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In sf~îrşit ParlamentuJ, după o I 

lnt~Îrzi{'re <lp aproape o lum1 de 
zilc, s-a deschis. Heprezenlantii na
tiunii deci din nou îşi vor incepe 
acU \'Î la t ea legi sla li \' ă. 
După cum ni se prezinlă situa

iia ptlll' acum, se pare că activi
tatea de·acum va fi mai mult o ac
livilatf' de inpăşire a păcatelor lc
~islalive, comise 1n cei doi ani; şi 
de pe urma cărora tara suferă 
C1IlnplH. . 

Cei ce au votat bugetul de risipă, 
cu cheltuc1i scandaloase şi cu ve
nil un umflate, fără socoteală, vor 
vota dc asHidaUi, cu aceia~i doci
jilat(', reducerile împuse de sără
cia in care Se shate tara. 

Cei ce au volal majorarea impo
zitelor de slat, vor lua cunoştinţă 
J('la raporlorii noului bugel, de 
nL'l.~ri" j}C car<> ntt revărsal-o asu
pra tu! Ul'or clai>clor d imullcîlori 
şi producători. ' 

Domuii cari au valaL contraclu1 
Stcwarl. cu o uşurint a care ne-a 
iăcu t de r:lsul lumii, vor lua CUlIO

ştintil de rezmert~a lui. 
D{»mlalii cari au votat C011cor

dalul preventiv şi legea vfmzărilor 
forlale, vor lua cunoştintă de în
mormânlarca creditilui ţă.rii. 

Şi penlru a arunca praf în ochii 
l1aivilor, vor vota o lege a cametei, 
lncoloril, inodoră şi fără nici un 
('fect. 

C€'Î ce au vot at cu uşurinlă şi J 

fâră judecală suprimarea legii în
cur:1.\ărli construcţiilor, vor vota I 
de aslă dată credite ce vor fi con
suma,e ma lUlull de him'ocratie. 

C<'i ce au volat loale peltele le
gifornw, pentru plasarea clientelei 
lor in organizmul slatului, vor VO~ 
ta saprimilri de functionar şi dife
rite functiuni ,spre a libera c,11 
de cât, productia de parazitismul 
poliLic care o sugrumă. 

Cei ce au votaL stabilizarea hao
sului administrativ, prin aşa z~să 
reform,. administrativă, vor \'ota, 
oarecari modificări, în părtile ei 
esentiale, cum se va exprima 'Te
un. urmaş al eroului Caragiale, a. 
runcat de valurile demagogiei pe 
hanc:! minislerială. 

Cei ce au volat ca~ele autonome, 
('U (ijrec!ori plă~ite princiar şi asi
guraU pe viată cu conlracte şi cu 
consilii de administratie plrttile 
gras din bugelul atttt de slăbit al 
tării~ \ 01' vola desfiintarea, san 
c~m se. s,l1uue în limbajiul ipocri
ZH'l polIllce, reorganizarea. 

Cei ce au rio;ipil, cu diurne. mi
sii, comisii, voiajuri în slr_jnal ale. 
etc., hanul gr('u llluncit al con~ 
!ulUa}Jilului l'ăbrlător, vor vota 
a.cuITI 1;;'i3a .~alariului unic, ispă
şmd pnn a se resemna numai la 
diurn:l ac parlanwnlar şi la ce mai 
po.ale pir-a din profesarea politkii, 
~nl1 cahinclclB miniştrilor, in oh
\merc de ho!:ÎrurÎ remuneratorii. y.acH toalp; plicatelc le \'or is
paşI CU CUI'al, rCClllloscând În fala 
ţării repriceJjen~a şi drpendcnta lor I 

laI' nu c:u ipocrizia de până acum. I 

agonia ilclivitătii lor parlamentară, 
aclufllit, s-ar mai putea prelungi 
pâDă la o moarte naturală. 

La caz contrar reactiunea opinei 
public, JlU ştim elim va punea che
sliul1f'a la punct. O. Radiann -.-.-.-.-+-.-.-.-

Se fură mărcile de pe 
scrisori. 

Arad. In timpul din urmă s-au 
returnat oficiului poştal din Arad 
mai multe scris;)ri de pe care lip;
seau mărcile cuvenite. Oficial de 
aici a nit'ut constatarea, că scrisQ
riIe în chestiune au p]~cal din arad 
mareatt" predate de trimitătD!i la 
"agonlll poşla, IWl'sol1ulUl va
gonului de poştă, a dC'slipit m.1l.'cj
ic de pe ele. S-a deschis o anehe
bl pentru descDperirea vinovaţilor. 
Adăugăm că in special se comite 
acest furt de m:lrci pe linia Arad 
Bucureşti. şi anume la trenurile ac 
cel{'rate. 

Trecerea clandes'ină o 
fronfierei romlÎno-ungoro. 

Arad. - Au fost preda{i chesturii 
de politie din localitate, următorii 
indivizi, treculi clandeslin frontie
l'a: Osear Mucl1er, celiltean ausl ri 
ac; AL l\.Taesin, expatriat fle aulori
Hitilc maghim'(' şi Hudnlf KUJ1(t.)rf~, 
eare în urmă cu patru ani, de tea
ma obligaliYililiii seryiciului mili
tnr a fllgit în Ungarie 
.. .i""" .. ........-a.-..tJ.taIIr ...... __ ._._._ 

G. 201!R~H)2~). 
Pl'BLICAŢIU~E DE UCIT:\.ŢIE. 

In baza executiei de esconLenlare 
('ff'pluilii în ziua d e2~~ ScpleulYrie 
lH2H pe baza <lecisului Judecătoriei 
Arad cu N r. 4062-1929 obieclele 
sechestrale în procesul verbal de 
execulje NI'. G. 20418-1929 1 com
pled dormitor vopsit in albe 1 pat 
2 dulapul'Î 1 2 nopliere, 1 oglindă, 2 
scaune) pretuite in suma de Lei 
20.000 cuprinse în favorul Iosif 
K,llmur nom. în Arad, reprezentat 
Dr. Eugen Singer advocat din Arad 
pentru SUma de lei 2;')27.75 capital 
interese ele 1200 d('la 3 Iulie Hl27, 
pr('cul11 Ş ispf~selc stabilite până in 
prezent Se vor vinde la Ud talie 
publică în Arad, Str. GO.idn Nr. 3 
în zeiu de 1 Dcccmvric HKm la ora 
110 a .m. conf. ad. de lege IX. 
§-ului 107 şi 108 din anul 1881 al 
ll'gei {'"ce, 

Aceasla licitatia se va ţine şi în 
favorul lui Srtfla Floarea. 

Arad ,1 il 1 l'\ oenwrie 1\)30. 
~ef p(Jl'l:irel: (;.. CiupIIH~a. 

-~-v~~~.~.-.-.~~~ 

CumPBrăm Si vindem! 
Dormitor antic, vitrin antic, dulapuri, 
salon d~ lemne aurit, tablouri, covo
arele, hl!lI1uri sobe, prânzător, dor-

milori, JucrmÎ de mâna 
~ ft C"Ii maga:dn . 

n H ,li tii ue com~sign~ I 
Arad, S1'lada Eminescu 30~ 

Palatul-Ortu1ai 

S;ÎmhlHă. 22 crt, la orele 1& (6 
d. a.) şi-a linut Cercul Hom:Încsc 
din Arad Adunarea general:}, in 
care şi-a YDial Statulu1 şi Regula
meniu] interior. A presidat dl Cel. 
Alexandru Vlad, asilat dl Beci,]r 
Dr. Teodor Botiş, IH'eşedintele 
-Astrei« desp. Arad, de d-nii: M. 
Constantin, director de bancă şi 
Dr. Danle (~ermaJ1, ayocat, ca şi 
ycrificalori, iar <Il B. Pikuraru, ca 
şi secretar. 

Statul şi Regulamentul elabnralc 
de comisia compusă din d-nii Nic 
P. Pallşcşti avocat, î\ic. Ludoşan, 
judecător de instructie şi B. Păcu 
rarru, pdm-secrelarul Camerei <lc 
Comert şi de Induslrie din Arad, 
~ "el fo~t ,"olate, cu mici modificări, 
articol de articol. 

Ca urmare s-a ales apoi prin 
aclamatiulle noul Consiliu de Ad
minislra! ie, in felul următor: 

Pr('şedinle: 1. Col. A lexandrl"-ll 
Vlad. Ykepreşcdinli: 2. Ing. Sll"
fan l\Ialeescu. 3. lk Sil\"iu .Moldo
van, .1. Prof. )1. Pllei"î.!ia::1l1 şi ;'). Col. 
Conslantinescu. Membri: 6. Dr. 
Ioan Crsll, 7. Dr. Silviu Păscniiu, 
8. Dr :\Iihail ~Iiîrcuş, !l. Dr. Lazar 
1\ichi, 10. Dr. Alex. Stoincscu, 1L 
Asea'Jiu Crişan~ 12. Dr. Juli LI Ror
neas, 13. Xieolac P. Păuş('ş{i. H. 
~icolae Ludoşan, 15. Lt. Col. Ma
nafu l 1(1. LI. Col. Hişcu!îa, 17. Prof. 
"inli lJltiSJl)('SCU, 1 R. Chestor Dr. R 
:\f oga, l~L 1 ng. 1. Piso, 20. Ioan 
Chrra. Direclor: B. Păcuraru. Con 
labil: Prof. T. Givll1esC'u. Cellsori: 
1. Ioaa Tatu, 2. Vasile Suciu, 3~ 
j 

FOILETON 
de ,ElJGE~ G. 

Lo ziar, sub: 
"Prie'enie curo'ă". 

In necare dimineatil la ora obi
cinuită Î-mi celese jurnalele. Mult 
ma inlere,;;ează şi ~micclc publici
lăli", ai diror conţinut ol'iginal, 
înlr-adc"iir mă distrage. La ru
brica :Căsătorii-, vei afla că, o du
duit~ oarişicare, cu ce fel de pre
zcntii nosiime şi-ar tcga tilnăra 
(?'!'n

'
) ci vială de o aWl persoană 

masculină, la fel şi zestrf>le sale, 
cari, -~ curios, - nici odată nu 
cirrf'az~ sub un milion. I-ti mai 
asigură !'li o discretie scvez~l. 1):11' 
m'mol1i~ se slnîclt şi publicatia Î-şi 
pi('rd~ farmecul, fi.ind imediat u~
Hm:J,la <10 alla:\Hls mavsll'es VOl

ce-, pUei dUne de p;lrlnphone, 
d~şli udtă,c, ',Am iubit a via[H 
iotn':lgii", ~Foc~t' am şi cu t:În~lră 
odatiî', etc., cari se ami de vinzare 
~a Te')l'. ))O~)lUJnhi:l-lhrlephon,(. 
Cazul • este şi m~1i lugull'u dadi. 
pub'ic::t\in fprmeciilonre de c:isalo
rip, inwdial c urmată de :l1la, al 
• lUltll medic de (TX'eia1iLalc si
,;islră, C<1rc dcschiztÎndu-şi nDnl 
salon, se l('agănă în ('I'cdinta gre, 
şilă de a arla dicnti toemal printre 

din Arad. 
Yasile :Mirck'a. 

La prOpUlF'rf'H dJui Preşedinte 
Col. Y[ad sunt proclamati de mem
bri de onoare ai Cercului, dnii: 
1. Dr. Ştefan C. Pop, preşedintele 
Camerei deputatilor, 2. Vasile Gol
diş, preşedintele "Astrei Il). 3. Pr<:a 
Sr. Sa EpisCilP Dr. Gr. l.omşa, it, 
Prefect llr. 1. ~[arşieu, 5. General 
HăhkC'<;cu, (). Primpreşedintelc Tri
bunalului Gh. H<îrgol, 7. Primarul 
oraşului Dr. C. Lutai, 8. Preşedin
tele Delegalicî Cons. jud. Dr. A. 
Lazar. D. Anlolliu ~locioni, f. Mi
~1islru·. 

In săptămână viitoare se lan
sează listele de subscripţie, atât de 
mult reclamate de public. 

In sala de intrunil'i a Cercului, 
se ya aranja in Snmbătă viitoare, 
la 20 ert .. un ceaiu dansat, din par
tea ReulliuneÎ Fem('ilor Homfmc 
din Arar!. Acesle ceaiuri se vor da 
in fiecare S:Îmbă1ă după amiazi de 
către Cerc, la cari publicul romfm 
poate lua parte, în. cele mai ncp::e
telllioase toalete, ŞI pentru reuşita 
cill'ora Comitetul Cercului se va 
Îngriji ş iele atractiuni potrivit,:':. 

Asociatia Inginerilor îşi va aran
ja tot în aceasta sală, modern zu~ 
gravilă şi luminată, conft'rin!ele; 
şi e vorb,. ca salonul <le conversa
tii al Cercului să fie pus Într-o zi 
fixil din săplămfîna, diefritelor or
ganizaţii profesionale penlru in
trulliri intime sau de interes pro
fe~i()naJ al memhrilor. O zi pe săp
tămână va fi re7..-ervată doamnelor~ 
cari îşi poL ţine în salonul Cercn-

aceste rubrice. ţ 
Ohs('rv insa, că nu m-am an~a.iat 

pentru postul de aquizilor la l)mi
cele publidl~U«, ca să vă plictisesc 
cu înşirarea folo.'lului lor, ci vreau 
să vă povestesc: ce am păţit, in 
legătură ('u faimoasa rubricc: »Co
responOen1e" . .. p,lnă llU mă în
duplec ... 

1ntr-o zi, când - cu cudntele 
unui poet - miile de păsărele săI
Iau prin văzduh, bucurându-se de 
razele solare, cu impertinenta unui 
ahsolvent al şcoalei de aviatie şi 
('u îndrăzneala unui Cosles şi Bel
"DomJ1Îşoara nostimă, in etatea 'In
~~(ln\e. - cetii -:~lr-un jttr'.J.<lI:· 
noririi caulil prietenia CUI-abi aL 
:mmi tfll1in-. !".cop: distracţii de: 
\':11';:, }K' f'.jllt propriu, S('risori se
rio:1sc la zinr, sub "prietenie cu-

I raU. AS!l Ct'Y<l 'mai multe ori 
al1un\i"i .ii.lrnal('k~. deci. ~ flirt!.. de 
in!el'rs penlru nu nI'. ŞI tolu:>l ... 
puhliet1lia m-a impresional foarle 
ali lll]('. 

1>1; plaj;! nm VilZllt numai mici 
ţJlIblieitatii ,'în marE: dec()ltag~ .. 
fiu-a 1,;'rrllt nOl'lin/â fiecare dudmc 
in dnlc:l Înf1nririi. :..,';';cuzati-mă • 
n:!1.tji IJmnrClurarc[\, că (';dstă 
1Ili.1J\lC' f'xo~jC'e cari lnUorcsc numai 
la ° ,'llltt de lni l. (Va UI'I11:1.) 
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Voinţa Poporului , 

:~~~~!n!~~~a~::~:!=e: IULDU;l-!i· _~_I ~t~:~i~::D~:" ~adr~ ~ 
~~ precum şi blănuri în toate calitate. I A A D. vis-a-vis (U intrare in dos de teatru. şi cu bani gata 0-0-0-0-0 

lui În!runiriJe şi pentru a caror Fără salarii. din ;)0 de meml>ri. Hegisorul huca-
distr:.H'\ie Cumiielul ClulJului tii şi sul"klu( SllCipUîlii, Iosif Hod-
ingriji de 101 ce-! ;.;ti'î în putere: ;\lw.{i,ilra(ii !ii lJlviHiilorii se ptlng IJaI' fiI dt'lIi agitilat .. a şi şliinta, a 
vor Ii ah\)IIHte reviste specialc, de mereU cJi IlU primese la timp Sl!- ereial' ae('sl mic leriloriu de cul-
illlcl'c . .; feminin, În ('fire scop Stl- I larîiIe. luril. Inain lea de inc{'llc)'f'a ]'eprc-
gesliilc sUllt bine primiie. Eri pe cor,~o, Îllt:'tlnindu-se un sl'llratia l)-Ilul Iuliu {{'inhardl a 

Cu l l)ute H'imudrile stil In dis- da~dil dt'l~l tar~i, Ctl un CUlloscut, CO!llUllÎcal publit'ului luecpllilli 
pozilia puolicului directorul Cer- !i d,'scrie .~('cslllia m[lI'~'.[1 Illjzl'ri~' 1 !{l'~ill ~i dcwoltarea mare a socie-
eului. III rare Ira(·sc . apoşlolll< IIl~ azi. I iil(ii Pc m:mi'i a prc(lat lui Ale-

In act'sl mod crerll'lI1, că wrlem! C:11H1 se d('sparl: 1l1i1gi>lralul, XWHll'1l Bllja nI". şi al lui Iosif I 
înfăplLLiHi mult dnril:) armnlJil' !ii I <lupii (;{'-i sh':luge' dHdUl'\)S mtma B;Ic!llar 1--1 C'nro~m' din :u'gint şi 
inlcn~ificare Q vÎe\ei sociale rllIlHî- îi şflpll'~le: "i, uiiat IMate cit VOI'- .) cll,lun:'i de lauri din parlea ac- I 
neşli din ()ra~ul Ararl, ':il induleîle h('~li Cli >magistratul> pl~ilit ia [() I'il 01'. fu sala plină publicul a I 
ral)orl ul'il(' tii Ill!"e ~jllgu!"aUci mem- I iJll P -_. din 4 în ·1 ! uni I "pin wlal c:"\ ten. minute silrhi"l!o-

.......... _ .... u ... o.=~_<)_._._._ . 1 1) 'I" Il I . 
bri ai socieUttii. ." rllJ( l'.-ll, lUP, ,()( nar ŞI lh~ ac-

,_.~.~._._.~ 1 Lemne de' foc. ~tl~~.;~ ,\. z. 
La cracmn cumparati \ ~e ~onştru.cţie şi tâmp- C l' e ~ ," t" t ~~'$;·cel mai iel"in la . larre cu Jlbclul "U ltl9~A1Ă Ci 
~S"'l TCaRsa~eSM~SdaE nil I "Lemn~ruRII I --- m sm 
" it fi, 1 Arad, Calea Saguna 66/70_ senzaţionali obţineţi numai 
Arad, vis-a,viscu:biserica Lutherana I Telefon: 714. I la firma 

Priviti vitrinele mele! CBJ.'ăIt.~a.m,~~~~ezD.el'I8t It E R P E I 
.. ~ . .....;:)" •• )8 ....... _ n{·pr('~w:lIf1nti<l jnbilara a (':lmi- I~: :', .,:. O!.-ţ._ 

Il IIt nÎ ind!!slriHşilor din ,\.rad. ... .. 

• 

S-a pl'rdlll Uli net militar pe nu- Acum de ;{ ani s-a aldiluit o miel'! I 
melc ,'('IJO IJfrZ1'g •. \flalol'uJ pri- ~ocj('tnflî, În eiiminyl indu:';lrî;l!ii~(Jr I Arad. 1111. Reg. Maria ~ 
mc~le ~oo U.e lei rccollllwllsa dela ClI scop de a semana eullu!'a ŞI a. '"::.--::._--- --. 
adminislrati:l li~lr!llui nostru. da di".!l'ac\ia illdllslria)ilOl', In ~l- I'I'ULIC\TIC:\E. 
-.-.-.-.-.-.-.-.- f' l· '1 ce.'; 1';lSII1I1 j), 'ionet ::hea '~nn~ll(,llr Se :1!luce 1 a ('UlIU,,! in le amatori-
Maifrum@Slustrueste'llaereifll puhJirul S~lll) a eIi1dil scena lor C[l in ziua de 8 I>!'('l'm\Til~ l!I:;O 

ordH'stra, ehor, şi O sodeiaUi de oarde [7 ia couformitate eli ar!. 
calcă şi spală spăIătoria 1 :ldori pxlrao!'(li:lal'lî, dinlrc cad 8~--110 din jegea asupra ('.on!ahili-

mui Illulll' i:w concursul şi cu He- Eltii publice şi arL ·iU-·m dÎn l'p-

1 B I
~· ,". ori profe·joHul. Duminidi, la 2:1 gtllalllcnrul oficiului central de li-

0rnl~~ ··U ;~r"'i3lJl I :\ol'!ll\Tic, a juca! ,~()delatea 1'0- \ f'ita(ic' (,al'C l-i(' va Onea în ziu:1 
II ti _ia ~~;l' ilili~ul pl'(,~cJllana ceulcnari'i şi cu ocasi:l ;H1S amin\ilri la Cheslura PoH\iej 

lIIf9 I ac,'s!a fll jucat de.el operf:'tă ~htr· lA l'fle) , din Slrada Mftdişt'şti Nu. 
Strada Consistorului fost lo~-HlIszlcL (;ul B:llm, eu SUCCt'S 11g-.:c~) lid!:ltia CII oferte scrise în 

iIlH'i}S. Orl'beslra cu 2.) membri. chi.,e Ş isigila{e, ppnlru ,-:H1Z:11'(':l 

Str. Batthyănyi 35 10 curte. j Sl!h dirigl'lllâ .D-l!li ]).1' .. Ruja IlIt~Sr I l'I't"II.rIll;duriJ(I.J'. de efede ale guar- 1 

c~n~ ("\1 llcli\il:itea sn SUl)r:lo~lJlle- SUI)f'aot"cr1e lle admise. 1 
.:.3"'''''''.'''''<1"'-;;:~.-.-';»~-.-.- " ('anlul r('lllImJl ŞI S!HrJllll aHtH1lsl, ! ('(';lf[()1' publIc!. . 

COflllUlic~im la 'ali lirll':lUzi şi, 1 vadu\"i.'lor de rllzb<)~ ~ill Arad şi n<-a!-'(','I, a compus un cor excelent, Odală. cu oferlele se YR depune 

·J~dt"ul ArIH~, .~:a S.oel.cl~lea dz- • .,... ........... -.-.-.-.-.-.-•• -+-.-.-.. -.-.-.- I 
banda" s-a mlnulul ŞI Jllcepe aCe n t rai a sae m Pt:."1 .1 mare depozit ftlllC\icH!~l. Ah'~!gcm .atcnli!ltlea. C(~._ l' U i O il I e in b-l II 
lor. cal'! au plallgen sau eileslllllH I .,. .Ino 1l e 
d~ aral.l.iat, !·<iră dt'o~cbire de W~HI A RAD, Str. MOIse Nlcoara 9·:11_ ŞI Bulevardul Regele Ferdmand 28. I 
sa se IlI..';CnC la aceasta sOCietate , -'-----
pr.e~lh111du~lC aetede s.iLuaVa I B~2n;~I·a FU'A II!'!lD~R To~ ţelul de .blănuri cu preţul ce~ l~~l. [Oiodal<l. se adl~ce Ja ('UtlOSItU~ ,. _~~__ ~S.;<~ ~~. t~ mal lefun. Pr.mesc confecţionarea şi 
ţa tl~luror, (:3 soclClale~.l. llo.1sIJ·... __ ,_~_ 1- U - şi formarea de hlfulUri. Coda'e din 
l11ncl\(~llCazil !Il baza LCf!I!- cu dl'cpt~ ARAU. Bul. Reg. ferdinaod 31. blană se vinde in engros şi de'ai' 
legal ~I a~tfd ne conformam pc Ic- _. ____ -1 

giile 1. O. V. cad urm:înnu-h~ ,"om ·p=in~l· n:~I~ft (de flanelc) pl, siudenţi. Preţul de reclamă Ici 
sUllran~gltca. Orele oficioas{~ la IMilu~ "ui~~ L:SO. P!apome de va(ă În mareasor1Înent la 
a(."casla Socioelalea su nt: del il !)·1 
p. In. şi dda1-7 p. m. zilnic. Ad- 6'· .,11 Il!rau S~r M~tianu cu Il-bahll 
re"a: Socielatea .Izhfllld: a Im',I1i -,e~ln,:' ·,o·en 81 iU" It , ! I lI~tJii al. U "tu 
zilor şi Y::iduvelol' de HăzblJi fi/!- ~ .1I"!,t'J', ~,.!iI .. ,,(ftR"I"'mli In r!lt~ dO 6 lun,-. 
ala Arad. Bul. B.eg. FerdinumI.:\o. • ua I ulln.,;;" ... 
2fi. -.. --------=:----.:.:..-------------=--.-:.:..:.... 

I'~- M OBI LEi n R A T E ~:l~~ft! f~~~~~~~~~: 1--.-.-.-.-.-.-.~.-
Cu preturi foarte scăzute 

puteti cumpăra la 
MERCANTIL 

în ~~ret de G ~ ~ ~ 1 Arad, Piata Avram Iancu 10. _. 
bam gata .rJl ~.r.a Atenţiune la adresă I 

Economie mare la lemne-' 'OnţHl<:ţi cu SoGa-ZSIOUCIIU ~are a.rde 
U • palentă ~ysfem" U Jncontmu. 

casa de moda O a. de.vărafă minnlle a technice moderne! Zilnic primim sute de 
Arad, "is-a-"i:s (,ti cah'neaua lhcifl. d Flanet de tenis Lei 2R.- SCflson e recunostinţă şi multumire. Ltt lemne avantaj absulut de 50%, 
P ' .' Vizif.ati neconditionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe : :mza Lei 21-
Şl~rgalor penb'u pilhar Lei 24..- HAMMER şi FIUL Arad. Bul. Reg. Ferd. 27. 
Catifea cu mostre Lei 98.-
Caplllşeală pt. palton de. \ .-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

dam. 100 cm. Lei 85.- ! Hal-ne toam a- "alt·" · I I 
Crepe de chine Lei 2Hil.-\1 . de ni'" . i vn de Dle e • 
~~~~:~;~: ~~i~!;5Ilzalor di~,ei ,1{),- i VOPSESTE. K tJ A P P Str. Bratianu 11.. ! 

caldea ,Lei 1900,~ I • (UAATESTI Str. Ep. D. Radu 10. I 
Fatll de masă -(lti.oman Lei 8RO.- •• -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-~ 
Picrdele 3 bue. Lei Hl:l.-- F~ v rb 1 1 d -
Plapoll eli ,"ala Lei :1\10,- iara leu e comparare ~ ~~! 

I puteţi cumpăra in r a t e ~ ~~ 
$toie de dame si bărb. I d e 6 I uni li! , ţl.J 
măla"ă, captlJ.~('?lă, PfU.l~Z~ de zestre, l' paatoane, h ai j n e de g~ .. ~ ti&,.,;;,II·._~.~_·.~:''''~I·.f.-
fete de masă 1)1 pal, slol'c pentru dame s_ i lh!irb;;ta~~I-. .{ţ,- ~" ~ 

mobile în mare asorlilUcnl. !ia ~ ~ .. f, .. ~tţ~cd;:t. 
Cu HlK'itd );~:~ElHT~ IH ral~ d .. i Stufe de dame şi oi. >~~"<~-

i ŞI )mn. luni. ! domni fa. . ARAD, Strada Bratiana • 

şi garantia de 50 /0 din "alo:lre<l 
of,'rl{' În rece pisc casei de depu
neri sau Adminislrati:t FinallcialiL 

In infornl<lliuni a~upra cunlilr.
lil!)r ::;i eat{'[.{oriIor de m~11 erialc 
carp ~r. ",ind, se pn! lua d(' la Ik~ 
laşal11enlul gll:.ll'denilor ptlhlici în 
I ClaIe l.ilelc de lucru d~ la melc 
lO-H, 

Cmestor: l\fogll R·:m11l1. 
~!>I)~. __ ._._4I_ 
Jurkratnl'ia Hnrală fneu Sec\ia CL 

Exll'<lcl t)in J)lIhli('atilll1~ 
de fir!lafk' • 

In urma een~l'('i <Il' ('xeeulal'e 
f.iculă de urm:"iritoJ' Cassa de P:l' 
!.Irare a Judelului AWfl, Judecăto
ria rI ordollat Iieît~l.tiunca ex.Ceu
\ion al:. in ee prin~~le imobilele ~i
luate in comuna SiclIla cireum· 
'>erip!ia .Jtldceatori(:i ]"ur'~bi. Im'l! 
clJprin-;p in d. a r0I1111nei Şi('lIla 
X-rul coalei eL 1:~5j i\r. dt' ordine 
A. I. 1. ;'\0. tOj). 1116---617/1:1. cu 
pu\ Hi ci" sfriWlJ'(' 1.;,00 Lei, ~uh. A, 
1. ~~. !'\o. !op. 11 tB."e eu prclul de 
~lrigarp:·mlHJ Lei si suh. A. 1 .. l, 
cu prf'tul de s!ri~arc :1000 Lei pen• 
iru ÎI1r'::lsareu Ct'c,lIltei de ·/.!.O(\O 
Lei capilrrJ :;;i accesorii 

Lif'il:l\iu!lca ,~{' \":1 tine În zinl 
de 2 D:!ccc'mnif' l!);~O or.1 10 În 
ltleatUl oficial al jUiI. Incll. 

Imobilele ce va fi licila[e nu 
y:i fi \"flllduic pe un pret mai mic 
d" dt dilua treimi din pl'c\ul de 
sl!'igare. 

Cei cari doresc să li citeze sunt 
datori să depozitc.ze Ia dclegatul 
jut!ee;"i[oresc 100.10 din pretul de 
slrigare <1n·pl garan(ip 6n numiirar 
sau III t'fed de eau\Îl' socotite 
dupii curs,ll fixat ,În ţi 42 legea 
LX.. tb!H, suu Sft pr('rl~a ~H"t"!"iTi~ 
rlelc.(!al chitanta constatând depu
ikl"{;,!, .iudt'l'atorc)le, preul:lbilJi. a 
g<lrun\id ,~ il-i;i SCUlIll'f,e Ct)il(hţlU
nilc d(· licitaţie ,(§ 1-17, j;il, 170, 
jpgea LX. l&H; I§ 21 lege'! XL. 
WOR.) . 
Dacă nimeni pu orcl'& ma imult 

cd ('<U't' a {)t'erit prnlru imubiL 
lin pre\ mai urcat de cat cel de 
:;ldgarc fste dator să iutre_~ea8că 
imedial gal'an!ia ~ fixalîi conform 
pri}c(~IlLu·[Ul p;:ciului de slrigare-· 
ja ac('ia~i parle pI',)ceu!ualâ a pre
(lui ce a oferit I\~ 2;). XLI. lDOO.~ 

1 [JeU ,la ~-) August 1930. 
Jud. d~ oCill: (;;.;;.\ .h-deşan. 

~.~.~v~.~Q-.~~~·-

Cereti oferta pl. 
Lemne de foc in engros şi detaie 

depozit de hUUDe, 

EUGEN BOROS 
A f~A.D, Piaţa Cetatea Vechi colţ cu 

Strada M. Scevola. 
TEL EFO N: 59l, 

Inslnul de Beaolu. -hlo. cOlllletlc $1 coator de d ...... 

6AlUK&CO. 
ARAD, Strada Bratianu 

(Pa~atwl M"'o,""OI'). 
PHEŢURILE: 

Ondulaţîe. . • •• Lei 20,-
Ondul"ţ1e cu apA . '1 20-
Tuns, , , • • • II 20-
Spălat • , , • • .. 20.-
Manicure . . , , .. 20.-
Văi"lSitul dt' pi1r " 20.-
O!'llh'~l!~ieDllIlie:r ,staflU~) deJa L 408,. 
11Igrij!ru de obraz lei; 40-50.-

................. ----------------
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Voinţa Poporului 3 

Pal t o a ne, hăine bărbăteşti, din materialul bun, obţineţi la 
A RAD. P ia t a 
Avram Iancu in. 

palatul teatrului 

Hăinele gata sau dUPă 
măsura cu libelul 

ne R E D I TII fără bani. " MOSKOVITZ6~ 
R · cu corul şi muzieprlz ca complecta la CAMinUL InD·USJnlft~llOR Dum.la30Noemv. OUL ... BA..BA " . ,H HV . seara la ora 9 operetă In ::1 acte 

MAIE CHIPIII! 
ş ieu 1 i bel u I .. ( R E D I ". 
Pâlări băru. de modă, cămăşi, cravate 
de mătasă, jambiere şaluri de mătasă 

-~ şi lâna, sveteri, mAnusi de piele ŞI tricot 
ciorapi de dam. şi bă'b. sepci.albituri 
de lâna, hatiste pant. de dam. in !!lare 
asoltmumt. 
Tot felul de "rtieo:e de modă de dam. 
şi bărb. etc. Ia 

"S Z ii C 5" Arad. 
BUL Re!!. ferd. 63-65. uis'il-uis cu tr8ml,iai. 
__ Fiti atent la adresa! 

~.-.-.-.-.-.-.-.-
Cu data de 2 n~(,l'Il1Hif a. ('. se 

lneepe din lloU colonul de dans în 
şcoul;i cip dans a D-niei Al "UELI.\ 
PA,\L, Sala Krispin. 

Corpul 7 Armată 
Serviciul Illt('udenlei. I 
PCBLlC:\Ţ[l"~E. I 

Corpul 7 Armată tine licibtie I 
p1lblică a 2-a oară pentru elITa 
27 J yago3nH pai din recolta ann
hri cUl"!'nL 1 n30 în ziua de :2A N Ol'1ll I 
vrie 1 fl;3U, ora 10 ÎIl conformilate 
cu ArL 8H~-110 din Legea C,mlabi
IWitii Publice şi Art. :u - 5:1 din! 
Regulamentul Oficiului Central cIP ; 
Licitatii. 

In ncei~aşi zi şi oră se va· line 
licitatie şi la Comandamenlele de 
Divizii I-a Infanlaric Servo Iutl'll
()entie Timişoara, Divizia 1 !)-a 111-
fanl{'ri(' T-Sl'wrin şi Uh'jzia l-a 
Cava[eria Arad. 

Puhlicatia 1n :\lollilorul Oficial 
No. 431 din 6 :\oemvrie HnO. 

._._._.-. ... ..-._. G'" .... iI!iDlt.~._._._ _._ .. _._._._,.tIa9.Qra04iililt._ ..... _. 

TUBUL 
de receptie netulburala 

Detalii şi caietul de sarciul' la R G ) a'" 
Coman(huucnlele sus arătato In fie epr. enera 
care zi de lucru. . ! f' 

;e~\~i~~:;'3jJ,~g,~~~~:i~i IE"\ ,\ i Ing. W. VERTES, Arad. 
lnl. Colonel (ss.) Cotă('sC"l. 

-.-~-.-.-.-.-y-.- _._._ ............ ..,.~@o~~~ .. -- .. ~. 
Divizia L Cavalerie. • ....... _._._._. _. __ • __ ._. __ ~€3WI 

SI' adu~~:~:!~~~,;~I:t~~~:~:~enel'ala, ciOrapi ingmzesti sub pretul de fabrica lnceoBnd de lai 36! 
'Că în ziua de ,1 DecclIwrie a. {'. Combinozon de mătasă L 60. - Măn~şl cAp uşa! dela L. 45 - Mănuşi căotuş3't din 
ora 10 dimin{'at3, se primesc la piele !-a L. 250.- Gambiale fabr. V enez '-a L.95.- Marfă de tricotaj pentru 1 arnă la 

Comandmncl1lut DiYiziei 1. Cava-! lUI .. d d-: BOI!Y~ Str r.;n-;-esc1' 13 
leric in Arad Cetate, oferte închhe I rlagaZUl . e ma Ci \ii U .~. aUI il 

şi s~.gi!ate,. pentru aI~ga.ia:ea prin t-.-.-.-.-.-.~ .. -~-.-.-:,.~.-.-.~.-.-.-: 
buna mVOlala. a f~rn.ll~r(,l cu C.1I"- I • Haine de toamnă ŞI vara, pardeSlUfI: curaţă ŞI vopseşte I 
n(', un~urâ Si slămna, neeesart:'. I . ·"L· LER I i FIUL· ARAD • ~;:)~'pu~~tor din. garnizoul:a ."-ra?"'U . S ~'I 
(exclusIv Batahonul 2 bl"ămcerl~1 I .'"'1 • -:, 
pe timpul dela 1 DeCeillni'J WJO Str. Brătianu No. 7. Calea BanatuluI No. 6. : 
p:tllll13 30 ~oenwrie 19:n, !..._._._._._._ ..... _._._._._._._._._._. 
· Of('l't~le vo,r fi InSolite de garan-

tia de ;)0;0 dm Yaloarca furnilurei Im,erlrp(lrt! de eurenl. lTztna 
<}fcrită. Electrica face cunoscut, că în ziua 

Garantia va fI conscmnaUi la Ca- rie Duminică, 30 Noemvrie a. c. 
sa de Depuneri sau la Arlminislra- trebulnd a face reparatiuni ]a re
ti~ .Fill~l1cia~ă. prczf;'ntându-!>;c co- leaua d(' inaltă tensiune, va intre
mlslUilel reCipisă pentru suma dc- rup~ furnizarea cnrentului el('clric: 
pusă. I 1. Intre Qrele 8-10 dimineata: In 

Ofertele Se 'iar deschide de co- Pă1-nea\'u, Calea Şaguna, Str. Ghiba 
mi.',illne în prezenta oIcrlanjilor. Rida, Str. Mărăşf'şli, Str. l\Iocioni, 
· ~eguli de .adjurlecaresunt prc- Calea AurcI Vlaicu, Şega, Gai şj 

"azule în catelul de sardnc, clIr(' Gr:tdiş!e, 2. Intre orele 8 dimineaşa 
Se po.a1e ,:edea la Comandam('nl şi 2 p. m.: in Calea Victoriei. 
în ol'l.ce, Zi de lucrl1 inlre orele _+_ ........ _._._._._._ 
11.1--·13, Ul legea contabilil:t\ii pu
hh~\ Al:l, ~8 - t 10 şi Regulamenlul 
Orlc~uhll Centrat de Liei[alic l\rt. 
:l1-;J3. 
Comandanlul DhizÎct I. Can1Ierlc 

• (;i'l1('raj (ss,) B,Huef'3(,u. 
No. 22.70H din 2.1 N (){'Il1iTi(' Hl30. 

Arad. 

PPBLICA ŢHTi\'E. 
Şeflll Comisal'Î:1lulni \ Circ1lln

scri ptia l.a, ~l(lll('e Ja cunoştinţa 
tinerilor născuţi în anul H110: cari 
('a sustini'llori de ramilie au dri'pl 
la di sPN1S:t ,să se prezinte la acC'sl 
Comi,adn 1, stra(la ~Iăraşt'şti pe 

('OftOOr la sl,ll]g~i, "uşa 53, unde 
vor primi d{'shl ~iTiie <necesare. 
Şeful Cirrums,crip(icÎ I-a. Comisar: 

IndilSf'lfta bU. 

1 ;""'-.-.-.-.--.-.-+..s! 
IlmOOrlani de sUUl1 

Uniformele pentru schimbaşi şi 
şcolari din stofa cea mai bună nu-

I mai la firma 

II La cava!erie 
STEF<\N GHEORGHE croit. mil. 

1 

ARAD. Strada Bucur SO. 5. 

-.-.-.-.-.-.-+-.-

Tot felul de blănuri cel mai 
ieftin la 

81ănar IUga 
Arad, Str. Maraşesti 68. 
Lucruri de paltoane şi blă nuri 

se executa promt şi cu 
preţul modest. -.-.-.-.-.-.-.-.-

In alt>nţiunp3 im,aIizilor, "adun-
101' 'Şi orfanilor dt> răsboiu, pr('cum 
şi foştilor "oluntari din armahi rl>
mâuă. Se aduc la Clllloşlin\a inva
lizilOI', v:i.du\'e1or şi {)rfanilor de 
rilsboiu, prrcum şi foştilor vollln~ 
tari, di la primăria Arad, să inloc
lll{'Şt un tablou de persoanele. 
!1elnscrise încă in tablourile de 1111-
proprictărire. Cei inleresati sunt 
în\'Î1 ati a sti pl'czinta de lll-gen!â 
la primărie parter camera 61, pen
tru a fi însciti. La prez('nlarea 
Hl1- aducE' cu sine litlnri!e de pen
sie', sau alte acte pentru dovedirea 
idcntWitii, precum şi actele despre 
pr(lprielatca de tert'l1 ce Îe-care2 
posede, sau uespre dreptul de mo· 
stenire în liniI:" direclă, Arad, la 
2:l :\o('n1Vrie 193(}, 

Carul HneI1 el sifiul 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand f. 27, 

Casă proprie 
Lemne de foc rnăruntate, Cărbun 

de piatră. Coes silizian 
Cărbuni de lemn. 

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

A sasăt 
Dersiane sure li mănz 

in diferite culoare la 

Neulănder 

Arad, 
bmănar 
Palatul E. F~scber. 1. 

(urte. 
-.-.-.~.-.-.-.-.-
?\r. (~ 21012-19:10. 

P()BUCATlll~E DE LICITAŢIE. 
In oaza executiei de esconlenlare 

efepluiW În ziua de 1 Scptf.>l11vrie 
HI:kl pe baza decisnlui JudeciHoriei 
Mixte Arad cu Xr. 166:*)-1930 
obiectele seC'lleslrate în procesul 
"erbal de executie Xl'. G. 2W42-
19:ro, mese, pult de servil etc. pre
tul t(' în suma de lei 24520 cuprinse 
in fayoru] Arlhur Gera şi sP\ia re~ 
prezentat prin Dr. Ivan Y::lida act
\'opal din Arad, pt'nttn Suma de 
l~i H.OOO capita!, interese de 15% 
dela 20 August Hl3Q precum şi 
eheltue1ile stabilite p:î.nă În pre-
Zf'!1! Sl1C vor ,'inele la licitaţie pu-
1)lică in Arad, Sir. Bucur .'\1'. 19 
in zin!l <le> -1 Dt"f:t'mHie HI30 la ora 
11 şi ,jum. d. m. (,~1ilrnnn arl. ue 
legi' 1 \.. *-ului 107 ~i lllS din anu~ 
11\~1 al legei <""pc. • 

Arpasla' lidl:ltie sp \'3 linp şi În 
faVOl'lll fui Ernsl ~I3llinhn)ill. Xci
!{'r &' Fisig, Kran1f.>r AI1..'x,mdru, 
Grafirfl. tippozil (It' h;lrlit'. 

Arad, la 5 l\oem\Tit, Hmo. 
$ef portărel: G. Ciupu1"'" 
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t I~ 0110 , I Jos CU preturl-!e' -In~lte I Nu cump~ratl p~nă .nu vă COnVing~ti de. preturile -t "1 •• Un • fară obllgatlune de cumparare .n 

~Casa m .' :,. d' Po la,uri~ 
precum Si de ca:itatea a stafelor. 

Numai 2 dovezi din pret-curentul meu: 
Stofă pentru o haină bărbătească cal. I-a cu toate accesori . . . . . • . Lei 890 

. · . · Lei 1200 

· • ;, ,,;.~. '.. '. },;,' uis·8·uiscu Cafeneaua Orăsenească ~ 
!J,O!"!6tA'l~s6l!6tvO!IUOUlll!~:UWJ'b6t.g.ii~I!Oi~~i~~~~~~~ 

HREBS 
-1 vopseşte, curăţeşte, spală haine de dame I Con(u.r~nta de,v~trine , UOUSI or şi bărbăteşti. primeşte paltoane de AsocIaţia Industr1aşJlor de 

, piele pl. voplÎre. ARAD, Bul, Reg.Ferd. Mobile din Arad sub devis 
,--=~======~51~Ş~i S~tr~. E~m:in:es~cu~l (Pal. Crucea-Albă) A.I. de M.A. a expus două ca· 

• • • • • Y ., - mere splendide, un dormitor În. 
~rlmeste ~el,malleftln: mca~rarea g~a~unlor cu .stlclă. F~b- EdmUn rt Bauar 1 sfIul modern cu linii drepte şi· 

AMBROSI FISCH !C" t"' ' r,o ncarea oghnzllor de bazar, renOlrea ogilnzllor, şlefuuede sticle U " I f . A t'l I CI . 
. ~ ~t{ac.", A RAD, Strada Consistorului 21. vis-a-vis cu farmacia. I O su ragene m SI U aSlc·--

AIUO'JUD ·ALBA Bizantin. Ambele sunt nu nu-
Expedifiuoe8 pentru toamna a in- . f Y d ş' e Curltirea si vopslrea Itainelor D face In modul I mal rumoas~, ar. I un ~x. m· 
Ct'PliL Cine doreşlt; succes sigur. cel mai perfeci : pIu de capacItatea mdustnel de 
plantează pomi, ture elco negreşit mobile Arădană. Este de reOl-
Li. 'oamnă. Catalog la cerere HOSZPODIR. Str. V. Stroescu 13. mandat vizitarea aceshii-,f,U·

i 

gral'Qit. moasă expoziţie. -""-, . 

~~~~;};Y~:;:~a~~~~~~~~~~ 

Atentiune! MAGAZINUL Atenţiune! 

-- ---

'":~Li'<' , .' 

".?' -
~ j~ ~ 

STRADA BRATIANU 7. 
Aparate de radio electrice şi cu baterie mărcile cunoscute 

Vânzarea in rate lunare. 
Aparate cu galena complecle diverse mărci. 

cele mai perfectiona te. 
Aparat electric ,,1\\ A R T· O V O X". 

'I'IP. CODVIN, All..tD . 

~~~~"~~"" ... ~"'_ ... . , . ............... -------------------~ 
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