll 
lui Iosif Torok, reprezentat prin 
Dr. Augustin Zeiner adv::lCal din 
Arad, conll'a lui llerman DrattleL' 
dom. În comuna Arad, pcnlru Su
ma d(l iei 50.000 capital, interc-· 
se de 15 12 la sută, dela 2 Apri
lje lH29, pr'l'cam şi spesele sta
bilHe până in prezent, se v)r vîn
de la licita\ie publică în c:>muna 
Arad, Piata Lllpt~i ~:l. 17. la 10-
cuillta urmăl'Îlului în ziua de 18 
Iulie l\l:~O, la Jra 12. conL a.rL 
de leg<, LX. §-ului iI)7 şi 108 din 
anul lRSl, al I~ei exec. 

Arad, la tU Illni~ 10:m, 
, I~D1SCIFRAmL 

s?f-p.)rlarcl. -.-
Jlldecăhria Hurali'i Siria .. · 

1\:>. (~ 5H2-1 !l2~l. 

; Pl'BLlCAŢlE DE UCITAŢIE. 
Subsemnal al }ndărel judecătrr

reSc aduc ia cllllJşlinţii publi('h ll) 
senzul legii al't. LX. din 1881 ~. 
102, respective XLI. din 1908 §. 
1~, C1.unca lllcrurile următJare, s. 
a.: 4 gl'ăsuni de 4-6 luni, 1 bal .... 
z~i, 1 cântar decima!, exec"ate în 
C,Hllunu CUll1lallş, În f:n'orul Ur-
miirilol'ului Cassa de Păslrare Ci
yilă Arad, filia!.e Sfâl1ta-Anna repr. 
prin ad,'. 01'. bsif Laszlo ad". 
$iria. pentru incasarea capitalului 
de "IROOO lei ~i acces., prin execu-
tie !.le ac lperlI'c şi Cart s-au pre
tuit in 75.g00 lei! se \' 3t yinde prin 
licilatie publică în ziua de 18 Iu
lie, anul 1930,.,ra 2 1/2 p, m. in 
Cilllluna ComHiuş la caSa urmărî-
lului. . 

Inlrllct\t m.JbHele cari ajung la 
! lieilahoC ar fi fosl exec"ale şi de 

f 

altii şi ae<,stia şi-ar fi căşligat 
dl'eptlll de aCOI.)crire licitatia prc
z·enUl eslc::lrdonalil şi în favorul 

Il· H('Il'st :Jl'3 în scnznl al'l. XLI. din 
I 1 !lOS §. 20. 
I Şiria, la 21 Ittoii' 1030. 
! DELEGAT JCDEC\.TORESC 

• 
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4 Voinţa Poporului 

f Aufomobile mici ,,0 D e III 4-16 HP. se plVle in vânzare ca Cel 
49.500 la l'epl'ezeatanţa gt.nel'ală A. Kilman Arad. 

~~E:~~~;i:&.:~~~m~~2·· ~ 
S. 1. Andrei Oeutsrh. născ. Mitl PoIIăk. copii: Manci, 

Efhabeta. Juci. precum şi În numele tutoror rudeniilor, cu adâncă 
durere aduc la cunostinţă, că scumpul sot, iubitul tată, frate şi rudă 

ANDREI DEUrSCH 
în dimineaţa zilei de azi a Încetat din viată. 

Inmormântarea o vom face in ziua de 1 t Iulie a. c. Ia orele 
6 p. m. din cimitirul izraelit. 

Arad, 10. Iulie 1930. . 
Memoria-i să fie biuecuvantată ! 

Aalexandru Oeutscb S. 1. Vajda 
Văd. Or. 8. Pilisi Bela Major Stefania Pollik 

. S. 1. Dr. Deutsch 
Dr. 1. Deutseb gmere. Ileana Irod, 

fraţi. cumnate. 
(Rugi. evitare. condolirUor $i • cununelor., 

Corpul funcţionarilor al firmei Rad6 &: Comp 
cu inimă Îndurerată aduc la cunoştinţă, că iubitul lor şef, 

DI. ANDREIU DEUTSCH 
in ziua de 10 Iulie a. c. în mod neaşteptat a trecut la cele eterne. 

Ca şef al nostru, prin conştiiciositatea şi iubirea lui de muncă 
ne-a dat un frumos exemplu, şi prin inima-i nobilă şi găndirea-i 
umană, ne-a făcut să nu-l mai uităm niciodată. 

Jnmormântarea va avea loc in ziua de 1 ) Iulie p. m. )a 
orele 6 din Cimitirul lzraelit din Arad. 

Memoria lui va fi păstrată cu multă pietate! 
Arad, 10 Iulie 1930. 

Comunitatea evreiască din' Arad cu~ adâncă durere 
aduce la cunoştinţă incetarea din viaţă a vice-preşedintelui lor 
trecând la cele eterne În ziua de 10 l. c. 

DI. AtlDREIU DEUTSCH 
Sufletu-i nobil a fost Încălzit de interesele mari ale chestiu

nilor evreeşti. A fost un erou al chestiunilor comune. Instituţiunile 
noastre de binefacere au fost alimentate şi ajutate cu toată căldu
ra inimeî sale. 

Corpul recit al defunctului îl vom conduce la veşnică odih
nă în ziua de 11 Iulie a. c. din cimItirul Izraelit din Arad. 

Memoria-i va fi păstrată cu adâncă pietate. 
Arad, 10 Iulie 1930. 

Corpul funcţionarilor al Comunităţii evreeşti dia 
Arad, cu inimă îndurerată aduce la cunoştinţă, că vicepreşedin
tele lor 

DI. ANDREIU DEUTSCH 
in ziua de ta l. c. a incetat din viaţă. 

Prin nobila-Î inimă şi calităţile-i alese a câştigat respectul Şi 
simpatia tuturor cunoştinţilor şi subalternilor lui. 

Vineri, 11 Iulie a. C. îl vom conduce la ultimul său drum. 

Memoria-i va ii păstrată in veci. 
Arad, 10 Iulie 1930. 

"Secretul ieftinătăţii este rationaJizarea 
producţiei. Astfel, ieftinătatea nu ştir

beşte nimic din calitate" -
t~OUILE GHETE IEFTINE 

ale fabricelor DERMATA din Cluj, 
. -

CU PRETURILE GRAV_TE IN TALPA 
se găsesc deja fn magazinele specificate mai jos În productie de ultima modă 

pe lângă urmă'oarele preturi: . 

Panloli de dame colorale dela 
Panlofi de lac p',. dame dela -
Trofeur de dame, culora' dela 
Pan'ofi negri şi maro dela 

Lei 500-650.-1 Pan'ofi bărbăfeşti box negri 
Lei 550-700.- " " "maro 
Lei 550-700.- " " CUB. rom 
Lei 500-650.- "de lac bă,b. - -; 

- Lei 625.-
- Lei 650.-
-, ~ Lei 800,-
- Lei 700.-

Fratii ApDOnyi Levai Si Szigeti 
vis-a-vis cu primăria vis-a-vis cu teatrul 

"BATAII magazinul de ghete 1t1. Ivănyi 
Piata A. Iancu Sir. Metiarsu 

TIP. CORVIN. ARAD • 
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\ 

1 

\ , 
I 

\ 
\ 

l 
'k 
-{ 

~ , 
, _ 1~ 


	Vointa Poporului_bw_002
	Vointa Poporului_bw_003
	Vointa Poporului_bw_004
	Vointa Poporului_bw_005

