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Pretul 1· Lei. Dum. 12 Octomvrie 1930. 

ABONAMENTE: 
Pe un an • • • • • Lei 200.
PL inslitut. şi fabrici Lei 1860.
Pentru strelnătate • Lei 160f).-

• 
marele Uoeuod BUhai 

aleu al liceului n. Filipescu 
Scumpul Meu :.\Iinistru al Ar

malei, 
Traditia creatlî. de Regele Carol 

I., ca Principii României, în de
cursul anilor lor şcolari, să fie în
scrişi in conlroalele ullui Liceu 
Militar, dorf'~<;c s-o urmez şi EU-J 

In consecinlă, veti însuma...dom
nule :Ministru, pe iubitul Meu fiu 
Măria ~a ~Jihai, Mart>lc Voc\'od :.tI 
Alba Iuliei, în conh'oalete Liceului 
MHitar ci N. FilipeSCtH din ~hÎnă:;;ti
rea Dealului pe ziua de 25 OctOll1-
'Tie, (":'lnd împlineşle 9 ani. 

Prin aceasta doresc ca ICf{ătura 
care există între Dinastie şi Oştire 
sa fie intarita inca mai mult, si 
că El chiar din coni1ilrie să simtă 
mandria de apurla haina ostasi
lor, gratie credintei cărora marii 
Mei inaintasi au putut infaptui 
indepcndenla şi unirea tuturor 
Românilor sub o singură coroană.: 

Iubile Domnule Ministru ,să cre
deţi În sentimentele Mele de dra
goste. 

CAROI~, . -J_..aI>O_._._·
NaţiOlJlJliştii aastriaci manÎ
lestează pentru AlJsc.lJlassOc 

Viena. - Organizatiile nationa
Jjsle austriaca au demonstrat eri 
pe străzile Vienei conlra tratatu
lui dela st. Germain şi pentru uni· 
rea Austriei cu Germania. Ei au 
vrut să continue manifestati a în 
faţa Burgului, dar au fost împie
dicaţi dc' politie, S-a produs o în
căerare între agentii politieneşti 
şi manifeslanti, in cursul căreia 
12 :nationalişti au fost diniti, Doi 
rtmiti sunt in stare gravă, 

Piaţa San Mal'co 
dis Veneţia maadali. 

Paris. - O fllrtunli 'extrem de 
violentă s-a abătut eri asupra Ve
neţiei. Apa din laguna a fost îm
pinsă pâ.nă în piata San Marco,' 
care a fost complet inundată~ 

S-au trh!lis ajutoare pentru sal
varea unUl mare număr de vase 
in primejdie, 

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

-

ORGAN SĂPTĂMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

• u • -• 
Decizia ilegală 

a primarului Lutai. 
DI. Dr, Luţai ,primarul numiei- . 

piului Arad este cunoscut C8 mare 
filo-maghiar, trllg~lnd lumea pe 
sfoara, prin căhiritul d-sale deo
dală pe doi cai. In cercurile ro
m~Îneşli face pe grozavul, hr un
gurilor le zice: a lielek vagyok! 
Să vedem un caz hîmuritor. Un 
functional' !>uperior din serviciul 
primilri('\ fi ind atacat şi calomniat 
de ziarul Ararli Kozlony, i-a cerut 
<llni Lutai aulorizatia' necesară 
pentru împroccsuare. Cum dL Lu
lai e!>te omul ziarului minoritar, a 
refuzat llfnc\ionarului român eli
lJet'nr~a'-'-1:ln toriZR1iunii - ·~lT ... eniteJ' 
(Tl'cbuc să se ştie, că dl. Lulai 
este !l\'ocalul ziarului Al'udi 
Kozlony). Din anumite conside
rente" ('alIl S~j eYit pronuntarea nu
melui funcţionarul ui, pe care tit; 
L li I ai îl terorizează. O altă probă 
eyidenU1. Un functionar, care nu 
poseda la perfectie limba maghi9.ră 

a fost anchetat de un delegat al 
dlui Lutai in limba maghiară. In 
Ul'Illa protestului functionarului. ca 
nu se poate indeajuns apăra în 
limba maghiară; »delegatul({ Ia 
scos "vinovat~, s. a. m, dI, 

1\l ănat de aceste sentimente na
ţionale, elI. Lutai prin abuz de' pu~ 
te~e redactca7,ă o decizie ilegală, 
prln care a gtltuit cotidianul" Voin
ta Poporului". In m'ma proceselor 
avute Comitetul Central de revi
z,:ire Bucureşti în şedinţa puhlic(. 
{!111 2 Oelomvrie a. c, anulează 
'le\izia ilegala a l?rill1,al'ului. Ltftai. 1 
~mndn-l"1h-~hrri1e Z1:lhthn. Bme-/ 
anfelcs, ca zÎ3rul Aradi K6z)6ny 
reprezentat prin dr. Lutai, n-are 
rlecât sIl se." bucure. Iată deci 
in cnle\'a tra>;aluri fologral'ia pri
marului ',nalionalish care ameţit 
de aUl'eola demnit.Hii fotoliuluif, 
redactează decizii ilegale. 

Dr. T. G. 

Agentii cuzişti continuă 
scandalurile, nestingheri,i. 

lludape!';!â, In Ungaria au loc in .. 
tense pregătiri pentru or~anizarea 
UlWÎ săptămâni a propagandei in
dustriale. Initiatorii s-au adresat 
alM presei, c:1t şi Bisericii, ca să 
conlnbue la organizarea. acestei 
saptămâni. Dl1p~t cum se anuntă 
Bisel'ica din Ungaria va da o seri
lboarc pastorală prin care va in
vit" pe credincosi a sa sprijine 
industria natinn ală. 

De câtva limp vreo doi, trei 
agenţi cuzişti, îmhrăcaU in coslu
me nationale şi înarmaţi cu bâte 
voluminoase, frecyentează localu
rUe din centru, unde vor să yân
da cu orice pret un So idc ziare 
cu caracter anthemil. 

Cum multi dintre consumato
rii din localUrI sau trecătorii de 
pe slradâ nu sunt amatori să dea 
banii pe o a,emenea puhlicatie, 
se produc dese incidente, improvi
talii vânzători de zÎare luând ali
turline agresivă fată de cei cari-i 
refuză. 

Am arătat că un asemenea scan-

daI a fost provocat acum câtva 
timp de călre aceşti agenti cu
zi~li in localul )Trocadero~ din 
slr. Academiei~ cu car ~Jrile.i doi 
au şi fost arestati şi conduşi la 
pref.ectura poliliei. 1: 
După ce au fost anchetati de 

cătrc comharul Hociung din Sigu
ranla C1\pitalei, au .rost inaintati 
('u actele dresate parchetului. Aci 
însă au fost puşi în liber late, cee
ace le-a dat curaj~ astrcl cli aseară, 
incercând să vândă ziarul anlise~ 
mit, au provocat nn nou scandal 
in rala terasei Otc1elesanu, 

Au fost areslati cu acest prilej 
boei imprOVizati vânzălori, provo
catori ai lScand:!llului şi conduşi 
spre anchetare la prefectu!','\ po~ 
litiei. De aci, de sigur, vor fi tri' .. 
mişi la parchet unde vor fi eli
beraţi spre a putea da loc la alte 
scandaluri. 

Iar povestea se va repeta la în, 
tinit. 
Intrebăm pe d. MihaI.che, noul 

ministru de inlerne, dacă nu crede' 

Pentru cura ulterioară este cel mal bun 5 I 
"Baia aCid carbonic· ŞI acid sulluric" de l' 

REDACŢIA ŞI AD:UJNISTRAŢIA: 
Timisoara Cel.: P. Sf. Gt"orgbe 2-
tl Arad. nllh~v, Re~illa :\luria 26. 

Lugoj, Slra(Ya Hocşei !'\ o. 8. 
Tplprmml Rrrl:l('tJpi (.\rnd): '-!J! . _ a 

că ar fi necesar să se ia măsuri 
pentru ca aceasta stare de lurl'urÎ 
intolerabilă sti ia odaU'i sfi\r::;it. -.-.-+-.-.-.-.-.-

Se aşfeapt4 lupte 
sâlJgel'oose in Brazilia. 

Rio de J anei ro. - Armatele ~u~ 
"ernului şi trupde rcvolutîonure 
a uajuns în cursul noplH fată În: 
fală in diferile puncte din Brazi
lia, Dinlr-un momenl intr-allul se 
as(eaple fapte ~angereoase· 

Guvernul federal surprins 1a in~ 
ceput de desfăşurarea c\'enimen· 
IrIl))', parc a se fi Întărit şi un 
plan de operatiuni contra rebelilor 
a rosl pus in aplicare in diferitele 
regiuni ali tării. 
((le ce forte l'ontează ~u"('rnul" 
Armată rcgulalil, anÎnd un e1'ec

th: uc Hil.lOO nluuen~ ~ i300 ofill'ri 
şi dispunând de 130,000 rezervişti, 
instruH încă din 1919 de o mi .. 
~june franceză, este in cea mai 
mare rarte le:llă guvernului kde
raI. ~f adna Însă .u'e o atitudine 
şo\':dloarc, 

Forlde revohllionare fiind Î.m;!i 
importante, se prevede o luptă în" 
ddunf,tală şi sângeroasă. _._._._._ .... 

Un farl ele 100.000 Iei 
gara Timqoara. 

Vineri, 10 Octomvric, la ora 7 
seara, pe când călătorul Wcndel 
Schemer din Cilrpiniş, voia să se 
urce în trenul de Ji01boli:l .... a ob
servat că în urma unei îmhulzeli 
din sale de aşteptarc a gării, a 
fost yiclima unui ufrt. 

Numilul cumpărase două jugăre 
de pământ şi venise în aceSt,scop 
cu 100 mii lei )a Timişoara spre a 
le achita; dar negăsind pe vân
zlUor, a fost nevoit să se ina.
poieze CU banii acasă. In gara Ti
mişoara, unde dela un timp mi~ 
~mnă o multime de pungaşi de bu 
zunare, banii i-au fost ufrati îm
preună cu niste ade, 

Redamând ('azul comisarului din 
gară, s-su întreprins imediat cer
cetări, dar fără UD rezultat. 
Ţăranul păgubit se .găseşte inel 

şi azi la comisariat, aşteptând că 
poate va fi prins hotul ţe i-a luat 
banii. 
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.. 
Voinţa Poporului 

Lemne de foc lângă condiţiuni favo- "TR. A SILVAN'IA,' II Depozit de lemne 
rabili de plată la Arad, Ca'. Rodnei 

------------------------------------
FI-ue a cluc", cD~~miu. cdu. dans. CRUCEA "LBA în BAR-ul minunat de frumos. Ceai cu sandvichLei 30 n... m. Ia " 1:1\ J. Prog'ram strict familiar. JaZZ·8and,GidaliV f Intrarea liberă. 

o patină de trei 
mii de ani. 

l\luzcul Brandcbung din Berlin, 
posede o patinii C'Jre c probabil 
cea mai n'chc din loat:1 hll11C'a, 

Ea d[\lează cu o mic de ani în
naintctl lui Cristos. 

A fost descopN'ilă în mijlocul 
secolului lrccul h1ng:l Spandau, E 

,fahrical:) dintr-U!l o,> de cal. 
Se presupune ca in cl)Opa 

Y:1rsld de piatră loeuilol'ii satelor 
pe h:lrlle işi puneau la picoare 
acesl sDi de patine ca s~i poala cir'
cula pc laem'i şi pc ape Înghetalc. 

I\umai din acea cpodi încoace 
ele au 1".)sl inlocllitl' prin paline de 
fier, mai illt:Hii În Franta, apoi în 
Olanda. _: ................ ~ 
Atentiune! 

Nu Jiecal'e carăţHol' 
de metale este 

" Sic/oI" .................. 
"n 101" ,,~ 

:\farde dirij,~hil al Englezilor, 
numit ,R 101, <lupii mai multe 
zboruri de prohă, a plecat pentru 
un zborr mai lung, Spl'l' Ind ii. De 
asupra Frantei ius(\ in urma lInei 
ful'luni, din cauz'. Ullor drh'jul'i 
de n1.nl, ori loyil de Irăznel, s-a 
dat pesle c:lI} 1l13i de multe-ori, a 
explodnl malerialul exp!orihil de 
pe el şi s-a pr<ihllşiL Din 51 călă

tori, au murit 16 şi ahia aU mai 
. rămas în via(:i 8. Mortii au fosi 
duşi în Anglia şi Îngropati cu ma
re p rllllpă, iar ruillilc dil'ijahilu]ui 
au fo<;l J.semenea transporlate in 
Anglia pc dou:t \';1 P f)a 1'['. ~Iull Îşi 

bal capul specialişlii să constale 
cauza Ilcnorocirii: dar nu izlmlesc. 
Din cei r:1l1i\l a mai 11ll1l'it ullul eri. II . -.-.-.-.-.-.-~-. 
Tultatul de Coloniale 

şi articole de desert în cea 
mai bună calitate cu pretul 
cel mai eftin la 

, 
"E L ESlI 

Magazin de coloniale şi deserturi 
A RAD. .-.-.-.. -.-.-.-.-. 

Recrutare clan des
tină în Ungaria 

Ziarul )lSlo\'ensky Denl11k~ pu
blică o ştire a corespondentului 
sllu, care anunţă că în înlragea 
Ungarie au fost efecluale recru
tări secrele, Conlingentele cele mai 
:in vârstă ale organizatiei »Leven
te.: au fost silite să se prezinle! 
cercurilor de recrulare resective, 
unde au semnat declaratii de in
trare voluntară În armată. In fi

nul acesla recrutările secrete au 
fost mult mai vaste, cuprinzând 
şi tineri de nationalitale slo\'acă şi 
germană. (Ceps':, 

Sistemele monelare din Europa 
inainte de răZbOi si in prezent. 

turia lui W('155, cele lll'h'i!oal'e la 
cij rei;!şia cu Irişodi. i 

Tribunalul a condamnaL pe f05- , 

luI comisar de politic la opt luni ~ 
inchisoare, senlint:iimpotl'i\'ft c~i
reia ()<;[mdil ni a nicuL apel. l_._._._._._ Praga (C('psl_ --- Inaillte de rhz

boi au exî.,;lal în Europa, lloU:l di
ferile partiUîti \'nlulaec şi 21 sis
tplll(' mOl1ptal'c. Cea mai r:'tsp;1n
dită paritale a fllst fralleu!, eare 
foal primit în Fl'lnta, Bt'lgi~l, (;rc
eia, It<'llia, Eln'tla Finlanda, Ser
hia, Bulgaria şi Bom:'tnia. Exeep
cppt:'\nd statele c~u'i j'onneazli uni_ 

ullea latinii, unde s-a inh'o(llls "a
Iuta fi", :u'ginl şi nul', loalc c('alalle 
slate l'ur,>penc ilU avut () nduLăJ 
aur. f 

Du]>!î rrăzhoi, situalia s-a com
plical considerabil. In prezent se 
ami În El\I'oWI 30 "lst('IllC mOl1elu- ! 
re Şil1l~1 - 20 pariltl\i nlulare_ De
la în<;uşi Înep}lu tul r;\zboiu lui. 
aproape înlreag:j Europa a 1I'('cul 
la valută h,lrrlic, rjpp:'î earc aare a 
urmai peÎo:lrLl inflatil'i şi eulashl"a I 
valulară. H{'lali\' mai ltn'ziu: r1tlp~i II 

tr('cerca c:1.ro1l'\',l ani dela termina
rea ritzkJiului, Il1Hjorit atea statelor 
eUl'opene s-a hotănU pc-lltru regula 
re a\"aluld şi înloarC'el'pa la va( 
Iuta a tir. IllSă Ilumai cfIleva slale 
'HHl Întors i'.l pUI'Î!atea lor Hnleba
!ieă şi allumc: Anglia, Olanda. E 1-
Yf'!ia şi '/.llplf' SrnllflinlH'f"-, fHI~!i j 
statele l1!'ulnlc şi dintre lJeligl'{: 
gpraflle numai .\llg!ia, caec a du- i 
rit să se i nloarc:l cu ol'iee pret la, I 

la \'Cchc'} parllatl', deşi ac('a"l~l Îll

loarc{'l'c 11-'1 fosl deloe llşoal':i şi 
se maniresW p:lnă în prczent prin 
l1eslahilitatea cursului lirei. Ycc4 
lJc'a dl'Jlnlllil'~ a unit:l!ii monetare 
rost !1lp!1linlllll în Franta, Hmn[t
nia, Italia, Jllgosbwia, Spania, (il'C
cia şi Bulgaria, riind slabilizal" la I 

parităli diferile. 
O nnui! denumire a ulliUilii 11l0-

n f'r It t ... ou,a,1 uD oamna 
cel mai ieftin fa 

Casa de Moda 

liS T HA 5 SE Iii 
Membru de Consum S.A. 

1l('I:lre S-~l ÎnlrO(\lls în Austria 102.:.. -~e~.u!iS •• Ci':iIIJ;;I._ 
Sehilling i, ngarl'ia (pclJgoe, Le-

"Ipnia (lai:, Liln:lllia (Lit, Estonia Deputatii unguri şi 
(krona':, (~(,l'mania (murca Hl'Îehu- Hlizeria din Ungul·ia 
dmlul " Ptllonia (zlniYI, Cehoslo- Bndapcsi:l (eps'_ -- şt·rul parli. 
'-acia (C(1}'tHla cehoslonldi, Dune- dului liheral, deputallli Hassay \ Il 
mare,'l (gllldpl1"" Belgia \I>plga:. iuai ulaL Pr('şedj nlelui Camerii (}('_ 
Finlanda (marka., Husia soyietie:'1 putatibr, lin mCI11[))'andnm in care 
(C(,l'VilIWf). c('re, ca mcmbrii parlamenlului S~I 

ExcepUlnd CCl'\'OIH'!ul, care Il-urc se deslc!i de un sfer't din dielelc 
curs slabi!izrtl şi trece prin o pc- lr~r in folosul anwliori'irii ll1izerici 
rin(ht <It:' illrla! iUlw aecclllllaUi, ('conomic(' <ii Il prezcut. 1)1'. Hassny 
aproape loale \'~lilllc,It, curopC'ne Ull il pus :lci.'aslă SHI1l;1 la dispozitie 
o parrilalc aur legala, sau de raJl~. In caz (Lwa s-nr asocia la această 
In [lcl'sl mod se observă, pe ltingă actiulle ambcle cOl'j1Ui l('giuil OUC', 
rapprlul complieflt dintre pal'ilillile s-ar pulea l'ea.liza o sumă de 15 
europene, trecel'l'a ]a sislemul mo- milioane Ici !lt'lllru populatia ne
nelm' Jur, In/eresant este îlls~i că yoiaş:i In zilele cele mai apsopiall' 
cu mici cxccptii aurul nu este În procct 1I1 "a fi <1iseul al de parlidele 
cÎl'l'ulaţie" in limnce. înainte Ul; . ...unliti~ln c('r{';urHepoW.iau;~e.JlU 
r,izlllli m.mL'la ,lUI' a lost illlj'e!JlIiJl-; 1ipsrsc ,"oei că ar fi vorha mllu:IC 
lala III ln:lI[' st~ll('l(> curopene ca de un gl':';[ mellil sn cn~lige pqpula-
mijhc dr }lla!:!- rilate penlru nuul partid al depu-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~i~~~~~~~~~~1 lalului l{ass~- in ajunlll alegerilor 

t.;,ft~~t~t·1 -I~ C'.~',~~Oi .ft~~!~i:~~"; Ii·tuw ...... , ilHI II *;.18 li ~iII~ ~n~.'o."" __ Iif"~1 

ia;nă, cel mai . 'L'~' . . vis-a-vis 
pt toamnă şi I S lJlt t;n U iZ Arad. Str. Eminesc~ 2. 

ieftin la . '. -... cu cafenea Oraşănească 
unde libelul .. CREiliT" S. A. este valabil. 

Când poliţia patronează 
jocurile de noroc. 

E nu ştiu penlru a dHea oară 
că ne ocupâm de ispră,'i1e handei 
deveniUi faimoasă a tri~odlor dela 
Arad, cari îşi hc de mai bine de 
un an de C'lp prin trlrgurile şi 1 
cârciumile aceslui oraş, protejati 
cde oficialit:~t'e p:enfrru moLivul 
că şeful lor, un oar{'carc \Veis, este 
\\'informalor politienesc şi-a sen'it 
regimul de astăzi în calilale de 
mărlurie mincinoa,>ă - împotriva 
u nor functionari regăteni. 

Cht3stia acestor banditi a ajuns 
din nuu la tribunal, În fata căruia 
a compărut ca acuzat fostul şef de 
politie din gara Aradului, Constan
lin Drăghici, Învi IUtit prin rechi
zÎlorul procul'orullli de următoare
le fapte: 

Incă acum lrrei ani, pe vremea 
când conducea poliţia circumscrip
tiei gării, a prins pe numitul cap al 
trişorilor Weiss, di operează prin 
carenelcle şi c:îrciumilc din cartie
rul gării, şi În loc să pună mâna 
pe el, 1-a luat întâi mita, apoi a: 

inlrat in to\'ăt'~işic cu el, (ll'Ot('jt'\n
du-i operatiile, iar mai apoi, pen
Iru mai serÎasa jikm~inire a popu
latiei, deschiZlÎlldu-i pe socoteala 
,>a,. În "eciniîtalea gfirii. un pretins 
bazar, unde Wei<;s jăcnlllnia lumea 
la jocuri de h QZ31'd. Din câ<;;ligul 
realizat de Weiss şi compania, Dră
ghici lua 50 Ia sută, ceeace în 8 
luni a însemnat 180.000. 

Mai era acuzat reclamanlul, că 
prinzând pe. un picolo din reslau
rantul gării cit face speculă cu 
ţigări, i-a lual mită 2000 d,e lei; că 
a ['eţinut pentru sine 50 de dolari 
oe fuseseră furaţi de portarul gării, 
Cociuha, dintr-o scrisoare ameri
cană, - afacere pe care o cerceta 
in calit ale de şef al poliliei din 
gară; că, in sfârşit, a luat dela unul 
Gh, Sârb, o mită de 4000 de lei, pen 

-·lru ca să nu-i dresezc acte de dare 
in judecaLă, 

Dinlre acuza!iunile de mai 'iUS, 

uHimiie lrrei n-au pulut fi dovedile 
In ,>chimb s-au dovedit prin miir-

comunale. .-.--+-.-.-.. -.-.-
SdlÎmhar('a Ilwrsului 11'~'nuriJor 

la (:a;{'il 1·'('r~lhl EIl'4'lri('ă Arl.ld
Jl(ldg~lria Trenurile C.ii: Ferale 
Eleclrkc' Arad---Podgoria, cu lncc, 
pere dela ]:! Octrllll\Tie a, c. VOI' 

rin'ula În modul lIrm~llor: Plead 
(lin .\rad: ;, 0, :~3 111., S u_. 11 o. 
,1.-) lll" 11 fi. :)[) nL :,i 18 ore. Pleadi 
din P;tIlcolu: .J 0, :1[1 111., 8 o .. 11 o . 
-10 lll" 1 I 0, 2;) 111.. ~i 17 o. ,),i 11l 
] 'lcac:i dill Hadna: ;j. o. ,13 m., 8 Q. 

13 111., 1::! O., 11 0, 4G 111., ~i 18 o~ 
15 111, 

Arestarea unul 
satir la Cluj 

Cluj. -- LOCUitol'ii din cadierul 
numit Xădl'işcl, din Cluj, sunt alat" 
mati cii un hărbat, caI'e pflllli 
acum a r{uuas necunoscut, le ră

!>('<i f('litele in v<Îl':-;(a de 8~10 ani 
şi le necinste~l. 

Politia a într'cprins cercetări, în 
urma cărora saLiruI a fost al'aslal:.. 

Sat irul se numeşle Iosif Schrei
bel', in v:\rsta de 42 ani. 

La comi-ariatul IV de politic ,el 
a recunoscut palru cazuri, de be· 
stblilalc. 

Satirul e de meserie fiel'ar şi e 
căsătorit. 

Luni el a fost depus la inchisoa
rea parchetului. 

Cu ocaziunea al'cslăr'e i1l1i, popu
la(ia cartierului s-a năpustit asu
pl'a lui Sehreiber spre a-l Hnşa'. 
Politia I-a scos cu mare greul:lle 
din mâinile populatiei infuriate. 

.... .................. ------------------------------
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V oinţa Poporului 3 

Mu tare de Prăvălie! RENAISSANCE Casă de modă 
să mută ]a dârşitu] lunei în Bulevardul Regina Maria (lângă librăria Blach). V â zar e a e xc e p ţi o n a 1 ă s'a 

început pelângă un vin interese 

stofe de haine Si paltoane. mătăsuri, catifea netedă si mostrată, barchenduri de modă 
precum toate articolele de saison, vinde CU un pret atât de redus, încât atrage atenţia cumpărătorilor. 

Redactia si 
Adminstraua 
ziarului nostru s'au 
mutat din Str. Emi
nescn 22, in 

Bul. neg. maria no. 26. 
la librăria Alexannru mah . . -.'-.-.r-.-.. -.-.- i 

In atentiune IăDiărnor! \ 
Desigur aţi observat, că din fahri- I 

-carea untului nu se poate trăi Chiar 1 
din cauza aceasta am hotărât În- I 

fiintarea unui curs, !a care veţi I 
invaţăfabricareacaşullli "TRAPISTA" l' 

precum şi a 2 feluri de brânzături 
in mod economic şi uşor din lapte; 
rămas după alegerea untuilli. 1 

Adresa la ziar! 
_._._._._._.~o_._ 

Aflăm, că Firma Ambrol'ii. I<'Î-
8ch~r & Co. a prelual conduce
rl'a P('pini~relor Slirh~v-nul'l('a' 
Cat'" sa infiintat în uIllÎI lU07 de 
Fit'lna aceasta) din nou. -.-.-.-.-.-.-.-.
Ll-;ta şi IllNlU-ul re~lallrHtulni 

L oua s b erenui 1 

~CIl~ 

este senzaţională 
~~-.~.~~-.-.-.-~-

Imoortanl de Stiull 
Uniformele pC'nlru schimba şi şi 
şcolari din stofa cea mai bună nu-

mai la firma 

L 
,.. 

il CaValerie 
STEFAN GHEORGHE croit. milo 

AR\D. Slra(1a Bucur No. 5. 

au facut 

~";;---:::7 :~ 4'; ;~ :-:-"-_~4t~-~~~--~;::"":~-~1 

"'x:,~;. c~ 

Repr. Generală: Ing. W. VERTES, ARAD. 
....... _._ .... GiiiIiII. (. c:·::.a.EI'8e~._._._. ~.~_.,.~ __ .~~..zsI:;~"UL-o:~ 
BIănS!J! fieI ToeuR r-------------------------~~---------------------------~- -.-.-.-.-.-.-.~.-Tot felul de blănuri cu preţul cel .• 

mai ieftin. Primesc confecţionarea şi Fa 6DU"DER~~R L ~I' CU 
I iU!AD. 8;.11. Reg. Fenn~and 31. 

s,i formarea de blănuri. Caciufe din • n .. dJ\>",,1 • II a , -. ~ 
blană se vinde in engros şi dela;' ~ __________________________________________ 4 ____________ ~ 

H 

Din nou mare reducere În Of'ficole!e ios indicate 

Casă de ciorapi şi danIele 
ARA.D, STRADA EMINESCU No. 8. 

I buc. cămaşă bălb cu 2 gule-Cămcşă de dame prima caL L,69.-
re cu pieptul de pupline , • L 210 Combmozom " ., ~j.-

1 buc. cârnaşă bărb cu 2 gule- P ,ntalon de dame Ref rm " 4l), 
re din curat Popleine . , ., 2i5 eio ap băro . ...,,, 13. 

1 buc. Izmene. • • . ; • ." 65 " , de iarnă. . ' . , 18. 
1 ,. cărn"şl de noapte bărb, " 1!j5 .. de rratasă fără defect" 34.-
1 ,f Sveftcr h· rb. de iarnă . • 115 " de mă ta~ă • • • . •• 39.-
1 " .' de dame . • ." 178 " dame pl iarnă , .22.-

I 
l' 

să mută ÎlI L c. Ia 
Bulev. Reg. Maria No. 24. 
în edificiul Cassai de Păstrare a 
judeţului Arad. - Vinde marfă din 
depozit cu preţuri reduse şi ră-

m?l<;;lţe cu I ':? preturi. 

prăuăUa 6S!e ~2 inchiriat 
RO..\L\;\, IA. 

1'01'1 :lrel dl' pc l:în~ă j ml('ciHorie 
rural:î Ratlna-Şiria! 

(~. ~o. 21R~-m~{) 

prRLlCA TIF:\'E DE LlCIT.\ ŢIE. 
Sâmbăta seara 

mare cina de porc la A -1 &t-"- dWe' NOTE d p. RAXA [1 
ro · I I "U SOSI nou ihl e " leu neg r U tOamnă Si iarnă la şi de şcoală, noi şi uzate pentru 

Atentiune! Mare asorfimenf in fot fefuri de danIele. A!en~lune t X o. fim port. " 
Se puJ>lică ~pre cunoşlintă ge

nerah c,i în ziua de 2.) Oetom
\Tit' Hl30 începând 1:1 orele 10·15 a. 
m. se Y<1 dud" prin licita\i~ puhli
că la rata locului din comun:!. Pân
cola X. 373 averea urmări~ului 
compusă din urmiHoarele: Cn bu
Cret mare, un buret mic. una ma
să de priinzatori. diyan. p[>rdele. 
dulap, coycarc, He ,toate evaluate 
în pre tde leit8:illl 

~~~;lt1ai~:tl~~at b~~n~am:~e p~7:~ LUdOUI·C ~OlldS'ain K"EioarR
ă 

Şpi PianEL ' UI 30.- ARCA ilIE FU .. ISSIG li li lui 
proprietar. 

'c ~ ~.~.~~,;:a>-t- ..... _ .. _._._._ 

N r. 20.13--Hl29. 
PUBLICA ŢIl'NE. 

Primliria comunm Aradul-noll 
Q~luce la cuooşlinta pUblică că în 
'ZIua de 7 Noemvrie 1930 orl'lc 
110 a .m. tine licitalie publică cu 
oferle închise, pentru construirea 
unei ffmlâni arleziene în comuna 
Aradul.n.ou, Licilatiunea se line În 
confonlulate cu dispoziţiunilc 
L, C. P. 

Conditiunile generale a lucrări
l~r, mc~or~u, antemăsuraloarea de 
Vlzul Ş .1c~Jel~1 d~ sarcini se pot 
vedea zdme m bIroul notarial În
tre orde 8-12 şi 15-18. 

Aradul-nOll, la 6 Oclomvrie H13(\ 
Primăria. 

casa de modă 
Arad. Stratla Brallanu 2. 

Rămăşite de mătaşă şi slorc cu 
jum. pret. 

Cu liţ>elul )CREIlI,T-: pe 6 şi jum. 
lune 111 rate, putetI cumpăra că şi 

hani În numerar. 
-.-.-.-.-.-.-.~+-

AVIZ, Conform ordinilor supe-
rioal'e ct>rerile d(' amânare pt>nLru 
studii S (fltrimesc la Cercul de Hecrularc p<'lnă la data de 31 Oc
tomvrie Hl30. Acei care până la 
aCef'R dată nu vor depune cererile 
insolite de acte, "01' f ineapăr~t 
încorporati ]a d,'ltă de 1 Noemnic 
1H30. P. Comandanlul Cercului de 
Recrutare Arad: Lt. Colonel Ua
h.'sea, 

AMBROStFISCHER8ct.(J 
AIUO·JUD .. ÂL8Â - . 

CATALOGJL general de Vite al
ta ite. Vite americane, Pomi, Arbori 
de allee~ Trandafiri etc. să trimite la 

cerere gratuit. 
Cine se J:(răheşlc poale încă wdea 
pepinicrile no~,>trc Cu trandafirii 

În splendid~ Înflorire. 

Aeeaslă 8xere s hinde pentru 
desP~lgubire creditorului Stefan 
~eamlu ~i Grigore Petrescu repr. 
prin advocatul Dr, Gheorghe Săr
bu din Arad de suma de 1 U .. )OO 

capital cu l:l şi jum. 00 interese 
pe an plus spesele ocazionate cu 
executia ce are a primi pe haza 
dedziund ~o. 221i--Hl29 a Tri
hunalul Ami. Licitaţia se YU tine 
~i în favcarea "-vei ~[ahler ~1ihaî 
(lin p.încoW .. 

Rudna ,la 6 OC'lonwrie· 
(ss.) n. Anlonescll. portărel. 

l' 
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Nr. G. 22.999-1930. 
Pl'BUCAŢIC1\'E DE LICITAŢIE. 

In baza executiei de csconlen
tarc f'feptllită În ziua de 14 Au
gust 1~J30, pe baza dedsl1lui Ju~ 

decătorici Arad cu Nr. 1676H-l!l30 
obiectele sechestrate în Pl'oc{'sul 
verbal de executie Nr. G. 22Hn9-
1930, 1-123;), Hl3138, ~ 21178-1930, 
I;i anume: 1 Automobil, 1 cupeu, 
1 plug şi alte ohieele, pretuite în 
suma de h>i 3fl.OfX}, 2U)(1O;, 1300 
cuprinse în fa"ol'ul lui N. ,Ariton 
l;.i Rigo Stefan rcprenezentaşi prin 
advocalul Ioan AL Atanasiade din 
Arad, pentru suma de lei 5100 
capital, interese de 15°,0 de fa 
Iunie 192H, după capitalul de 2000 
lei şi 15 Q,'0 de la August H}2H, după 
capitalul de 3HXl pl'ecum Ş ispe
sele stabilite p~î.nă în prezent se 
vor vinde la licHaUe pnblic:1: în 
Arad-Gai Pusta Lilllasdului Nr. 18, 
în ziua de 11 N oemvrie 1930 ora 
3 d ·m. conf. arL de lege LX. §-ului 
107 şi 108 din anul 1881 al legei 
Exec. 

Aceasta licitatie se va line şi in 
favol'ul lui Scholier Iosif, :t\'agy. 
Gheza, Sehmelha Stefan şi cons. 
Interpl'. de maşini şi auto Ab
}onczi şi Bustin, fit'ma »Automo
bHia~. 

Arad, la 11 Octomvrie 1930. 
Sef portărC'l: G Ciupuliga m. p, -.-.-.-.-.-.-.-.
Divizia 1. Cavalerie Serviciul In-

.. , lendentd. 
PEBUC.'\ŢIE • 

. Se aduc la cunoştinta generală 
c~l Divizia I-a Cavalerie, tine În 
ziua de 3 Noemvrie 1930 ora 10 
diminea!a, a doua licitatie publi,.x 
pentru aproyizionarea cărnei, un
tmei şi alăninei necesară unităti
lor din garnizoana Arad, pe tim
pul dela 1 Decem\'l'ie 1930 până 
la 30 Noemvrie 1931. 
, Ofertele var fi insoti de garan
tia d(' 50/0 din valoarea Dferită. 

Gara:ia va fi consemnată la 
Ca:-a de Depunel'i, licitatoml pre
zentând la licifalie numai recepisa. 

Caietul de sat'cinc se poate ve
dea in orice zi de lucru între 
orele 11-13 la Comandamentul 
Diviziei l-a Cavalerie în Arad Ce
tate. 

Licitatie se tine conform Art. 
88-110 din Legea Contabililătii 
Publice. 
No. 16.801. 

Arad, 10 Octomvne 1930. 
Comandantul DMziei 1. CaYalerie. 
~'-.-.-+-.-++-.-.-. 
1\0. G. 2101-1930. 

Pl'BLICAŢIUNE DE LICIŢAŢIE. 

In baza deci'>ului Judeclttoriei 
Rurale Buteni No. 2101-1930 1/4 
parle dintr-o maşină de tre era t 
şi alte mobife, pretuite în suma 
de 13.000 lei, cuprinse în favorul 
urmăritorului Panyik Andrei, 
repI'. prin Dr. Aurel Muntean ad-' 
vocat în Buteni, pentru suma de 
1747 lei capital şi accesorii, se vor 
,'inde la licitatie publică incomu
na Prăjeşti ,la locuinta urmăriti
lor ,în ziua de 18 Octomvrie 1930 
ora 16, conform art. 107 Ş il08 din 
elgea executiei. 

Buteni. la 1 Octomvrie 1930. 
Faur. delegat judedHoresc. 
Judecătoria rurală Ineu. 

Voinţa Poporului 

li 

Pen'ru fiecare reprezenfa,ie 1, 
a 'ea'ru'ui din Arad eliberea%ă 
birou' Cen'ral CREDIT bilele, 
a căror preţur; sun' la fel 
pfălibil in rale de 6 112 'ani, 
că şi sumele de cumpărare 
alealtormărfuri.Aceas'aasig
nafie de bilele pule,i ob,ine in 
birou' nos"a ca libelul 
"C R E D 1 Ta zilnic de'a o,.a 

8-11 şi 3-7. 

pretul de vitrină vă puteti procura necesitatea in ar. 
ticolele de gOSPOdărie si haine bărbăteşti, de dame 

si de copii cu libelul de cumpărare 

c I~· T'" S' A'" ~.". - ~,'.',~" ~''5-~~. ,.. " '. ' '". . , 

." ~ 

"". .'. ' II 

Aceste tibele vă pune gratuit la dispoziţie 
biroul Central CREDIT S. A. ARAD, 

Strada Bratianu No. 2, etaj l. 
Optzeci de prăvălii au depus în vitrină 

~~--.. tăblilele Credit, arătând locul de 
cumpărare cu libelul nostru fără bani gata • 

~-.-.-+-+-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-+-.-i Haine de toamnă, palton de piele t 
• VOPSESTE. K NAP P Str. Bratianu 11. • ! CURATESTE Str. Ep. D. Radu 10. I -.-+-+-.-+-.-.-.-.-.-.-.-.• -.-.-.-.-. 
Joan FI

·scher coafor de Ondulaţie de apă lei 25. Tun!'. lei 20. Ondulatie 
dame lei 20. Spalat I el O' 20. Bilet de abanamenl

d 
,
1
0 

numeri Lei 16. - Vapslrea de păre a 
Arad, Piaţa Avr. Iancu 18. Lei 150 mal .11 •• PriMeSC orice lucruri de pir. 

In atentiune scolarilor I 
Uniforme pt. şcolari şi Mine de toamnă, 
gată şi după măsura cel mai ieftin la 

croitorie domnesc. Arad, Pe rate c. IIbelul 
Strada Meţianu No. 11. meseria $1 Iar : EMERIC VARIAS 

Convingeţi-vă, că ciorapi pt. copii svetteri, combinezoni de mătasă, pant. 
reformt mănuşi dăntele, etc. Articolele ţesut A BOUno Arad, Str. 13 
şi tricotaj se procură cel mai ieftin la fa.. y Eminescu • 

CurAtirea ,1 tOpslria hainelor o face la modul 
cel mal perfecl 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. 

Pa-tur-. calde (de flanele) pt. studenli. Pretul de reclamă lei 
290. Plapome de vată În mare asortinent la 

6leSI-nger 'I-'I·ul' Arad, Sir. meuanu. Cu Uh81U_1 
1} "Consumtl In raII de B luOl. 

<>" '\-

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

MOBILE in R A 'E 
Pelângă condiţiuni 
de plată favorabile, 

în pret de 
bani gata 

HREBS 

G ./1. ~'~ .. Arad, Piaţa Avram laneu 10. 
~.,... ~ Atenţiune la adresă I 

UODS
-Ilor vopseite, curăţeşte, spală haine de dame 

şi bărbăteşti. prime$ta pallaane de 
piele pl. vopSire, ARAD, Bul. Reg.Ferd. 
51 şi Str. Eminescu 1 (Pal. Crucea-AIbă) 

TIP. C08VIN, ĂBAD. 

NI'. G, 51fl2-1930. . 
Sub"cl,nnallll dl'Icg-at judecăto-

resc prIn acc3shi public, că in 
baza dedziunei NI'. G. ;')162-1930 
a judecătoriei rurale Incu În fa
vorul reclamantului Trif Ilie repr. 
prin ,ad\'. DI'. Iosif Sel~cstyen pen
tru mca~area creanlel de 2-L(x)() 
lei capital şi accesorii fixează t~r
men p~ ziua ele 25 Oclomvrie 1930 
ora Hi d. m. la fata locului în Ză,
rand unde se vor vinde la licita
tie publică diferite mobile în va
loare de 55.9:>0 Id. 

In c;az de nevoie şi sub pretul 
de cslllnare. 

Ineu, la 20 SeptemVl'ie 1930. 
Barbu n'O p. delegal .iudec., p:relier. -.-.-.-.-.-.-.-.-

AVIZ. La dodnla Majestătii S'ale 
Rcgrlui Carol 11., preşedintele de 
onoare al ,Astrei culLurale,(, adu
narea generală a acesteia, convo
cată pentru zilele de 12 şi 13 Oc
tomuie ln30, se amtină pentru 
luna N oemvrie 1930. - Biroul 
~A"'N'I~. -.-.-.-.-.-.-.-+'-

1\1'. G. 5190-1930. 
PUBUCAŢIUNE DE LICITATIE. 

Subsemnatul delegat JudecîHo
resc prin această aduc la cunoş
liqţă publică, că in baza deciziu
ntil Nr. G. 5100~1930· Judec~lo
rîei 'Rurale din Ineu, în favo~ea 
lui Măneran Ioan şi consoţii rapI'
prin advocatul dr. KoUin Ia~ob 
din Incu, pentru suma da 860t200 
lei capital şi llCC. sale se fixează 
termen de licitatie pe .ziua ~, 24 
Octomvrie 1930 orele 17 d. m. in 
comuna Bocsig la locuinta urmări
tuhd unde se vor vinde prin 1t6-, 
talie publică 2 cai, şopru şi că1\uIă. 
şi alte obiecte in valoare de 14.000 
leI. 

In'eu, ta 26 Sept. 1930." 
(S8.) Barbu, grefier, delegat jud, 

----
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