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Pretul 1 Lei. Dllminecă 14 Decembrie 1930 

ABONAMENTE: 
Pe un an • • • • • Ld 200.
PL inslltu(. şi la brici Lei 1000.
Pentru streiDălale • Lei 1000.-

ORGAN DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 
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(In terorist lj"oge 
focuri in poliţie. 
Galaţi, Aslă noapte a fost arcs-

lnt în garn :K o. 8, la de pou] de 
cărbuni, un individ care, la apropi
erea poU !iei, a Incepul s~ tragă 
focuri de armă. 
. IndiYiduI s-a baricadat în de
pou trăgând focuri şi al·tmcCmd o 
bombă care, din fericire, n-a lual I 
foc. El a reuşit apoi să scapc. A
dus ]a politie, a fost confruntat 
cu ceilalti areslati. 

Individul a mărturisit apoi mo
dul in cal'e organizase alentatul 
contra i'apidulni ·'Dunărea·:. -.-
FabrJcd de vagoane 
".II.sira u îşi încete

azd activitate pe 
dOuă săptămâni. 

Arad. - Din surse absolut sigure 
:.;unlem informaU, că Uzinele ,As
ira~ scclla de vagoane î~i incctpH
zîi acliyitalea cu incepere dela 23 
DeCeIllVl'ie 3. c. plinil la 6. Irmuaric 
1931. 

Act"asta, din cauza crizpi gene
rale, ce banluie toate întreprinde
rile industriale. Anume, fabrica de 
'vagoan(' are· imense prelentiuni 
dela stat, care nu-şi achilă clnlo
riîle şi prin urmare oonduccreil 
fabl'icei a fost nevoit să oprească 
uzinele p climp de 2 săpUîmttni. 

La fel se vor face şi concedieri 
de muncitori şi functionari mai 
mici, cu începere dela 1 Ianuarie. 
Tot cu aceasta dată se vor face 
reduceri de lefuri in proportie pâ
nă la 200/0. -.-
(In cartier unlversi

lor la Roma. 
Roma. -- După modelul din Mi

lano. ş! yaris) S-a inceput a se 
clădi ŞI Jl1 Roma un mare cartier 
universjtar. Pe lfmgă clădirile uni
vt'l'siLare, cari vor fi ridicate în 
sl~l d~sÎC', vor fi construite şi că
mmun studentesc. Clădirile uni
v~itarc din prezent vor fi înlre
Dumtate pentru serviciile statului -.-
Schimb de dale asupra 

recensemân'ulai in're . 
Cehoslovacia şi Poionia • 

Pra~a. - Intre Polonia şi Ceho
slovacIa s-a slabilit nu de mult că 
~belc. ~l~le îşi Vor comunica re
Ciproc Şl m mod amânunlit rezul
tatele recensământului populatiei. 
Date~ recesărnântulni poJonez 
V?:t: f~ predate Legatiei Cehoslova
Clei ŞI cel ale recensământului cc
hos]..ova<: Legatiei poloneze din 
Praga 

Pentru irdăturarea unei catastrofe 
mondiale. 

Ua dis«;lurs al d-lui Titulescu. 
Londl'a. )Hador(. - 1)-1 THule-s

cu, miniszlrul HOlnâniei la Londra, 
şi Presedintele Adunltrei Sociell\'
tci Natiunilor, intr-un discurs ţinut 
la Londra. a preconizat di Socicla,
~ea )l" ali li ni10r ar tr{~bui să Între
prindă sludierea crizci economice 
mondiale. 

In: legălură cu cele de mai sus, se 
crede că se va cere in curănd SI)-
cietătei N a\iuni1or, să c::mvoace o 
cimferinlă generală financiarli, de
oarece duc.1. nu intervine o coope:
rare înternatională, poale s:i se pro
ducă o cataslrol'ă mOlUliaUi. 

DUpă eH!U~erea d-Iui Argetoianu. 
D. C. Argcloianu, care a fost 

esdus din narlidnl liberal. an'.). 
seria organizatiilor din judeţele 
Caraş şi Severin. Odală cu pleca
rea el-sale din partid, aceste organi 
zatiuni au rămas ftiră şef. I 

Comilelple judetene ale acestor 
organÎz:tţillui se vor descomplccla 
ŞI de, înlJ'l1cfll sunt compuse din 
prietcni dc\'olali ai d-Iui C. Arg<:
loiauu, cari "or d{'misiolla din pi1r
Lidul liberah Pllle'111 preciza cii 
m~îine se vor produce demisiile din 

pal'lîdul liberal, a intimilor d-lui 
,\.!·geloi anu: ~. OLlescu, fost secr~
laI' general. general liarleşteanu, 
fosL prefect şi senator, Al. Hlldian, 
fo .. <;l secrelar general al comill,tului 
agrar. Ion B. GeorgE'scu fost depu
tal şi primul' al Craion'i, Victor 
DUCU]CSCll, avocat, AL Ş:-JIlerin, 

avocat, Virgil SIă"cs('u, fost d.'>pu
tat, N. DC'flcury. fost prf'fect şi 

deputat, G. Negreţu, fost rr~[ecl, 
ele. 

o comisiunea ştiinţ~fică 
gaze otrăvitoare în ceaţa 

descoperă I 

din Belgia 
Bruxelles - Cu toatc că mini

sterul s(uullătii îşi menOnc credin
ta, că victimele omeneşli cari s-au 
înr{'gislrat în curioasă ceată de pe 
Maas, se datoreşte exclusiv acestei 
pâde olravitoare, ciHiva invrt1ati 
helgieni au declarat totuşi că în 
(~eată se anau cqleva compozilii 
de gaze olrăviloal'c. 

Afirmatiunea aceasta a fost fă
eulă de chiar acei illvătati cari 
au insolit-o pc regina Belgiei in 

ti 

FOILETON 
de ,EUGEN G. 

La ziar, sab: 
"Prie'enie carafă". (3) 

Celc1aHă: 
Scumpă Duduie! 

Cetind in jurnalul de azi il1lt're
sania J)v. publicatie, m-am mirat 
asu1?ra împrejurării că aU fost ne
voitI ce aceasta metodă să faceţi 
cuno~("'ut ,că cu plăcere v-aţi lega 
amabila Dv. viată de persoana unii 
tilnăr conveniabiJ, pe un timp oa
şicare. Eventual să nu vă supărati 
pentru aceste fraze ordinare, căei 
n-aveti de ce. Sunt sigur, că D-l-a 
eşti acea femee, care î-mi eşti de
stinată pentru. indulcirea zilelor 
mele amare. - .-

tinulul calaslrofei şi au pulut face, 
pe 10<; o analiză a ceţei. 

In cercurile şovjnisle se sustine 
că gazele otrăvitoare, cari au pri
cinuh moartea - năpraznică -
a atiHor oameni, provine dela gl'a
natele gf'rmanc cari ar fi rămas 
în acele locuri încă de pe "Temea 
războiului. 1 

Să fie amoniac? 
Paris. -- D. Alexapdre Travers, 

profesor la chimia industrială la 

SunL li\năr cult, cu statură potri
yltă. De meserie sunt fabricant d~ 
zvonuri alarmante, CH numeroşi 
cumpărători dintre acelea persoa
ne, aşa numite ):al lui Mărzescu<c 
Deci i-mi merge foarte tiinc, şi mă 
mă siml în slan~ să vă gratific În 
mod îndeslulălor, aplicaţiunile gra
liilOl' D". femeeşli. Am apucături 
critice şi mâini repezi, dar ş'i por
toft'l asemănător cu t'elinarul lui 
Aladin, a"fmd aceaşi proprielăti 

. utile. Deci dacă ne vom întclege 
vă "oiu onora ~l1nar cu - ZicOIll 
- cinci mii Lei, desigur numai 
în caz de i-mi veti place '-ŞCaâc'ă 
posedati exleriorul potrivit. (Inte
riorul nu. mă interesează.) Deci 
rog trimiteţi-vă roto~rafia cu d
spullS'\11 pe adre'53 mea de mai .10s. 

REDACŢIA ŞI AD:\IINISTRAŢIA: 

Timisoara Cel.: P. SI. Georgbe 2-
J Arad, Bulev. ne~ina Maria %1. 

Lugoj, Strada Uo~şei No. 8. 
Tf'll'fonul RpdaPliri (Arad): 7-:J2!. 
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far'ulLalea de ştiinţe din ~ancy, a 
dat ziarul· Le MatilH următoarele 
explicatiuni ('u privire la "ceala 
m,)rtală', din împrejurimile Liege~ 
ului. 

,Există, C'red, două ipoteze. Pri~ 
m~ pe care mă multumesc s-o il1~ 
dic in treacăt: existenta unei fa. 
hrid de gaze asfixiante în acele 
ţinuluri şi o experienta impruden
lă ori r::în facuti!: a doua care 
esle mult mai plauzibilă şi pe care 
o socot adcvâraUi.: explodarea unui 
rezervor 'el eamoniac lichid într-o 
uzină din Împrejurimi. 

In această atmosferă de uzină~ 
cU!winzilnd fum achi, prezenla ga
zu ui amoniac poate intr-adc\'ăr, să 
produdi o ceată exlrem de groalSă 
de culoare albăslrue. 
Liga Natiunilor a cerut un raporl 

asupra d(·zaslrului. 
Bruxelle:'. .- COH!;t!ifll de mini

ştri s-a ocupat de rezuBuluI cerce
Un'i[or facu le de ingineri, medici 
şi epilaIti experti. Cn memhru al 
c()mi~iunii de anchet~i. crede că este 
vorba numai de gaze indu<;lriale, 
deoarece pâda a LlYUt cele mai 
grayc consecinte tocmai acolo un
de co~urile fahrieilor se aflau în 
mijlocul pălurii celoase. 

Astăzi comîsiullca de higien:i a 
Ligii ~alillnilor a cerul să i se iri
mini un raport amănunţit asupl'a 
modului în care s-a produs cates
lrnfa. -.-+-.-.-.-+-.-.-
Giletul "AIVO" este cel mai 
bun, concurează eu toate 
fabrieaţiunile. 

"RIVIII extra lei 8 bue. 
"RIVOIiMaster lei 12 bue. 

Se găseşte pretutindeni: 

Parfumeria •• GRATIAu 

Arad, Bul. Reg. Ferd. 17. 

Discretie asigurată. 
\'ă saruL gurita ro~ie înflăcărată 

de cel mai nou şi ml)dern rouge 
al Parisului, al Dv. viitor gentle-
m~: N.~ 

Pe cea dinlâiu mi-am semnat eu 
numele eu adresa mea particulară, 
iar pe cealaltă numele colegului 
meu şi adresa hiroului, apoi cu 
nitică bătaie de inimă le-RlU tri": 
mis la redactie. f 

De prima scrisoare nu-mi era 
leamn. Cel pulill că fotografia mea 
va ajunge la un loc foarte demo-
crat. Dar de a doua I Inainte-mi 
apăru o viziune: »Uşa biroului se 
deschioe cu zgomot mare, (două
tr('i geamuri se sparg şi năvăIeşle 
peste prag () furioasă amazoană. 

(Va urma). 
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Restaurantul Crucea Aibă este bucătăria cea mai bună al Banatului I 
~~ Abonament pe o lună dejun, prânz şi cină Lei 2400. -:z= 
A · d. m. in noul restau· DACIAllla orele 5 cea-I dansa· ni Intrare prin curte . ZI rant al cafenelei 1" '" ..•. ~ I • şi prin cafenea. 

Ilo·" ... _ .... ,. 

3 noui Preturi-le "E·COR~·~ D -Inconcur!lhilel ~ânzeturi. mătăsuri. stofe bărbătesti cuvinte: ,"."1 ii n uiU. SI pentru Dame. Arad. Str. Eminescu Ho. 15. 

J)e§('hidt'tea restaurant u) ~ na('hl'~ 
In seara zilei de azi S-a <kscilis 
cafel1pa. Proprietarii reslauranlului 
cafenea. Proprielarn rcsturanlului 
au filcul lot posibilul, ca acest io
cal s~, fie pe un nivel ocdtll'1l1 al, 
iar in prngramlll 101' -- potrivit si~ 
tualiei economice de nZlau slipu~ 
lat un "1'>1.., .. ."i{'il.l d'Lin t>i conştiiJlci-

os, ca publiC'ul să fie mull mniL In 
noul local al rcslHur~mlului în fie~ 
Ca!-e Duminică si zi de săl'hilloare 
la orele 5, p. 111.' va fi un ceai dan .. 
sant. lilnie de,iunlnna c .,i bere 
timişoreană proaspată. ,_._._._._.-
La crăciun cumparati 

ce' ma; ieffin 10 
Casa de Moda 

lIS T RAS 5 ERI' 
Arad, vis-a·viscu:biserica Lutherana 

Priviti vitrinele mele! 
-.;~--._._._.-

Intrf'ruppre de curt'nl. Uzina 
Eleelrică face cunoscuI, că în ziua. 
de Dumillică, 14 Deeembrie HlRO 
trebuind a face {) revizie generaHi 
absolut impusă, va Întrerupe fur~ 
nizarea curenlului electric, dela 
ore 7 dimillcală p11nă la 12 a. m. 
pc toata întinderea oraşului, deci 
atât conducta serianli dU si cab-
lui subleran, . 

BolcotuJ lndei Impot. 
riva mllrfurilor textiJe 

din Anglia. 
Londl'a. -- Industria tcxlilâ en~ 

!eză a suferit mari pierderi in ur
ma hoicotului 1 !lrlici împolriva 
m:ll'fl.lrilor sale. In ullimrle l~ 
Juni exporlul de lcxlilc al Allgli ei, 
In India, a sdzut eu ·13.6~lo. La 
unele miîduri lcxliIe expurtul a 
scăzut chiar cu 6()o,o. 

fără obligaţie de cumpărare 
A RAD, co" St,.ada Bratia,," 

Preţuri extrem de reduse! 
~.-.-.-.-.-.-.-.-

Dormitor antic, vitrin antic, dulapuri, 
salon de lemne aurit, tablouri, covo
arele, blanuri sobe, prânzător, dorA 

mitori. lucruri de mâna 

A R S" magazin 
1. de comision. 
Al'ad, Srtada Eminescu 30. 

f>alafui-C>rtutai .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. ~.-.-.-. 
I fa. SCHDNBERGER i 
I & GRUNSTEINI 
• . d . f ţ'" 1" ă I I Vlne,SaCt, s oare, a a, muşama e,canep ~ 

i şi produse de iută.· .! 
i Mare asortiment pe~tru tap i te r i e. ! 
i ARAD, • BUCURESTI, t ! But. Reg. ferdiAad 21. Strada Soarelui 2. i 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-l 

Cine sunt autorii dezordinelor 
de Miercuri seară 

Rcelol'alul lSlIÎversilălii din Bu
cureşti, ne trimete următorul CO~ 
munical: 

»r il cursul zilei de eri s-au J)l'O
dus mai multe aele de denr inc 
şi valldalism cari au fost alribuie 

sI lIdcll\ilor. 
H{'dorul Universilrilii esle COJl

"ins cii asemcl1('a aele, nedemne 
ne Ull tillerel cuU şi bine cr~S("lt, 
suul dabritc de ohicdu elevilor 
neslllll'av~ghiali de familii ai ŞC)· 
Jilor ,s{>C'ulldarc, precum ::;i D~!lh~~ 
nilor Lîră ocupalie, cad misun:'l. 

Cadoul 
cel m a bun. 

Umbrelă 
. şi cravate 

"Transilvania" 
Ca să de u m bre 1 e. 

Bulevardul Regele Maria 12. _._._._._.-

!)c sldzile BuC'ureştilor. 
El l'cgret:t şi acest abuz care se 

f[~ce cu numele de studenti :ji ne~ 
glijen!a cu ('al-e procedeaza agell~ 
lii aclministratiYi, car'c la ()l'il(;J 
c:ikarc a ordinei au datoria, în a· 
fani de .11ll laet car.e lipseşle de 
j11'ca multe ori. de a-i identifica pe 
ar{'sla\i şi a-i judeca rlnpă l(>W'<I. 
\1 tll'zescu, pentruca şr:()al a de care 
depind să~i facă ca să tragă COti· 
secintele. curhtindu-se de elemen· 
Idc care grr5it au piHruns În:~ 
{r-insele. 

_._._._._.-
L' e-. 85 o sută kg. I.emlie'"'de 

foc esenta carpen. De-
pOlitul de lemne a' MlIlKilorifor. 
Bul Reg. Ferd. 63 -65, CACA DEIIGL 
Înapoi in curte. Tot acolo tot feluri 
de lemne foc, Iivrabile imediat la. 

domiciliu. . _._._._._.-. 
Fotografii artistice , 

~le mai 'MIm oase cadQUrI de eră': 
dWlt S4! neC"llfă . eflin şi cu W:}11t 

. (ml la ' . 

FOTO-HOZDDVITS 
Vi-;;-41 .. h ('U cilli'lU.:t ,;)J::lisabehlţ;~. ._._._._._."-
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Voinţa Poporului 
Fiecare dimineaţă supa de fasole 
Ziua şi noapte mancări calde 
Intrarea şi prin Strada Meţianu 
Muzică de ţigani de primul rang 

FLDRA·BUFFEI 
Restaurant şi Maia de bere 

, 

3 

Se primeşte abonati 
Deschis până dimineaţa 

Pentru socieţăti săliJe separate 
Preţuri modeşte 

:~~~~~n!~:rd~~er~~~~:e: IU IU PL SZ !t~:~i~:~D:~' ~adr~!: 
IJ~- precum şi blănuri în toate calitate. A RAD. vis-a-vis CII Intrare in dOI de tealru. şi cu bani gata 0-0-0-0-0 

Paltoane, haine bărbăteşti, din materialul bun, obţineţi la 
I.OGODX1. Simpatie a D-şoară 

Magdalena Schwarlz (Bra1,'o\') Il 
fo.sl logodită de D-I O.s<:ar W ei~z 
{Arad.) (Con1. fără mei lIll rlnz 
prC':l1 ahiI\ _._._._._.-
Atât pL Domni, precum pt. ~~an:ne 
serviciul de primul rang, preţun leftme 

la SALONUL PIROSIY 
coafor pt. Domni şi Oame A RAD 

Str. Malei (orvin 2. 
Ondo)aţie • . Lei 15.-
Spalat . " 15.-
Manicure . " 15.-
Tuns. . • " 15.-

Sistem de abonamenL 
RADIO! _._._._._.-

(k]cgat jllucddorese. 
Nr. G. n!)l!)~ln:W. 

PUBLI<:A ŢIV~E DE LICIT:\. ŢIE. 
Subsemnalul ddegal judt>căto

resc prin acestă aduc la ('UIloi;>linUî 
pub1îcă, că in baza dedziunei ~1·. 
3468. :3771. 41.lJ-HI30 J udcdHoT'iei 
Rurale din Ineu în favoarea Iust 
Alexaudru, Lowy ~[al'CllS şi Lich
:tcnsteio luslin repr. prin adyoca
luI <il'. {{aHia lacoh din Incu, pell
tru suma de 2200, 2D82, 2200 lei ca
pilat şi UP,C. sale se fixeazâ termen 
~ licilatie pe ziua de 9 lan uarip. 
lB31, orele 17 d. m. Ia fa!fi locului 
În comuna Hegelc Carol unde se 
VtH' "inde prin licitatie publid 2 
cai, ciiruiil, porumb şi alte obiecte 

Ineu, la 8 J)cc{'fllvl'ie 1!J30. 
(ss.) Ba/rina, grefier, df'leg. judec. .... _._._._.-
Cu preturi foarte scăzute 

puteti cumpăra la 

!!~er(antill: 
casa de mnda 

Arad, vis-a-lis (~ll cafNlt>aua (>ada. 
Fl anei de tenis I.ei 28.-
Pânză Lei 24.-
Şlergator peutl'U păhar Lei 2L
Catifea cu mostre.. Lei 98.-
~apluşeală pl. palton de . ~ 
. dam. 100 cm. Ltll 8<>.-
Crepc de {'hine Lei 2;)0,_. 
Covoar{' Crlş. Lei ·lO.--
Covoare pluşale Lei lfl80.--
Coverluri pl. oloman Lei 880.-
Pierdele 3 părti Lei 195.-
Plapon cu vala Lei 390.~ 

Stofe de dame si bărb. 
; măta,}ă, capluşeală, p<lI1ză de zestre 
.. fete de. ma~ă şi pat, stofc penlrl~ 

mobIle m mare asorlÎnwnt. 
~ c-arneful "CRf:OIT«( pe ra't' de 

.. şt jmn. luni. 
~._._._._.-

A sosit 
per1iane sure li mânz 

III diferite cliloare 1. 

Neulinder 
blănar 

Arad Pa1aU11 E. Fiscber. in I 
. , cu"e. 

Este reso/vat modul de "GORD1USu BIănarul JUG A 
execută cele!mai variate lucrări 

de blănării, 

lucrează piele de 
animale sălbatice, 

eftin şi solid 
A RAD, Mărăşeşti No. 68. ... _._._._._, 
DAU (;HATIS un jLlfll. litru vin 
dad ('ump~1rali ;) lilri cu preţul 

I n1'1j mal'C de ]pi 12,- Str. Kalyjn 1. I _ .... _._._.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ PRAVALIE cle~nW, din cauza a~ 

lor ocupa!iulli, de vânzare pe-

dacă la afi~,..tul ae D-v. folosiţi mamai tuburi speciale 
"V A T EA'" 

Repr. Generală Ign. W. V It R T E S~ Araa. 
.~.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-o încercare de "lovitură' 

. . _ .. a partidului liberal. 
B1H'w'esli. .:.... Parliclul national- din provincc, se observă o le.gitimă 

lihel'al de sub şefirl d-Jui \'intilii I ('nCl'vnre din cauza Jinguşirilor in
HdHlauu race încercări de to\'ăr~l· I ('crcate, de către cenlru« fată de 
şÎt! J?~ lfl.l1g~i toale I:~~tit~clc di!! cclelall~ partide. 
OP()ZIIH~. ŞI IlCmuJ(ulUl!U dm partl- In schimb se afirmă că cxcJude-
dul natlOnal-[aI'HllCSC, pentru a da . • ' • 
olo,·itur;1~( de ril::ilurnar'e a gll- rea fi-lUI Argetol~l~ nu -..:a putea 
vcrnulni ::\hrone.';cu. proyoca nici o dIficultate penlru 

In cercurile parlizanilor liLer3.li partid. 

Curătirea şi vopsirea bainelor O face in modul 
cel mai perfeci 

HOSIPODAR, Str. V. Slroescu 13. 

Ceiace inleresoază Damele! ~1:~~;~ ~~;f~~g~~~~i 
Arad. Str. Meţîanu No. 7. Mai multe sute de metru flanel·tenis se pune in 
v-âzare 78 cm. lat a 28 Lei per metru. - Priviifi preţurile din vitoinl. 
.-.-.-.-.-+-~_ .. -.-.. -.-.-.-.. -.-.-.-
CiOraPi englezeşti sub pretUl de fabrica iRCOP8nd de Lei 361 
Combinozon de mătasă L. 60. - Mănllş' cAp uşat dela L. 45 - Mănuşi clptuşat din 
piere l-a L. 250.- Gambiale fabr. V, enez l-a L. 95.- Marfă de tricotaj penlru arnă la 

Magazin de modă BOGYO Str. Eminescu 13 
F 

S'a inceput târgui mare de crăciunl 
- -

Noutăţi in' tucArîf dtn străinătate, precum 
şj articole pt. copii utile şi folositor. 

Expozitia mea o Drivitl in mod gratuiti 
In sala .ea. 40 .Ir.·... I~.I .... eJJPIIS sectia de Juclrl. 
Credit al lndustriaşîlor J Posesori de aceste Hvrete sunt rugaţii n infe· 
resul propriu de a procura necesitatea până la 15 Decemvrie. 

Marfa cumpărată vom expozita până la Crăciun. 
" 

Bazarul de concurentă 
a teatrului 

hlngă condiţiuni favorahile. Exi
stelltă siguri!. Convenabil şi pen· 
lrll femei. Adresa la zi:lr.'/> _._._._._ ... 
Cu 12 puteţi primi vinuri noi, assu 
lei şi roşu. Str. [oan Calvin 1. _._._._._.-. 
Maifrumollu.trueste, 
calcă Si spală spăIăloria 

Terezia 
Strada Consistorului fost 

Str. Batthyanyi 35 în curte. 

I ~!~~~J ~~e~!t~~ ~.i~) 
Casă proprie 

Lemne de foc măruntate, Cărbun 
de piatră. CQCS silizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la domiciliu. - Preţuri 

reduse. -- Prima calitate. 

Judecăloria Rurali1 fneu 
(.Jud. Arad.) r 

:\l'. G. 517t-HI3U. 
PlTBLlC.~ŢIUSF. DE LICITATIE 

Subst'!Unatuldeiegat juniciar 
aduC' la eunoşlintă publică cumc~ 
lucrurHe urmlHogre ş. a: cai, tră
surf1, plug, grapă. 10 măji ~râ~ 
care În urma dt'cisului Ni". 26.569 
Ş1 2:7.579 din anul t92..Q al judecălo~ 
rici rurala din Arad, s-a execvat 
fU comuna In€U în favorul execva
tornlui Samuil Weisz repr. prin 
advocat Dr. Eugen M uHa::> pentru 
incasarea ('upita lului de 14.000 lei 
şi -acces. pfjn .executie de acoperire 
şi cari s<w p.etuit in 26.000 lei 
'ie vor vinde prin licitatie publică, 
Pentru eJepluirea acestei licita~ 
tiuni1 pe haZll decisului Nr. G. 
.jH-l~30 al judeciHorid rurală din 
Ineu Se fixeazJ termenul pe 00 
nec~mbr.ie 1930 (a Ol:clc 16 d. m. 
în eOlllUua Iuru la locuinta l1rmă
ritului ŞI toti cari au voe de ·a 
c~ullpiî.ra ;mLit îu\·itat,L Prctt'nziu
llea care e de Înc~;at face H.OOO 
t·d capital, dob~llziJl' de 1550,'0 5.0· 

eoiind din 2:1 Augu'Ot lil2!J iar spc· 
sde p[în~i acum sta':erHe (/~1l:i1)9 
id. ' " 

IllPlI, la 20 NIlCm\Tle Hl30. 
Barbu m. p. ,delegal jUllecătoresc. 
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Institut de Hoaute. 
Salo. eozrnetlc II coafor de dame.. 

ARAD. Strada Bratianu 
(Palatul Milloritiloo. 
PREŢURlLE: 

Ondulaţie • . . . Lei 20.-
Ondul ţie cu api . '1 20-
Tuns. • .. . .. " 2'0-
Spălat • . • • , t, 20.-
Manicure . , • . ., 20.-
Văpsitul de păr " 20.-
Dadul.tleDauar (stabili' dela l.400.
Ingrijire. de obraz Lei: 40-60.-

Lemne de foc, 
dcconştructie şi tâmp- Cre d 1· tU 
lârie cu libelul " 

"Lemnarul·· 
Arad, Calea Saguna 66/70. 

Telefon: 7] 4. _._._._._.-
AM BROSI. FISCH ERatO 

AIUD·JUO·ALBA 
Expedi1iunca pentru toamna a in· 
cepul. One doreşte succes sigur. 
plantează pomi, lufe ele. n[',greşit 
, în loamnă. Cal~log la cerere 

graluit. _._._._._.-
.1udeC:lbl'ia ruraHi Şiria sec\i a ef. 
NI'. 3115/Hl30. cf. 

Exlract din puhlicatiune 
de lieilalie. 

In cererea (h execuLare făcl1M 
~!e urmăritor Banca Podgori a Ara-
oului S. A. C 

J ndecăl oria. 
a ordonl,t licil~liullea executională 
ce priveste imobiele situale in co
muna (~bîoroc circumsf'ripLisl 
.Judecătoriei rurala Şiria, cuprinse 
in ef. a comunei (;hioroe N r.-nI 
protocolului cL 1117 Nr. top.1856 
!5 27 casă cu 172 stp inlravilan 
"aloare '10.000 lei care serveşte 
drept prrel de strigare penlru in
("{"Sarea creanlei de 50.800 lei capi
la} şi aC("eSorj, 

Licilatinnea se va tine in ziua de 
3 Ianuarie anul H!31 ora 4, la casa, 
C'omunală a comunei Ghioroc sec
ţia eL 

Imobil ce fi Iidtat nu vor - fi 
\'ăndut pa un pret mai mic dectlt 
3/4 din pretul de strigare. 

Cei cari doresc să Jicitaze sunt 
aatori sa de pozileze la delegallli 
judedHore,sc 100/0 din pretul de 
:>:trigare drept garantie, in numerar 
:-;au in efecte de cautie socotite du
pă cursul fixat in art. 42 Iegcr 
LX. 1881. sau să predea aceluiasi 
delegat chiLanţa constând depulll'ca 
j~ldecătorcsc prealabilă .a garanfiei 
al să somează conditiuniIe de Iici~ 
talie. 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, 

cel care a oferit pentru imobil un 
pret mai urcal decâ t de striga re 
esle dato~ să înLregească imediat 
garantia - fixată conform pro
centulu ipretufui de stirgare al 
aceiaşiparle procentuală a pretu~ 

Siria, la 16 August 1930. . 
Siria, 1a 16 Septemvl'ic 1930, 

• p, Sfonfiuc m. p') Preşedinte.· 

~-----_I# '.~-_.-:. ~._ ..... 

De C .. ăciuD cel G b II model filţ Lei i25.
ma iieftin salonul a. Y formare ,,60.-
de pălării II Arad, Bul. Reg.Ferd, 11. 

BIănăria FleA TODOR 
F* 

Tot felul de blănuri cu preţul cel 
mai ieftin. Primesc confecţionarea şi 
şi formarea de blănuri. Cociule din 
blană se vinde in engros şi de'ail AMAD. Bul. Reg. Ferdinillld 31. 

E -O mare la lam"e' Obtineţi cu Soba ZS' ~U CZ~" care arde conoml I II li • patenlă system " lUI incontinll. 

O adevărată minune a technice moderne! Zilnic primim sute de 
scrisori de recunostinţă şi multumire. La lemne avantaj absulut de 50%. 

Vizita ţi necondiţionat Depozitul unde se găsesc a~este sobe : 

HAMM~R Si FiUL Arad. Bul. leg. Ferd. 21. 

1"1 M OBI LEi n R.Il' E ~:I!~~! I~~~~~I~~I~: k I 
',; ... în ~reţ de G n ~ /11 ,Arad, Piaţa Avram Iancu 10. ~~ I 

.. bam gata .r.JL ~.r:Il. Atentiune la adresă! ~ i 

Cadouri de crăciun fI~~~~~ 
1. Eli, I casă de textile şi modă, I S e e Srada Meţianu No. 2. 

Preţuri foarte reduse. 

.-.-.-.-.-.-.-.-+-.-.-.-.-.-.-.-.-.-i Mare fârg de Crăciun i 
i Casă de ciorapi şi daniele i 
i ARA.D, STRADA EMINESCU No. 8. i 
• 1 buc. cămaşă bărb cu 2 gule- Cămaşă de·dame prima cal. L. 60.- • I re cu pieptul de pupline , • L.21O Combinozom ..." 85.- I 
• I buc. cămaşă bărb cu 2 gule~ Pantalon de dame Reform • .. 4\),- • I re din curat Popleine • • • ~ 260 Ciorap bărb. :. . • • . • ~ 13,- I 
• 1 buc. iz.mene. • • • • • • .. 65 .. n de Iarnă. • . . .. 18.-. 

I 1 " cămaş'\ de noapte bărb. " 165 .. n de mătaşă fără defect.. 34,- I 
l • SveUer bărb, de ;arnă ~ • 115 " de mălaşă . • . • • 39.-il.. "de dame • • • " ]78 " " dame pt. iarnă. • " 18.- i 

• Atentiune! Mare asorlimenf in lot feluri de dantele. Atentiune! • -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 

Mare târg de Crăciun 
~"""""""'~JIIP ."r"'-'-a~"'" 

D 
Casă de sticlă- si Dortelanuri 

Fiecare cumpărător primeşte 
un cudou de mare valoare. 

Casa Crucea aibă. Telelon: 390. 
-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-+-+-.-.-.-.-.-. • • 
! (assa Generală de Economii ! f in Sibiu. I 
• • 
I Sucuasala: Arad. I i Centrala: Sibiu. i 
• Capital şi rezerve: Lei 225,000.000. • 
I I 
i Sucursale: i 
i Arad, Bistriţa, Dicosânmărtin, Dumbrăveni, Cluj, Braşov, i 
• Meoiaş, Târgu-Mureş, Lovrin, Reghin, Timişoara. • 
! Se ocupi cu toate afacerile bancare. ! .-.-t-.-._._._._._._._._._._._._._._ 

np. CORVIN, ARAD. 

j 
_ ... ,. , ' 

Voinţa Poporului' -' 

ImDorlant de StiUl1 
Uniformele pentru schimbaşi şi 
şcolari din stofa cea mai bună nu· 

mai la firma 

La cavalerme 
STEFAN (illEOUGIIE croit. miJ.. 

, ARAD. Strada Bucur !'io. 5, -+-+-+-+-+-+-.-.. 
leftlne de foc, 

i e f tin şi II 5 cat la 
EUGEN BOROS 

depozit de hemne 
A RAD, Piala Cetatea Vechi 

TEL EFO N: 591. _._._._._.-
Magazin de modă, 

Szenassi 
care este cunoscut prin ieftinatalll 

lui, până la revocare vinde 
cu preţuri de fabrică. 

A RAD, În colţul Strada Crişan _._._._._.-
Juu-ecătoric Ruram Chişincll::cr;ş 
Homftnia. 
Nr 6066)L920. 
PlTBLICAŢIUNE DE LICITAŢIE 

Suhs~mnalll1 delegat judec1\b 
r,ese ~dllc la Cllllo}lintă generali 
că in cauza lui Dr. Cornel .\rdek 
an advocat in Chi!;incu-Criş şi l\Jo~ 
goş Ioan dom, in N(tdab, r<."lpr. 
prin V.', Cm'nel Ardelean pentJ1l 
suma de Lei 1tGO şi Lei lOflG capi
lnl si accesorii, in urma dccÎSilloi 
.luflectitoriei HUl'ale Chj~;;lneu-t\\\ 
Nr. H:iajUJ30. mi!)l';ttll':'ti ("I"~h~r' 
trale in Zill de 14. Mai uno, ~ 
calc execul i on ală de c~wonlentdl'! 
in pret de 12.000 lei evaluate ~ 
anume 2 vaci din cari una alM~ 
lma roşie. 1 canapea, 1 cl'cdcnb 
u~i de sliclă, 1 masă, " SClun. t 
c!3gcră, 1 lampă marc, 2 palut: 
ddcmll yopsilc ('ti galhen descl1i, 
2 llopticriî ~i 2 şifolleri, se vor vin
de pl'in licilatie publică judiciară 
cal'f~ se va tinca in ziua d~ 15 
D(>cemvrie ln:lO. orclcHi la locui. 
lu urm:irilului in comuna Simrut 
dul de sus. 

Inll'lleăl mobilelc, cari a,jung li 
lIcitatie ar fi bst cxccvatc de a~ 
ţi,. şi aceşlia şi ar fi d'tştigat dre~ 
tu] de acoperire, licitaţia prez~B 
tă 'este ordonaUi şi in favorul aCf 
J ar in S€nzul arI. 120. din lege 
XL: 1881. 

Chişineu-Criş, la 1. Dec. 19311 
ss, G. StanÎcă 

Lomaş 
s. 4. foresfieră 

A RAD, 
Bu1. Reg. Ferdinand 4, 

. . ' . _ .... ~. 
~ • z ~ 

-,'- ~' . ............. ............ ------------------
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