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Anul VIII. No. 82. 

AUON A:\IENTE: 
Pe un an • • • • • I,ti 200.
Pl. inslilut. şi fabrici Lei 1000.
I}en(ru streinătate • J.ei 1000.-
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rrimar sau aduocal ? 
Arad. - Din sursă sigură, dem~ 

nă de toată încrederea aflăm, 6i 
pe ziua de 7 Aug., ctind se va '\imj 
şedinta Consiliului municipiului, 
consilierii nationali-liberali vor 
cere primarului Lutai, ca să se 
declare asupra faptului cii: vrea 
să răm.lnă Primar ori renuntă şi
şi va mentine şi pe Viitol' cance--; 
laria advocatiaHi, ueoarcce COI1~ 
forJU legii, aceste două posturi 
sunt incompatibile. 

Sunt(,1ll informati, cii a.tutorul de 
primar din Timiş precum şi pri~ 
marul din Severin au fost fortati. 
să renunte la confinllarPfl lllese
riei de a<l\'oca1. 

Ne-am mirat, cum rII. primar Lu 
tai Il-a Îll !el('s 11 ici ptmă în pr('z(",11 t 
ca sit-şi illeclpz(' <'xercjtar'ca pwl'c
siunei sale de aclvoeal 'Î 

La fel se va pune ches!iUlwa, 
cum fll. primar Lulai intelege să 
fie ales in dU'Pl'ile consilii de ad
ministl'a(ii la firme locale, cari fllr
Jlizează resppclivc hlcr('{lză cu Ol'a
şul municipiului Arad. 

Dela sine sil inlelege, di situalia 
de memhru în :' Directie"( sau in 
~Consilin de administralit~« incit 
este incompatibil cu funcliuncn de 
primar. 

Dt Dr. Lntai ya trebui de tIntă 
aceasla sii-şi tragă consecintele 
şi să abzică sau dela poslul stiu de 
primar, sau din restul posturilor, 
ce aducc ce la fel un venit ft'1lII10~ 
bielului )) primfunctiOllar« al muni
cipiului. 

-+-
Pelerina;ele la si. l\fănăs-

lire H. Bodrog 
impreunale cu misiu·ni religioase. 
penlru inăltarea sufletcască, Învio
ra]'\('a religioasă şi intărîrea mo
rală a credincioşilor urmează şi 

ni acest an, ca şi în anii premer
grttori, incepfllld cu praznicul 
Schimbării la fată (6. Aug). şi COll

tinwlnd la Adormit'ca Născăloa
rei de Dumnezeu (8. SepL) şi la 
In;'îI~ari'a sf. Cruci (14, Sept). 

La Sântămăria mare (15. Aug). 
"U participa şi P. Sf. Sa D. D. 
Episcop Grigorie, slujind in ziua 
praznicului cu s:)bor de preoţi şf 
predicând la si. liturghie P. C. 
preoţi vor comunica această veste 
de bucurie, indemnând pe credin
cioşi să vină în număr cât mai 
mare. 
-+-+-+-+-+-+-+-+-

Să caută 
spre .cumpărare Casă particulare şi 
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Situatia in partidul liberal. 
Conducătorii cer sefia d-Iui 1. G. Duca. 

Cu toale că d. Villtilă BrătiallU 
a plecat in strcinătate, fără să-şi 
clarifice situatia fata de pm·tidi 
con<1uditorii partidului liberal 
continuă să se agite in vederea 
campaniei politice - <1ela toamnă. I 

Aceşti cOlluucălori - chiar du
pă ce a avnl loc audienLa d-Iui 
Yinlilă Brălianll la Suveran - sunt 
aslilzi, convinşi că oricare ar fi, 
mMne, sihHltia politică iIllcm~l, 
factorlll constitu\i()nal nu va ('h(>

ma la postul de rasJllllHll'rc parti
dul li be t'al cît timp ya dura criza 
in acest padid. I 

Chiar dacă Su\"enmuJ al' igno!'a) 
alitudinea partidului liheral în eM'· 
slin dinaslidi siluatia economică 
si finallciat·ti în care se ami Iara 
:11' Împiedica pc Suveran să facă 
apel la d. Yinlilă Brătianu. ' 

C0l1cep\il111ilc în această mate
rie, de care s{'·ful partidului liberal, 
nu sC poate despill'(L orice s-.1r 
înHîmpla şi neincrederea slrilil1ă
Ul\ii În sel'Îozitatea aceslor C011-
c<'pOL duc, în mod fatal, la izola
rea partidului liberal dt timp va 
fi condus de d. Vintilă BdttimHl. 

Toata lumea liherala eslc con
"ins.l că () schimhare se impune. 

CC\'a mai mult, chial' d. VintiUi 
Brălianu ~ inainle de pll'Cal't'<l În 
slrăin~Hate se hoti1r:lse să pără
scascâ locul de conducere. 

In consiliul de familie, cm'c a 
fost convocat de d. Vinlilă Bră
lianu. d-sa a fost silit să renunlei 
la idea plecării dela conducere şi 
ci-sa s-a convins repede. anunl~lnd 
di rezo]u! iUllea esle amânată pen
tru la toamnă. 

• 
Conducătorii partidului ,liberal, 

bănuind, că actiunea acelor cari 
imping Ia lUl ~l'1,l\"e]'n 'de persona
lHi"t\Î se va intensifica la toamnă' 
nu vor ca evenimentele să-i sur
prindii cu o criză de şefle. 

Iată de ce se face o intensă pro
pagm1{Ut !pentru l1etezÎr.ea greul:'i:
tilor cari eventual s-ar ivi pentru 
proclamarea "d-lui J. G. Duca, şt'f 
al partidului Iiheral. 

A far~i de dşiva partizani ai d
lui Yintilă Brălianu cari vor si1 
păstrcze1statni quo« la conducere.' 
marea majoritate a conducătorilor 
sunt ferm hntarîli s ă.proyo[lec o 
srhimhare la şefie, in f::lYoarea d
i (LÎ I. (~. Duca. 

• 
Conducătorii partidului liberal 
au con\'illgereil (';1 rlalol'it(t d-Iui 

Duca şi r~lnduri1e parlidului se vor 
sll'lillge şi di d. (;{'orge Brătianu 
al' COllsimti să se Întoarcă, in anu
mile cOllditiuni. în p:1rtirl sub şe~ 
fia foslului ministru de inlernc. 

Se pare cl1 de 1. G. Duca ar pri.J 
mi situn(ia şi că a răspuns afir
malj\" ace'lora cari i-au pI'OpUS sl1 
in condueerNl parlidului liheral 
care nu poate fi scos din rândul 
partidelc)l' de guw'rn. 

THim;Îne de vilzut dacă d. George 
Briilianll - a cămia actiune a r1f'~ 
lcrmi na~ oricntarea nouă a parli~ 
dului liheral - va consimti să re
nunte la lupta şi să reintre in par
tid sub conducerea d-Iui J. G, 
Duca. 

De această hotănlre depinde EX

clUsi\' consolidarea partidului 1;-' 
bera} ~i. c,:cnluala lui participanl 
la pohlla mlerna, dela care eslt' 
exclus prin prezenta d-Iui Vinti1ă 
Brătianu la şefie. ......... ~._._ .. _._ .. _._.~.~o~-ss-=-

Comă'a şi alcoolul. 
Se vede că nu ne-ajungeau pela

gra, pflica, mărnntcle contagioase 
şi altele, că iată, odată şi cu săr{i-' 
eia, căreil.:'l i se ma izice pe limbat 
păsăreasei şi criza, căzură încă 
dauă peste noi: cnmată şi alcoliz
mut Băneşte am{lndoul'i sunt e('hi
valCnte cu ciuma şi cu holera. Ele 
ne sug ultimele rezerve şi ne Îm
ping spre cca mai cumplită mi"' 
zerie. 

Au fost, veti zice, de când lu
mea, şi tot Il-au pierit! Asta nu e 
un moliY. Şi puri cii, ploşnilelc, etc. 
au fost de dnd lunwa, dar de l!\< 
o vreme oamenii au născocit pra
ful de insecte, şi e mai bine d~ 
atunci, ori cum. 

Contra cameiei vor trebui să se 
ia măsuri llU in genul celor pro
puse p~lnă acum, care mai mult 
agilii pe nevoiaşi şi-i rătăceşte de
eH să aducă Vl'e-un folos real. ci 
Într-altfeL Dar până una alta. sti 
nu pierdem din vedere plaga al
coolîzmului, de care ne-am mai 
ocupat in multe rfmdurÎ prin coloa 
nele acestea. fără să vedem înşă 
nieÎ un inceput de lupta serioasa 
impotrivă-L A ~osit vremra. s~i ne 
desmorjim, caci şi cu spirluL şi 
cu camăta în acelaş timp, plus cc
lelnlte păcate şi nevoi, nu mnii 
merge sau ma ibine zis "om mer
ge de' râpă. 
Să vedeti ce siraşnică legătură e 

Dum. 3. August., 1930. 

REDACŢIA ŞI AD:mNISTR;\ ŢIA: 
Timisoara Cer.: 1). SI. Geore;he %. 
Arad. Ssr'1da Emine~cu 28-22J. 
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intre aceste două nenorociri. Se 
zice 6i satele daloresc cam:itariloJ:' 
între 12--1:i miliarde anual dob~llL 
zi. Exact c,U "arsă lot anual C<ir
ciumari lor. Iată ce 11u trebue sa 
pierdem din vedere. Ori, c:îlă v:'c
me hial,l tfirăniuH' - haşca tie ta1'_ 
o'o\'(>ţi - vor continua să îngra~~ 
ţegulat. simultan şi dQopotrivă, "i pe cămăfari şi pe cârciumari nu 
1111I1Hli adio la orice îndreplare, dar 
de bună seamă mizerie neagră p~l~ 
11 iOa prăp:l<1. 

Dar să fie rănI p~ină .lcolo? Din 
niste cifre nfid~1k <1e aC'tl de' cn
r:l'mL rczultrl di În judetul Sucea
va, tocmai în judetul cu huclucul 
~ cu ceia ce se lwa spirt pe timp 
de un an - un grup de patru sale, 
cu Drăgăşenli in capc, ar fi putut 
cumpăra o moşie. Sau cu siguran
tli că ar fi putut plăti ~ cămătnri, 
doh~lnzi şi ('apele. f:!lm la fel si 
prin alte 11ăr\i, dposebit de toaie 
nenumăratelc rcl(' şi pagube pe 
care 1(' produ('c n1coohll. 
11!!11 ....... ~ o ~ fIi.g .. .,.,. 

Spălătorie cu aburi si căI .. 
dHoare 

Terezia B~tUnger 
Str. Consistoruiui No. 35 Arad 
Spală şi calcă, hainele bărbăteşti 
de vară pânză cu preţuri con-

venabile. _._._._._._, 
G. 18.3til-HJ30. 
p\:BLIeAŢIE DE LICITAŢIE 
In baza execuţiei de esconlelltare 

eft'ptuile În ziua de 2U Iunie Hl30ş 
respective 1 şi 3 Iulie 1H30 pe baza 
deciziunei Jl1llt'cltlorja :\hxUl Arad 
Cli ::\0. 17. 113-H130. ohieckle se
chestrate In Pl'oeesul Verbal' de 
cXt'cutle 1'\ t) (~. lfCî61--1U30 şi 
lX.7Xli-lmO sub pozilie 1--14, 
lR--2:1, 2.)-:30 şi .). fi. anume 2I"){)O 
lmc. cutii gol, 9 mese din lemn(', 
2 cautare de pnIt şi alte obiecte) 
preluitc in sutna de lei 3·1.150.
cuprinsă în favorul Băncei Arde
leană şi Cassa de Economie S. N, 
H. Cluj Sucursala Arad rt'pr. prin 
Dr. Alexandru Raez advocat din 
Arad pentru suma de lei 15.000 
capital, interes(' de 1;)0'0 dela 10 
Iunie Hl30. precum şi spesele sta~ 
bilitc p:1nil in prt'Zent s~ vor vinde 
la lic-italia puhlică 111 Arad, Strada. 
Romiinului No. 18 in ziua de 1<1 
Augnst H130 Ja ora 1 p. m. con
form Ari. de lege 60 {Hui 107 şi 1Ot<:t 
din anul 1881. al l('gei exec. 

A('c8sla licitnlie se va line şi În 
fm'orul firmei Trunsvlvania ma
gazin de f\1rnir. şi Cassa Generala 
ele Economic in Sibiu Sueursala 
Arad. 

Arad. Ia 26 Iulie 19~O. 
Şef portărel: Indis('Îfrabil. 
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O'BDropiere economica 
romanO-ungară. 

Budapesta, 31. (Hador). - Zia
rul ~P;;sli 1\"aplJ« publică o con· 
vorbire a cOIX'Spondonlului său din 
Geneva d. mi·nislru Titulescu. 

Vorbind despre conferinta eco
nomică romi1no-jugoslavă, ('are se 
intruneşte astăzi la Sinaia, d. Ti
lulocscu şi-a exprimat credinla eli 
rezultatul acestei conferi,nle va du
ce şi la o apropiere economică În
(re Mica Intelegere şi Ungaria. De
sigur că o apropiere economică va 
constitui şi o pl'~\!jătire spre o a
propiere politică a adăogal d. Ti
tule.'icu. 

Dc·'pre deshalerile carc vor a
vea loc În septembrie a.,<;upra mc-
1l10ram!umu lui Briand, d. Titules
cu a dedamt că toale natiunile, 
prin răSplNlSUl'ilc date acestui rne 
morandum şi-au exprimat dori'nla 
unei apropieri. Ya fi rolul adună
rii rlt.'la Geneva să gilsf'ască haza 
comună ponll'u realizarea îl1~ele
gerii. 

J), Millistru Tilul{'sCll a mai de
clarat di va ,-izita 111 curcind Bu
dap<,sla. 

-+-+-+-+-+-+-+-.-
Dr.A.NTAL 

special:st in boale de piele 
şi venerice s'a mula' in 

Str. Ronlânului 14 
Ord. 9-12, 2-5. .-.-+-+-.-++-+-+-. 

Buletin extern. 
Presa engleză aconlii un dţ'osc

bit interes conferinl<:j pentru Sta
tului Indici, ~l c~u'ei activilate se 
spcră C~l va duce ia llormalizarea 
rela~iilor dintre Anglia şi india. In 
Camera oCmullelor d. 1\faedouald 
Il propus ca fiecare partid să ddc
ge trei sau patru reprcwlltan~i la 
conferintă. 

- Intr-un inlervicw acordat u
nui ziar budapestan, d. Titulescu 
§i-a expvrimal credinta ca prin 
Coul'eriula economică romano-iu
gostlavă se va ajunge la o apro
piere economică intre Mica Intele
gere şi llUgaria. 

- Trupele engleze trimise în E
gipt au fost retrase. Situatia e mult 
îmbunălilă, 

- In urma înfrângerE suferite 
în alegeri, guvernul liberal cana
dian a demisionat. Noul guvern va 
fi formal de şeful conscnatorilOl', 
Rvicalul Bennct Caladaray. 

- Legatia Afgallislanului la Pa
ris desminte ştirea că o revoltă ar 
fi izbucnit În Afganistan. Totul s-ar 
reduce la atacurile bandililor la 
nord de Kahul. 

- Camera lorzilor a adoptat 
proectul de ratificare a tratatului 
naval. -+Descoperirea unei pona-
male 10 minis'erul ungar 

al agriculfurei. 
Budapesta 31. - Ziarul .Az Est« 

Muntă că la ministerul de agricul
tură s-a descoperit o afacere scall
daloasă cu furniturile hranei pen
tru cai. S-ar fi furnizat furaje de 
calitate inferioară, cu toale că pre
turile plătite erau preturile ohiş
nuite ale ministentlui. O anchetă 
tliscretă a fost dusă de mai mulL 
timp, care a culminat eri cu exa
minarea cOlltahililătii ministerului. 
Poliliştii şi magistratii cari s-au 
ocupat cu aceaslă anchetă, au avut 
.-,ri o întrunire la ministerul de ju
stitie, în cursul căreia s-a decis să 
ase parchetul să urmărească în 
mod public afacerea. 

- ~ 
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D. Al. Vaida-Voevod 
antisemitismul • • 

Ş' 
D, Yaida a acordat un inlerview , 

lui ~Alllcrican Jewish Tclcgraphie 
Agcncy~. 

Dcclaraliile minislmlui de inter
ne sunt cel pulin ciudale_ 

Intrebat de ziaristul american 
dacă guvernul va acorda despăgu
biri victimelor dela Burşa, Yama 
şi Suceava, d. Vaida a răspuns, 

»Guyernul va plăti toale slrică
ciunile, imediat după terminarea 
anehetei.« 

),Evreii din Borşa vor fi despă
gu biU de stat. a§a cum s-a nicul 
şi cu evreii din CIuj.« 
Aşa dar Ia Borşa, incendiul a fost 

pus de agentii cuzi~tL Cuci pel1trl' 
incendiu ca toate iocendiilc -
ministerul de interne nu arc nici 
citdercH, nici datoria să plălcHscă 
despăguhiri. 

nerunosci1nd, că evreii din Bor
şa, ale ciîror câminuri au fost in
cendiale - vor fi desp~îguhili ca şi 
cei din Cluj, ale câror case au 
fost ()(:w:)stalf', ~ d. Vai da r('cu
Hoaşlc împ]jcit că ministerul de in 
terup a dat două comunicate fal

că focul dela Rorşa se datoreşte 
unei simple inlâmplări nenorocito. 

• 
Dar mai intcresant şi lllai pi

cant devine d. Vaida, când se lan
sează în teorii ecollomico-social(t 

O-sa a decplarat ziarist ului ame
rican că antisemitismul ia propor
tii, alunci e<lnd laI'a lrece prinlr-o 
criză economică. De aceia ~ a 
conlinuat d. \' arda sublilul d-sale 
rationamenl.. - evreii din s"'~'i
nălalc ar trebui să acorde cl','dite 
Rom:Îniei. contrihuind astfel, În 
Illod ind ired la sigur.'lllI a evreilor 
din România, 
Aşa dar, dacă evreii din streÎnă

late ne dau parale -- devcnim filo
semiti. Dadl nu ne dau - suntem 
antisemiti .spal"gem geamuri In 
Cluj, ineeclipIJl la Horşa şi devăs
tăm la Suceava, 

... Şi aceasta o spune ministrul de 
inlernc al Hom~îniei. 

Sunt texte, care nu au 1W\,OC dp. 
llici un cOlllentat". 

Texlul el-lui Yaida esle dinlre 
se .. fUlldamcnlal false - S!Hlll,înd aceslea, ... _._e_._e_._ ....... _ .... _. 
Urmările CUlremurumi din lIana. 

!'\eapoJ,c. 31. - Dcvasliirile pro- I 
"ocale dc ultimul cutremur din I 
Ilalia sunl mult mai mari dec:Î! 
s-ar fi crezut 1n pl'imul moment 
CCl'eeUirik de p~1 na acum HU pcr
mis sti se cOl1stale cii ;'iOO de case i 
au fost complet dislrlls.c, iar alte I 
2,100 "0I' a\'l~a nevoe de o rcviZlli- i 
re loială pelltl'u a pulea fi locuile il 
lmli (kparle, La l\cap~de cpa nui 
marl~ parle a cas(~lor djnlrnale şi I 
a ace! ura cari au ncvoc de rep:lra- i 
!luni. se gilsesc în padt~a j()a:;~i a 
orllsului. 

]{oma, 31. (Hador). - Consiliul 
de minişlri a ,)ll1agiat memoria 
victimebr cutremurului de pământ 
din sudul lIaliei, aducâ,nd elogii 
populalid pentru cUl'ajul cu care 
a şliut să înt[llnple aceasta groas
llie:1 'lH'ilOrodre. 

Consiliul a semnalal apoi r<'eu_ 
l1oş!in(a Itali{'i fat:1 de parlidul 
fascist şi fală de functbnari p~IlL
ru f.:-Jul cum şi-au indephnit da-
toria. I 

S-a alocat o sumă de 100 milioa-
ne I}(',nlra primele constructii În 
satele distruse. 

F:1dndn-se inlcrprclul senlimell 
tel/)l' l1:lliullei italiene, gu\"C'rnuI 
mullmueşle gUH'l'Ilelor straÎlle şi 
popula\iilor respeclh'e cari şi-au 
manifeslal simpalia fată de Italia. 

Consiliul a adoptat apoi măsuri
le a(hninislrali\'c necesare pelll,'u 
lljuto],[II'1:a populatiei din regi~Hwa 
di,>tl'tI,Ht (h' cutn:tnul' şi din cea 
h~Î nhli H't de ciclon, 

LlJndra, 31. (Ua·nuh), - Un co- I 
l'C'spOIllk'lI1 special al ziarului I 
./}rlily IIPI"alde: earc s-a Inapoiat 
dilltr-n e<iEltOI'jC f:kuU1 în n~gill
ni le rlcvastate ele cutremurul din 
Italia anunlă că numărul morlilor 
('."le cu mult superi OI' cclui nIlUU
tat de c:ilre c0Il111IJiratele oficiale 
ale aulorWjlilor italiene. Ziarislul 
dintia tr{'blli~ l:tsat:l toală răspun
(krea p~lllru spusele lni, prelin-\ 
de ca Inllnăl'u! morlilor esle de 
cel putin 15.000 şi că uumilrul 
de 2200 desPIX" care v:.>rbesc c~,.. 
municalelc gu "cr'Jlului se referă 
numai la cadane găsile sau id{~n
tificalc pflll11 acum. Cel mai mare 
număr de cadavre se gltseşle în
că sub dărâmăl uri. 

Gravul accident 
de aviatie dela lasi. 

Iaşi, 31. Iulie. - AulDrilătile mi
litare au continual cercetările cu 
prhire la prăbuşirea avi:mului de 
v:înătoare lip. »Fockerc şi la mor
tea plulonierului pilot Vladimir 
Katlcr. 

Avionul prăbuşit făcea parte 
din escadrila de 3. avi;)ane Cluj, 
care a decolat aci, venind în sbor 
de antrenament Ciuj~Galati-Iaşi. 
Pilotul aw~a 26 ani şi era inăscut 
'in comuna Sărata (jud. Cetatea 
Albă). 

Era căsătorit de 6 luni j şi era J 

cunoscut prin curajul său. Deseo- t 
ri, făc€a exhibilli primejdi.oase de 
acrobalie. Un ofiter ieşean i-a a
tras atentia asupra primejdiei la 
care se expune. KeUer i-a răs
puns: 

- Inleleg, să fac artă din sbor. 
In cazul oeI mai rău, voi muri tu 

aer. E preferabil de cât sa In)r 
În dirută. 

Putine clipe după ce cde trei 
avioan\.l • Fockcrt au părăsit aero-

. dromul i.:şan, spre a se î,ntoarce 
în Cluj, plul:>nierlll Keller a în
ceput să fncrt aeroba ţii, cari au 
provocal admiratia aviatilor de pe 
aerodrom. 

xecutând o primejdioasă intoar
cere bruscă a aeroplanului, pe o 
aripă aparatul s-a prăbuşi, învâr
tindu-se cu cUcea tn jos. f 

Silinţele lui Kdler, de a redresa 
avionul în pozitia normală, n-au 
reuşit, din cauza micii î,nrtHimi. la 
care se afla. Aparatul s-a prefăcut 
în t:1'lldări, iar pibtul, sdrobit în 
carlingâ, cu mi1na în manetă, a
murit imediat. 

Accidentul s-a 'tnhîmplat pe dea
lul Ciricului la o distanţă de 2-3 

Voinţa Poporului 
kilomell'i de aerodrom. 

Gciclallc două avioane, conduse 
de d. căp. Ionaş, comandantul flo
liIci de vânătQare Cluj, şi de plu
tonierul Tudose, care afla la oare
care distantă, văz[tnd nenorocirea 
au alcrisaL imediat. 

Cu ocazia acestui accidenL s-a 
comis şi o faplă monstruoasă, In 
timpul p[U1ă c,hHI să soscască În 
fUg[l la locul Il:~norocirii, ol'ilerii 
şi camarazii celui ucis, cineva -
încă nu sc ţ;tie cinc - a jefui L Cil
da\Tul lui Keller, lmindu-j un inel 
din deget şi ceasul din bUZUll[ll~, 
Ac-cst fapt a produs o ncmi1rginiHi , 
rC\'olta în nludurile cclor de fală, -+-Punga sau viata I 

~ Indreptarea«, oficiosul partidu
lui poporului. Jlllhlidî. articolul de 
mai jos sub titluL" Un 1ll<lI'C san
ta.i polilic«(. 

Acuzaliu esle prea gravă ca să 
nu fic urmată de precizările -111-
drepti1rH « 'şi de explicati uni ufi
ciale: 

}, Se ~lie di in tu'ma' aplicării pla
nului de stabilizare, Slatul a lua 
asupra sa, pentru H degaja porlf)
foii ul Băncci l'\a (ionale de credite 
grell de ar.operit, cl'C<Ullclc catorva 
insI i lu( iUlli filHlncÎare. 

Din aec,le cre<111lc guyernul face, 
azi, un sanla.i asupra b~indlor an
gajate, Pentru a veni în ajutorul 
aceslor h~inci. guvc.rnul lc cere mo
dificarea consiliilor de :lrlminblra
tic în sensul ca el să poate c1isr~ 
pune de majoritatea locurilor de 
mlm îni slralori. 

B~'încile slr:însc cu uşaa de gu~ 
YCrIl, sunL ncvoile să SC S11 PUll al. 

Primul santaj, în aceasht directie 
a fost cxen:ilat de guv~rn asupra 
unei mari şi vechi bimci din Bucu
reşti în consiliul cărria 11 numit 
şapl.e melllbri. Îll1pllll:lnd in ace1aş 
timp şi un director nou. 

N' c m~T"""~m 'ti!"l'n-' III ,.r,t!'! ~,t -. 
cHim aceastd' ştire suh această for-
mă, Îligăduind că vom veni cu 
prN'iziuni ca să doveclim cum În-
lelr,&({' gLlnTtlul să salvez;e inslitu
tlunile de credit, prin pl~lsarcfl par
tiwni10r săi în consiliile de adllli~ 
.lislratic' -+-O văduvă se sinucide din 

cauza mizeriei la Clu;. 
Cluj. -- La locuinta sa din str. 

Cădimidari s-a sinucis azi înghi
tind o putel'nică doză de sodă cau
stică Y~ldu\'a CalaIina Paico, în 
elate de 32 ani. Asupra c is-a gă
sit o scrisoare prin care arată că 
Îşi pune capăt zilelor din cauza 
mizeriei. 

Aulorilătile au deschis o an
chet1:l. -.-+-+-.-+-+-+-+-
mUlare de birou 
Biroul de ziare S8ndor luan 

şi 

Hudoll mosse S. A. 
s-a mutat birourile dela __ / ~ 

1. August la Bul. Regina f· 

Maria 22. in curte. '-.-+-.-+-+-.-+-+-
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la , 

CSAKY 
Arad, în faţă cu biserica lutherană 

(reparaţii garantate), -.-+-+-.-+-+-+-+-
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Jazz-balld! In'rare liberă! Dans-parhe"! Preluri obişnui'! 

AVIZI 
Prin prezenla avlzăm pe toti d~-

1>onen ti al institutului noslru, cari 
.QU la centrală l1oastrl:i. sau la re
,prezentanţ{'le noaslt'e din F('lnac, 
Secusigiu. Schundorf. Sfmnicolaul
mÎc şi Z:'\dlirlac depuneri pe cont 
curent sau pe libcl, că dobânzile 
le-am seăzut cu un, respectie două 
procente la, an. 

Corespunzător am scăzut şi 
;dobtlnzile după Împrumulurile ri
llic.'lle dela institutul noslru. 

Aradul-nou 2H. Iulie 1930. 
DireetiullN. fi Băn('ii POllorale Jll· 
Aradul-nou şi Provillţ.~ s. 1). A. -+-Facem cunoscut onor. cititori-

Jor şi clienţilor nostri că 

re dac, i a Si admini
stratia am mutat·o I 
1n Str. Eminenscu Mr 20 .. 22.1 

TELEFON: 7-32. i 

lot acolo se pr~me$~e şi 
traduceri În Um~iie Urăine 

°Fară parale puteti 
cumpăra ieftin: 

Cămăşi bărb. palăriă, cravate, cio
rapi, l1l[\1lll~i, haine de băi, combi
nesoni, pream şi toate articolele de 
modă cu libclul "CreilitH S. A. Ia 

SZU"': CS Arad, Ehi!. R err· 
Ferdiuand 6~-65. 

Vis-a-vis a gal'a tl"amva~u~u\ +-+-.-.-+-.+-+-+
judecătoria rurală Şiria sectia cf. 
Nr. Hi 10·--1830 cl. 

Exlraet din JluhliJla(iun'Z 
dt~ lil'ilatie. 

In urma cererei de exccut,lre I 
făcută de urmaritor Victoria Insti
,lut de Credit şi Economii Judecă
toria a ordonat Iicilaliunea execu
liouală din nou, în baza supraoIer
lei în ce priveşte imobilele situate 
in comuna Covăşinl, circumscrip
:tia ,Judecătoriei rurală Şiria cu
prinse În cf. comunei Covaşillt prol 
C. F. 2:!6i Nr. top_ 257-258/b casă 
~i cnrte de 130 şi jum. stp. valoat
Tea 28.000 Lei, ef. 160 porluirca mI 
(1/6) din ~r. tap. 5.')0;) vie de 514 
:stp. valoMea 3000 Lei, Nr. top. 
5817 vie de 20J stp. valoarea 3.>00 
l..ei.Valoarea serveşte drcp pret 
ţei de 40,000 Lei capital şi ac-o 
ce8orii. 

Lidtatiunea se va tine in ziua de 
ZI August HmO ora 4 la ca~a comu
nală a comunei Covăşint. 

Cei cari doresc să licite7JC sunt 
'dalori să depoziteze la di'lcgalul 
judecătoresc 100(0 din pretul de 
1ilrigare drept garantie, în număraT 
sau în efect de eautie socotite dui~ 
pă cursul fixat în § 42 le.gea LX_ 
1881. sau să predea aceluaşi dele
'gat chitanţa constatfiml depunere 
judecătoreşle prealabilă a ,garan
tiei şi să semne"AJ conditiunUe de 
licitatie ~ 147, 150. 170 legea LX. 
1881. § 21. legea XLI. 1908. 

Dacă nimeni nu off'rl1 mai mult, 
'Cel care a oferit pentru imohil un 
pret mai urcat de cât cel de siri
tl;aTeI" . /\este dator sl1 într-egească: 
imediat garantia fixată conform 
procentului preţului de strigare la 
aceiaşi parte procentllală a pre\,u
In ioo a oferit (~ 2.11. XLI. 1908). 

Siria, l-a 15. Aprilie 1930. 
Senciuc m. p. preşedinte. 

In jurul marelui scandal 
dela lupanarul New-York. "Fără Darale" 

cu libellii .. Credite vă procurali 
ghetele, de primul rang, din ma
terial! \ excelent, dup:1 ultima 

In dimineaţa de 20 Iulie 1030 un după care întreg personalul a tă- moda la MUNCITORI DE PIELE 
enorm scandal s-a înhlmplat la gărât asupra clienlului lovindu-l .. d '" Y d' 1 l·t tIt . 1 . t"ra • Strada Horia 5. cabareul l~CW ork m oca 1 a e pe ca spa e cu sitc e Şi scaune,\ ___ 0 _______ _ 

în ÎmpreJurările următoare: apoi l-au trântit jos, unde l-au !'oi O. 2:~55-H):)(). 
Un client - numele nu inlcre- legat ş ibălut până la sânge, 

sează _ de o onorabililale ire- La rata locului au sosit autorilă- . I)UBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
proşabilă, ,"oind să-şi plătească tilc. cari au dispus arestarea in- Subsemll.llul Portărel aduc Ja u-c 
şi eol1statc'\nd că a fost fural de treg personalului eahareului pcn- noştiuta publică în senzul legii ar
personalul localului cu suma de tru ccreelări, c()n~tatilndu-se înloc- ticluI LX. din 1881 S 102 resper-
:1()OO lei, a cerut individului mai cele ma li'sus arMate, după Live LXI. din lH08 § 19. cumcă 
Schwartz, • patronul localului să-i care Înlreg persoualul a fosUn,,jn- lucnlrile următoare ş. a. 1 căru(ă, 
ing~ldne 6 orc spre a-i putea plăti.; tat parchelului tribunalului Arad. 1 pres de fier, 1 plug, 4 butoaie, 1 
Acesla llptin:'lIld seamă de onorabi- Tot cu această ocazie s-a consta gl'ap:-i, 1 căruIă, 6 pcrinc 1 dulap, 1 

taica persoanei ee a fost .iefuită' tat că unii dintre indivizii ares" pi:m~che cizme, 2 şubi care în ur
în localul său de care răspunde, tati nici nu erau însinuali la bi-+ ma decisului ~o. 5302 din anul 
fără că paguhaşul să aihe Yre-o raul de populalie. 1929 al Judecătoriei de Şiria s-au 
pretentie, a adresat cu\"ile jicui- In urma atâtor scandaluri şi fur- exeevaL 'in favorul exceyalorului 
toare altlt clienlului cât şi institu- tmi întnmplate în localul indivi- Laza Floare l"t'pl'. prin adyocal D1'. 
tiei din care face parte. Viizllnd dului Schwarlz, carc şi-a fieut o Homul Laza pentru încassarea ea
aceasta clicntul. a mers la soacra spcc'Îalitale in a-şi jefui dien~ii pilalului ficlOO Lei şi acces. prin 
palrol1111uL reclmnândll-i că a fost înd'tde când avea bodega Flora executie de acoperire şi cari s-au 
fural de personalul localului şi (pentru care are chestiuni penale pretuit în lCd88 Lei se \"01' vinde 
certll1du-i aCf>Îaâ ingădllintă ~prc pendinte încă de instanl('le ]udpcă- prin licitalie puhli('ă. 
a-şi putea pliHî consumatia, {l{md lorcştiî. tl'imel:îndu-şi trimcţiinclu- Pentru {'f('pluir{'a aceslui licila
ehilant:l ptlllă in momenlul achita- şi apoi nevasta spre a obline În- 1iuni. pe baza decisului No. G. 
rei surneL dar aceflsla - in 10e dul!.:(cn!e. prin gratiile sale, autori- . 2:~55-1930 al .iudecătoriei de Şiria 
de oriee răspuns - a a(lresat (]ea- Hitilc În <1r('l)t ar trehui să ia mă-- se fixează pe lcrminul pc 16 Au
semenra cuvinh' grele c1Î('ntului l'C- sUl"i de închiderea lupanarlllui a- gust H130 orele 4 şi jum. p. Jll. În 
pczindu-sepczindu-s:c la gMul său, cestui ('xcroe, A. C. cam. Cuvin la casa unnarituilli şi 
___ 890_-'----"- ".i!BO_-_-_--- toţi' cari au voie 'de a cumpăra, 

sunt invitati pri.n acest edict cu 

P~ ~3~ ,... ~ I ~e şi culorate. deA pn5tav pentru dam~ precum şi observarea acc~a. c ălucrurile sus
U~' i29!1i1 slOm;:'l'lll"l In mar e a s o r t un e D t la aminlite vor fi "rmduic În senzui 

Fi""~$J B"!:.1,~ h -7Jl..:t:?'.tlr nna~ ~tr Eml·~!lScu no 2 ]f'gii XL. din 1881 ~ 107 şi 108. U"hiu )j~llenuiilill~~ HI ii, i). in, i.. celor cari dau ma imull, lfm,!.(iîsol
\'irea În bani gata şi în caz ne
cesar şi sub pretul de strigard. 

Prctpn!i lInc curc e de încassat 
fflee Gmo Lei c:lpital. dohâllZilp cu 
15 şi jUlll. 0,0 socotind din Hi Oci. 
1fl29 iar spesele pană acum slabi· 
li te de ·173;) J ,ei. 

Inlrudt mnhilcle cari ajung la 
licitatie ar fi fost axpcyale şi de 

1tJi!iIIi!kiiIi ... ,:;;;IS~:,!..\"r~tl~~~~.~~ .. ~~'·~... ~~ ţ""' t" f'" t' t 119'kA#~'li!~~~~~~~w~~ a 11 ŞI accs Jrl şI-ar 1 caş 19a 
_ ~. _ . dreptul de acnpel'ÎI'C. licitatia pre-

le n'
-I li n iA I Tamp'arla flrmel C. (satlO$ zentă {"sle ordonată şi în fa\"Orlll 

, ~lii din Arad, Str, Dorobanţilor 18. a~estora în sel17.ul al'ticului LXI. 
~ • execută cele mai eftine mobile dlJlş.1:081~ 2!;; I l' 1"30 

(plata şi în rate) pentru învăţători, preoţi şi funcţionari publici. I . In .. , a .. t n le G.· 'Cristea 
Totacolo se primesc şi ucenici. La caz de comandă rugăm deleg, judec. 

referiti-Vă la ziar. -.-._. _________ - .. el!ai8-_-.. e_--

Hotite. 
Cât e de mare Lonc!ra! 
Londra nu e un oraş; e o adevă-

rată"ară. . 
Popula\îa Londrei şi a mahalale

lor din ÎmpreJurimi trece de 9 
milioane suflete· 
Numărul anual de naşteri e de 

285,O~)(), de ac(';ca Londra are mai 
multi ofiteri de stare civilă cn di~ 
verse cartiere· 

La fiecare două minute se naşte 
un copil în acest oraş-babilon. 
, Numărul mortilor pe an e de 
103,000 adică un deces la 4 minute. 

1 Il cimitirele Londrei se îngroa-
pă 15 oameni în fiecare oră. .. 

Populatia Londrci creşte cu 300 
oameni pe zi (excesul naşterilor 
'asupra mortilor), fără a socoti 
miile de oameni în trecere. 

Dela riizboiu, populatia capita
lalei Angliei a crescut cu un mi'
Hon de· oameni, ceeace nu e ~d 
mirare, creşterea medie norm:llă 
fiind de 100.0000 locuitori numai 
prin excedentul naşterilor .asupra 
mortilor. 

Se construesc anual 21.000 case 
noui, cecaee nu e de mirare. 

Zilnie se gi'is.esc în porlul Lon
Zdrei cel putin 1000 de vapoare cu ! 

peste 10.000 de marinari cari yor
besc în Sllt<) de limibi. 

Polilia arastcază pe un an numai 
92.67,> de hr)ţi excrod, spărgi:itori şi 
criminali, ceeace nu e mult, rcpre
zf'ntfllld 1~o din populaţie. 

Faptul că in Lnlldra din 100 de 
oameni sunt 99 cinstiţi, iar numai 
unul singur e hot sau excroc ori 
criminal meritii a fi relevat. --+-
Guve,nu! ',ancez se p,e-
găteşfe pentru 1 August. 

Pitris 31. - In ,'ederea posibili
Util de exces-e comuniste pentru 
ziua de 1 August, gll\'ernul francez 
a luat to~t-e măsurile nec('~<;are pen
rlu a asigura ordinea. Toate rnani
festntiile ('omuniste sub cerul liber 
au fost interzise şi trupele garn~~ 
z03nei \'01' fi consemnate. Se crede, 
de altfel, că ziua de 1 Augllst v~ 
trece În linişte fiinddi. partidul co
munist are de luptat cu mari gren
Uiţi financiare, cari abia îi permit 
să mai sustină ziarul l'IL'Hummlite. • 

Pe de altă parte, comitetul exe
cutiv al parLidului comunist a lan
sat eri un manifest prin care spu
ne dî renuntă anul acesta la miş-,; 
cări de masse. 

Jude~ăt()ria Rurală Buteni. 
No. G. 1107-H130. 
:Pl'RUCAŢIE [)E UC1T:\ŢIE. 
Subsemnatul delegat jud-ecăto-

resc. in baza ari. 102 1.. LX. :1881i 
prin aceasta puhlică, dî. in urma 
deciziunei No. 3·185-19:10. a Jmle
cătoriei Rurale Buleni. dectuân
du-se executia de eSCnnlcntare. {)'Cu 
tru suma d<,. 1·1.000 lei capital şi 
accesorii În favoarea lui Hnîndu 
Simion. domiciliat în comuna Ru
leni. rcpre:1.. prin Gh{'orghe Ber
dan, advocat in Bnteni. contra \1 ..... 

mărilului rlomiciliat în Buteni, mo
hilele cuprinse cu aceasta ocazie 
şi pretuit!' În 2Tl.000 It'L şi anume: 
2/3 părti din un Jo('omobil ă sistem 
Rohey N o. H339 şi din llna B~
toză sÎstf'm 110hey N o. 14313~ apoi 
un stnmg de fipr şi una m.1şin~ 
rle sfr('rlplit. se vor vinde în licita~ 
ţie -puhlică. 

Pentru efectuarea acestei li('ita~ 
Hi p{l baza deci:dunt>i No. 1197 ' 
1930 a Judecătoriei Rurale Buteni, 
pcntnl 'inrassarea prrt·;:>n\iunei d~ 
14000 lei capitaL 11)50 inter€'sede 
la 15 Au~ust 1~~ şi pentm sne
selt> !'>lahilite până (lcum în 42;'7 
lei !in h~ni. S(>. fi~(','17.ă lcrmC'n de, 
licitn\ie in ziw\ dl' 20 August 1fI00 
în Ruteni la domiciliul urmăTituiuil 
ora 4 p .m. . 

Buteni. 1 Tu1if' 1930 . 
ss. Dumilrarbe, 'delcg. judecătoresc: 
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Coavlngetl Vă, că sobele lai 

"CE RAM I CAI. 
sunt cea mai bune şi ieftine. Recon
struirea cUptoreJor şi sobelor pre
cum şi curaţirea lor se executa prin 
lucratori specialisti din branşa. -
Priviţi magazinul nostru de tno~trc. 

Arad, Prala Avram Iancu 17. I -.-.-.-+-+-+-+-+
Corpul 7 :\rm~tâ, Serviciul 

Intendcntei. 
PL'BLICA ŢIE. 

Corpul 7 ArmaU'i Sibiu tine lici
tatie public.l pentm circa 276 \'a
goane oYăz şi 10 vagoane orz, î~ 
iiua de 19 August 1!13O orele 10 in 
conformitate cu Art. 88-110 din 
Legea Conlabilit,ltii Publice şi 
31-53 din He.!.{ulanwntul de Func
ţionare al Oficiului CenLral de Li
citalie. 

In aceiaşi zi şi oră se va tine 
licitatie la Comandamentele de Di
vizii 1 Infanlerie Timişoara, Divi
zia 19 Jnfanterie T -Sewrin şj Divi
zia I Ca\'alerie Arad. 

Publica!ia în ~[onitoruI Ofidal 
No. 159 din 1!:1 Iulie 1930. Delalii 
şi caiete de sarcini la Comanda
men!ele sus arătate in fiecare zi 
de lucru. 

~o. Vi2Oi3 din 14 Iulie 1930. 
Şerul&-rv. Intendenlei C. 7. A. 

1 nt Colonele (~) CoIăt'Scu. .-+-+-++-+-+-+-+_. 
CIRClTLAR1. 

In conformitate cu ordinul ~1. 
St. ~r. No. 18!H-930 comunicat cu 
al C. 7. T. Xo. 7187 din 10. VII. 
1930: 

Se face cunoscut că tinerii T. R' 
arI. 52 L. R. Conlillg. 19:U car~ 
indeplinesc una din condi(imlile 
arMate mai jos şi c.'lre doresc ... 
urma eursurilet Şcoall?Î Preg:U(
toare de Ofi(el'i de Hezer\'ă de pe 
]i'm~ă Serviciul Gazelor. sti Înaileze 
pcln:l la {;> August cerere insotilă 
de: 

Extraclul de naştere, certificatul 
de nalionalifate. un act de studii 
care să nu fie mai mic ca Hcent~ 
şi copia depe foaia matricoUi. Ia ~[ 
SI. ~r., care va dispune soliliona-
rea. . 

1. In!:(incri, chimişti sau fizico-
chimişti. 

2. Xatnralişli. 
3. DIlc!ori chimisli. 
. l. Eledro-tC'chnicieni. 
5. Auxilieri care să cunoască cel 

putin una dj.ll limhile: germana. 
rus'a. r franceza. italiana, engleza. 
polone7a şi cehoslo\·aca. . 
Comando Cerc. de Recrutare Arad, 

Colonel H. Cangui. -+-+-+-+-.-.-+-.Hegalul Homiilliei 
Corpul Porlăreilor Tribunalul Arad 
:Kr. G. 196':JO-1928. 

PUBUC:\ŢIE DE UCIT,\ŢIE. 
In baza execuliei de cscontcnlare 

efepluiUl in ziua de 3 Septcmvrie 
HI28 pe baza dccisului .TudeciHoriei 
Mixtă cu X r. 686-HI28 obiectele 
sechestrate in procesul verbal de 
executie Nr. G. 196j()-Hl28 şi nnn
me birou de scris, crcdent, divan 
elco şi aIte obiecte pretuite ~n su.( 
~;:1 de lei 26.000 cuprinse in f,1\'o
r:1I lui ~ Yicloria~ Institu de Credit 
~i Eroonmii S. A. reprnentat prin 
DI'. TeodoI' Pap adyocat din Arad 
?cntra suma de lei 39073 capital. 
li:leresc la 12 la sută dda 8 Iuli,a 
jfl29 precllm şi sp<,selc ce se vor 
n'"ai hoi se vor vinde la licitatia 
p~lhlidi în comuna Arad Str. Cor
l~cI opescu i la locuPinla urmări
fnlui În ziua de 1 August 1930 la! 
orele 11 3. m. conform' art. de lege 
LX. §-lui 107 şi 108 din anul 1881 
al legei exec. 1 

Arad, Ia 5 Iulie HI30î ( 
Portărel: IndiscirrabiJ~ 

-~---...---------------.n __ -~iim.rilt.' i";' :'t"~" 1_ 
Judecătoria rurală Şiria seclia cf. sau in efect de caufie socotite dlH 
NI'. 1615-1930 ef. pit cursul fixat in § 42 legea LX; 

Exlrart din publipafhme 1881. sau să predea aceluaşi dele-
de IiciLatit'. şat c~itanta constahll1:d depunerea 

In urma cererei de execular r judecatoreste pr{,-3.1alHIă a garan
făcută de urmăritor Victoria Insli- tiei şi să semlleZC condiliunile de 
fut de Credil şi Economii Jl1decă~ licitatie ~ U7, 1;)0, 1 iO legea LX. 
toria a ordonaL licitatillnea execu 1881. § 21. legea XLI. lW8. 
tională din nou, in baza supraofer- Dac;1 nimelli nu oferă mai mult 
lei In ce priveşte imobilele situate cel care a oferit l}('niru imobil Ul~ 
in CollUUla Caporal Alexa, rieum- pret mai urcat de c:1t cel de stri
script ia Jlldec~ltoriei rurală Şiria gare .'esf{' dalor să intrl'g('usC'ă 
cuprinse in cL a comunei Caporal imediat garantia fixată conform 
Alcxa prol. C. F. 217 cu XI'. to!">:: procenlului pretului de st!'igal'c la 
532~;)a3 h .2. in supra(ă de 200 aceiaşi parle procentuală a pretu
stp. in valoare de 5lXJO Lei. Ya]oa- de strigare pC'ntru îIlci!ssarea ('('au
rea serveşte drcp pret de strigare h~ ice a orerit. (§ 2;'). XLI. HIOSî. 
penlru îIlcassarea crean(ci de 3t\~ Siria, la Vi. Aprilie 19:30. 
Lei capital şi accesorii. .Iud.: Soldan m. p. dil'. de cf: 

Licitatiullca se va tine în ziua de ...... -""> ...... ,. __ ._._._._._ 

20 August 1930 ora 3 p. m. la casa 
comul1ulă a comunei Caporal Pentru 20 de lei, taxa de imprumut puteţi 
Alex3. cumpăra biciclete şi palefoane la fir ma 

Cei cari doresc sit licitew sun~ = MftTO"!"A1' = 
datori să depoziteze la de/egatul I - ".'61 n: ~ -
judeciHoresc 100:0 din pl'c(ul (le Arad, Calea Banatului Nr, 12. Imţlrumu
strigare drept garan!ic, în nUI1l~irartarea dE! f: cic el e. Vânzarea r. 1< 'l ce l r an 

~-+-+-+_.-.+-.-+-+_.-.-+-+-+-.-.-+-+-! ! Hai n e de var ă, pardesiuri: curăţă şi vopseşte I 
! Muller 1. şi fiul Arad, . i ! Str. Brătianu No. 7. Calea Banatului 6. i 
-.-+-+-+-+-+-.-.-.-.-.-.-++-+-+-+-+-~ 
Cu prefurile ieffine provocăm mirarea publicului I ! I 

Prin reprezentanta de mai multe fabrici au sosit mai multe 
vagoane de biciclete .. GOrickeO& .. Diirkop"· .. Ka,ser" 
..Waffenrad·· .. Sterer· .. Naumann" .. Brennabor" "Bas
tert" .. KrunStandard" .. Monia" .. 5. H. F." Bicicfete de 

curse şi turism. Condiţiuni favorahile de rate. In accesori depozit bogat. 
Sigismund HAMMER $i fiUl Arad, Bul. Rag. Ferd. 21. 

(urătirea $i vopsirea hainelor o face in modul 
. cel mai perfect 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. 

Cumparare de ocazl-" Material de F.rottir ~pentru man-
. ~~ tauă de bale) 1::>5 CITI. lat 

". :-: Lei 198.- : : 
]a Urma STRASSER, vis-a-vis cu Biserica Lutherană 

._._._._._._.l~.~eaRiJ.Cl."i:m:cfiS9 __ 
l in atentiune functionarilor de Posta Si C. F. R. I 

Hainele civile, uniforme şi de lucru, Emftr·c Var-as obţineţi cel mai ieftin şi cu libelu] de ~ I J 
credit a! Industriaşi!or la croitoria lui Arad, Str. Metianu Nr. 11. _._._._._._._._._._._._ . 

HDEns 
vopsitor vopseşte, curăteşte, spală haine 
de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop- I 

sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 51. şi 
Str. Eminescu 1. Palatul Crucea Aibă. 

il M OBI L E Î n R A 'E ~:I;~a~: f~~~~~t~~I~: I 
l1 in J:?reţ de G ~ Ta 1'11 lArad, Piaţa Avram Iancu 10 .. : &1 bam gata .r:a ~'" J-:IL Atentiune la adresă 1 

Haine de 
vară. vopseşte şi 

curăţă A 1:(naPD Str. EPiSCOPUl RadU 10 Str. 
• Dralianu 11. 

Doamna meal 
Nu gătiţi acasă, incomod şi mai cos
tisitor decât la restaurantul "Crucea 
Albău din Arad, unde cu lei 40.

găsiţi un prânz sau cină de primul rang. 

Dormitori si Prănzatori moderne R~;~~~~!e~~bj~e)~r ~~:c~~ 
promt şi ieftin lângă garanţia. Alex. Mihaleczky Tâmplar de mobile 
Arad, Str. Trib. Dobra 5-7. vis-a-yis cu piaţa de peşte. Se primeşte ucenici, 

Mare asortiment de biciclete can-L do ·c P '1· h' de~ab~e şi m~teriJale pentru insta- U . VI il In as 
laţlUfll electnce se pot procura la 

Arad, Palatul Ortutay. 
'nP. CORVIN, ARAD. 

Voinţa Poporului 

De vânzare 
. într-o comlUlă din aproprierea P 

Aradului o casă domneBsd1. (curie) 
cu 6 camere, cu un intravilan de 
1400 stanI. pat.. cu echipament eco
nomic. aJlimale, 17 şi jum. jug. 
cad. p [un fwt arabil. din aceste 4 . 
jug. lulun, !) jug. porumb cu :re- i 
caltă. îmr:rcun:'1. Cumpărare de 
oc~zle ]Cl 1.200.000.~ Singurul au
tol'Jlut .\genlura "F.\ VOIUT~ Str. I 

IJralianu S .... 1. J 
Jn rat~ de 6 JUni, puteti cumpară . 

_._._._._._._._+_, 
gr~matoane, plăci. cărţi, note şi 

arhcole de hârtie cu !ibelul Consum I 
Ja fIrma 

IrERPEf, 
-.-+-+-.-+-+-+-.

Inlanta ('{lrUi fllnduare de pe 
I:.1ngi"'1 Judecătoria rurală 

Illeu-Arad. 
~o. 221-1930 cL 

Exlract din publica'iune 
de licitatie. 

In cauza d c\:'xecularc pornită 
de către urmăritoal'ca Victoria In
st.ilut de Credit şi Economii S. K ' 
dlJ~ Arad pentru suma de 1.120.000 
L~l c~p. şi acces., in urma· supr~ 
olerlel făcut~l de Victoria Intitut 
de Credit şi Economii S. A. din 
Arad. 

.Judecătoria a ordonat o nouă Ii
~ita !ic Usll pra imobilelor CUpriIlS~ 
l!1 cartea funduară a comunei Cer
meiu din circumscriptia Judecă
lorciei Hu ral(' hlC'u :\'0. protoco
lului ef. 903 sub No. de ord. A. 1. 
! -:;--3, X o. lop. 5118/c. 3, .')1).'3,c. 1 şi 
ahR a 1. cu pret III de striţlare 
5;).000 Lei J)('lllru Înc[lssarea Cl'('an

tei de 1,120JXlO Lei capital şi acce
sOI·ii. 
Licitatia se va tiJle in ziua de ')~ 
A ugusl H);j() om 1;) ÎLL !Ql.;~- ; 
dCl';t turiei n llrahl 11ll·ll. - - ţ. 

Cei cari \'oi('sc să liciteze sunt da 
loril să depo7iteze la delegatulJu
clcciitoJ'(>sc drept f.(Uran(îe 100"0 din 
prc(ul de strigare in numerar sau 
in eff'de de C~llt! il' socolite după 
clu'sul fixat în ~ 42 Legea LXJ 
1:;;81, sau să predea aceluiaş deIe
,gat chilanta collstablnd depunerea 
.i lldccaloreas(';l prealabilii a garall
ţj('i şi să scmneze concliliullil{' de 
Jid taUe i~ U7, 1;;0. 170 T,C'gea, LX. 
1881.; § 21. LCg'ea XI. HIOS). 

Dndi nimeni nu oferă un pre, 
mai mare dedl supraofC'rta imo
hilul va fi declarat de cumpi"lrat 
de dUre Sti praofertant 

Dat În Illeu. la 10 Iunie 1930. 
PI·e<;f'd. <;s. f)r. F3rkils. .... _ .... _._._. 

G. 1913-Hl2!1. 
.'PI'BLICAŢIE DE UCITAŢIE. 

In baza executiei d eesconlelltm'e 
efeplui!;1 în ziua de 18 Ianuarie 
1!12H in haza decisului Judecătoriei 
:\lixlă Arad cu ~l·. 10548-1929 o
bieclele sechestrate În procesel veI' 
hal executie Xn G. HI13~192~1 mo
hile pt. cameră Ş ibirou şifoner> 
bibliolecă efc. pretuite în suma 
de Lei 13.200, cupl'inse in favo
nll Banca Victoria Institut de 
Credil şi EconOlnii S. A. n'I)I'cz.:'ll-
t~t pl'in DI'. Teodor P ap advocat ,,', 
dlll Arad pentru .,.suma de l;~ ; 
29.000 capital, interese de 120,0 de- ~ 
scle stabilite p,lnă în prezent se 
la 1 ;\[artie 1~î28, precum şi spe .. 
sele stabilile p;}n:l in prezent se 
,"01' \'inde la ]ieitatie publică· in 
Arad Piata Catedralei la locuinta 
urmărilului în ziua de 1 Agnst 
1930 la ora 1 p. nI. şi în continuare 
în Bul. Regele Ferd. Palatul Arad
Cenad, conf. 'ic'1rt. de t lega IX. 
~-lliui tOi şi 108 din anul 1881 al 
legei de exec. 

Arad, la 25 Iunie 1930. 
sS. S loiescu 
Şef portărel. 

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

~p ; 
7 ; 
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