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ORGAN DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRA TU' 
Timisoara Cel.: P. sr. Georgbe 1 
(Arad, Strada Eminescu :'10. 22-

Lugoj, Sirada Boc,el No. L ' 
Telefonul Rrdaetit>1 (Arad): 1-32. 

Dorim luturor celilorilor nostri sărbători veselel 
• , 

Arad, 21 Decembrie 1930. 

Domnule Mihail Russu, 
Confirm primirea scrisorii Dv. din 8 Decembrie a. c., prin care_ iscălită de toţi conducătorii fruntaşi aiPar~ 

tidului T ărănesc de sub şefi a d-lui dr. Nicolae Lupu din oraşul şi judeţul Arad, imi aduceţi la cunoştinţă dorinta şi 
cererea Dv. de a fi primiţi şi înscrişi in Partidul Poporului de sub şdia Marelui Mareşal şi bărbat de Stat Alexandru 
Averescu, dinpreună cu toate organiZaţiile Dv. din oraşul şi judeţul Aradului. .., 

Mărturisesc, că scrisoarea Dv. mi-a pricinuit multă bucurie, deoarece cunoscând munca depusă până acum de 
organit.ţiUe 0.. in oraşul şi judeţul Aradului pentru luminarea indeosebi a ţărănimd române asupra situaţiei politice 
• Ţării noastre. - nădăjduiesc că urund acum forţele şi "er.ergiile Dv. cu puternicile organizaţii ale Partidului Poporului 
vom izbuti să unim intreg: poporul românesc din ora.şul şi judeţul Aradului in cadrele Partidului Poporului, care chiar 
numai în două scurle rcuvernăf"i ale sale după unire a izbutit să aduci ordine, mulţumire şi bunăstare in scumpa 
Ţară-Românească. , 

După nenorocirea adusă asupra patriei prin guvernările nepricepute şi hrăpareţe ale Partidului Liberal, care a 
introdus ura şi zavistia intre râinâni şi după grozava năpastă ce sta prăbuşit asupra neftricitului nostru popor prin 
guvernarea de doi ani a partidului pouc1it naţional şi ţărănist, care ni-a adus ţara la marginea falimentului şi a peirii 
mai vartos prin risipa nemaipomenită a banului luat din sudoarea şi Sărăcia noastră a tuturor, - singura nădejde a Ţării 
şi a Poporului Românesc a rămas figura legenda.ra a bătrânului viteaz dela Mărăşti, mareşalul Alexandru Avereacu 
şi Parfidul Poporului de sub inţeleapta lui conducare, 

Confirmând primirea scrisorii Dv. Vă rog a lua la cu
noştinţă# că am primit în răndurile Partidului Poporului toate 
organizaţiile Partidului Ţărănesc de sub şefia dlui dr. Nicolae 
Lupu din oraşul şi judeţul Aradului. 

Nu am curajul sa Vă doresc, cum aru obiceiul, sărbători fericite, fiindcă urăsc minciuna şi ştiu că in anul 
acesta, afară de profitorii politici de azi ai puterii publice, cari şi astăzi ştiu să şi procure mijloacele îmbuibăril, nici un 
singur român in Ţara-Românească nu va avea sărbători fericite. 

, < 

Urez insa din tot sufletul neamului meu românesc# să 
scape cât m'ai curând din urgia stăpânirii de azi şi să-i ajute • , 

"" Dumnezeu, ca viteazul şi înţeleptul Mareşal Averescu, sprijinit 
de sfetnicii sai şi de întreg poporul românesc sa {it <câ.t mai' 
curând în mâinile sale tariI' frânele Ţa rii, încercând sa o scape 
din nefericirea, unde, a fost adusă de cei răi, de cei proşti 

.. 

şi de cei hămisiţi.· Cu toată cinstea al Dtale 

. , 

v. Goldiş 
preşedintele Partidului Poporului 

in oraşul şi judeţul Aradului • 

D-Sale Domnului Mihail Russu, directorul ziarului Voinţa Poporului ; 
A rad • 
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6irantul fteSDOnZ8bil! 
Ia un ocgan de puhlid~ate i-şi ţi~e-l 
spel('le. - prffum se Zlce - Sl [il 

.. relaş timp este ~i gaMHlti~ că, 
ttle publicate in aeeI organ întru
nesc condiliunile cerule de Lt'gea 
PJ"('~i, 

Dort'sc să faC' mărluri"ire îmlin
k>a mardui public, col din ce C,IJ)

.. id~r<lliulli m-am hoIăr:1t :l primi 
liă fin giran!ul r,hpnn7.ubil la , 
,VOISŢA POPORI'Ll'l • I 

Vointa Poporului t'sle {'el mai 
",echiu org<Ul rom:lnese din A~'ad i 
-Este organul cart>. a. Jll\1llS al,tll~.l I 
obstacolt- şi incerellri nu ehi:u' hi- I 
nevoilnare şi venite. insa chiar del~l 1 
factorii conuuc[llol"l al c\r.HlulllL i 
Slral1g-ularea nu a r('uşi[. ju;,lin.l I 
ti-a f:lclli datoria ':ii orf};:1!1ul rond-j' 
nese ,,"ointll Puporllllli'1 el ra- , 
1I1ru;; 'in ·dali\. ~i pt' mai d('parl{> l' 
pnnlrl' {'ele dou:i. \)rg:lDt' romij
l1eşli din Arar! şi in 11'(' reli:' 10 -··12 
organe d(' pu hlirilat(' ungure .. li din 
oraşul nQstru: Trislil si ttL!lil' ~ 

Cui revine oare ilbiinua ael:'a-
5ta morală a rvm~lllismll1Ui din 
această parte a tArii'~ 

Pu ~ingur om a e:;oU inviJlg;1l',)r 
dt. M, Russu, proprietarul şi sufle
hd aCt",,>lui organ rom,lnesc. care 
.iogur a luptat in Yremurile de 
ezi gn>le şi prea din greu. nen
Iru ca să aibă şi r(lUl,i.n<l~ii noştri 
an organ mai dli n ! 
Dacă dL HllSSU a senil inlere-

1le1e aoa,stre nationale - aşa (,.l"ed 
eu - şi dacii a făeut servieii 'ne-
prt"fuite prin organul său dE' 
publicitate, eu mă simt llum ai 
mândru, c.ind prinlPs(' să lupt ali)
luri <le c.('i cari lQ.ptâ p<'lliru ida
lui na!ionaJ pt; ori ce teren şi 
prin ori ('it> nnj (\):1ce! 

Pentru muncă dnslt" si Ipgalilate 
am luptat in lol trecutul meu 
pană 1n prezent, poate am şi 1'\':1-
Uzat ceva }lenlru binele patriei 
melt' şi lot ia fel iml ~a fac şi In 
viitor, dtlrind S.! Sl'n"e'>c din tO!ltc 
puterile mele undt:> mi \'a fi cu 
putit\I;\ ~i pt' ori-care cel.V "~m al I 
I{omaml'l! 

Penlru aceasta am primit să fiu I 
iirantul raspon.zabil al organ.ului 'Ii 

Vointa Pop.;)rului~. Aci am ocasia 
• şi indeplini intru dt, a ,'ninta I 
poporului ,~;i în dt'{}.~ebi am acea
ată oeasia, fii;,d C11 totii nt>ob'}'ij tii 
luptatori ai P:trtidalui Pnpnru!ui. j 

lld in Arad sub seria ct'lui mai i 
6Iin:. pubUrisl şi nure- bărhat dt'j' 
itat dJ. ,. a:sHt' (~oldiş! ) 

Promih:m şi \'OUl faee din llCf'3l I 
organ un ad.-.\',)ral ghlsnitnr el in te- ' 
Nt;e{nr romiiIlt'şli ~j îndeosebi .u 
ti1rănimei romane. 

Pornim cu puteri re:lnllile şi 
unile pentru indeplinirea \'oin("i I 
poponllui În • \' ointa {'npnrl!bi' ţ 
şi in cadrul Partidului Poporuhli! ! 

• .. U~xandru 1. 'IUra 1 
~r~arul Part. Poporului, Arad, • -·_·-·-·-·-·-·-·-1 
Important de StiUll1 
Uniformele pentru schimbaşi şi 
tcolari din stofa cea mai bunl nu~ 

mai la firma 

La cavalerie 
STEFAN GHEORGHE croit milo 

ARAD. Sanda Beear Nil. S. 

Inainte de cumpăra necesitatea D-vs 
pt. Crăciun priviti vitrinUe şi 

prăvAlia lui 

~_ E.cES 
fără obligatie de cumpărare 

A BA D# col' Slrada 8roliem. 
Preţuri extrem de reduse 1 

--------------__ .. J 

, P,rimi~ fulgi M zl!padă ince,~r::.l 1 
hmld sa .. muşamahzeze~ nnc.!c 
Jloroaje-, uitat~ &: grija pari ntea:icJ 1 
::;i fPSjHld{lI'\.'llseă a pI"im:1I"ului pt' 1 
toale lHlievarde(e, strezite ş.i mai l' 
al('s slrilzi!e şi ulitele laterale ale 
municipiului nastr\!. Impuns1Huri te 
n('obrn7.al<" (probabil pentrudte 1 
pişcl la obraz) ale gerului, te fac 
să vări mai ad:1n(' m,Unile in bllZll
Harul g31. S~l strângi mai ture p:l1-
Conul pe stoma~ul gnl şi să te oila 
cu jal", la soba goală, 

Criză, criză peste tot Singur (',')
pii işi mai indu.!ct>sr. clipele cu spe
nW(l'le ingr;)rnadile in sacul lui 
Moş-Crăciun,:;:'i cum se le distru- I 
gi sp('rantd('~ Ei nu ştiu, d\ talicnl 
11-a primit leafa de două luni. ha 
har II-au de curba de reduct>rE>, 
cart" daca-i curbă, numai dre~plă 
nu poat{~ fi, şi că oamenii. cari se 
illgr:'tm:'idf>sc cu sutele in fata Pri-
mtI"ici impasibile, sunt ş:lmerii i 

r \) 

Interesantă coincidenţă I 

I 
Toată lumea ştie, că la Casa ('('r-I 

ala din Arad. lucrurile nu prea 
m('rg strunit Furhtl şi jaful inu\·u- ! 
luI statului, de d~i ani incoac-e d?i- : 
mult d(~ lucru politid şi parchetu-l 
lui Arad. Ce e de. făcut iIlS,l, căci 
i nSllsi dilwt orul (',,,t(' o tristă per- I 
soan~l, N'rtată încă din limpuri cu I 
jusli \ia, ba ehi ~lr a fust şi \'csel!!i i 
locaiar al ('ul:irui o:spiciu d{' ali-; 
,,-,Hali din Budap{'sta~ D:ll fiind, ! 
C:1 lfgile organismelor statului ro- I 
m:1n il fac răspunzăhr in totdl:'un 1 l' 

pe conduc.'ltorul lllstiluliiL)r rps 
f)('t'tjy{'. astfel. cred ... m C;:l nici, cli- i 
J"t'doru.h Olariu Dimitru dela C:t.n j 

Cercuală Arad nu ya scăpa de hu -:- i 
lucurile pITa incurcate dela acest"! I 
inslilutie. I 

Interesanta colilddentă despri! C3 ! 
re doN'sc să scriu este faptul că, in : 
confratele Aradi Cjsag din 1(l Dec'j 
a, c. apare un articol despre men
tinerea in arest a unui fllnctbnar i 

dt>la aceea Casa. Pe lângă 51in~a i 
ca alart', in acelaş articol, redac- 1 
brul prea zelos face şi o mici'J{ I 
r~tificare şi anume că, nu dL Ola I 
riu a fost interogat ]a judede de ! 
instru<'lie.,. La ce necesitll această 
rectificare şi cine li. impus-o~ 

Răspunsul il dă insusi ziarul. ca 
re in fagina prima alaturi de R('('St 
artico inserează şi o pubJÎC'a-ie de 
vânzare dela Ca~a Cercuală. Nu 
este oare prea MlAlOf" la ochi a 
cest lucru. Ziarele romaneşti din 10 

Fără libelul de cumpărare 
puteti cumpăra in r a t e 

de & luni 
Daltaane. hai n e de 
dame si bărbătesti. 
Stofe de dame $i III. 

domni fa. 

ealiiatc care nu au ce zÎ!:'e 1.1 :\c,.- r 
asUl'} ;'\U putea oare să api'tra a
l"eu .. ,,-Iă publicatie şi ln~ SAU numai 
i ntr-un<l din ziaIX'le romii neşl i '! Ce 
cauta o puhli('~lti~ române:;ci\. Î':l zi-
arde ungurt'şli '? ' 

Crede oare confratelt> noslru că. 1 
astfel opinia public-il il va s('ăpa din I 
vedt're pe dirc'clorul, Olariu, ('a
r{' a rost m:'ignlit in schimbul UIlt'i ! 
publica! iuni '! 

Ce zÎC' confratii Rumâ nu l. Ara- I 
dul, Tribuna noua şi \"~"stul~.. 1 

Suntem curioşi ducă aprobă sau 
dc·saproha faptul în hnd, 

Pentruea Oflin:a publică ~i in! 
deosebi iuduslriasii din Arad şi I 

jur S~l fie prt'wniU la timp, a,i
z:1Rl, ca archiva Casei Ce-rcuale 
Arad. aşadarJ. şi o p.lrLC' tiin chi
tanţf'le cu C3re a incasat şi es
crocul AMal cotizatiii~, se go1se.sc 
depo, .. ,itatE' într-una din dosete1e 
Ca'-;.ei Cercuale~ 

Credem că e suHdent atMa' E 
fotografia fidelă Qlariului lug-nbrul 
,direelor. ~ , 

Cerem Casei Centrale, sil-r aV,lD
St'.le la gradul de.,. Inspt'Ctor~ 

Oare cand ne "om ruşina de-
străini mă(."tir?1 t I 

Rugj,m pe confratele Ve.>tuI din 
TImiş.oara să binevoiască a atea
gE' ak.Iltiunen d-lui director mi
nisluial Bocu asupra persoanei 
Olllriului, care şi-a câşfigat atin 

• 
ARAD, Strada lb-aUa.Qu. 

\ 

Voinţa~ Poporului 

) lJilllineata~ din ziua de Dumi
Deca 22. Dec. Il. c. .ie ocup .. ',e 
'::d{~I'l'a pr~edinlelui .. Astrac. . 

lnleryiewul a-lui Gl}ldi~ lumi
neaZ'-l în, fi~e proble":18 . altrrnă rii 
la pN'şt'dm\l.'l A-~oclatJum. a ('IC'1,)r 
doua confesiuni ardelene, 

Precum Se ştie această alt'g~rc a 
fost contestată din partea d. ltra
tian ~tarcuş ŞI ă, .\u-:odim f:ri
slt'a, doi angajali ai Asxia!iunei, 
cari au fost dati afar;l fiindcă au 
p<lgubit cu mult pe .htra! 

Procesul era să aibă loc in Si
biu la 16. cor.insă a fost' amâuat 
din lipsă de forme. 

Interviewul acesfa este un do
cUllwnl de m:lre impnrlan!,'\ cultu~ 
rai a pentru or care intelectual ro
mânt -.-
Lup'a din Rusia soviefică 

încă nu s'a incheia' ... 
Moscva, ((:eps', -- Ziaru], lt- ! 

\'"eslia~ din Moscv1l!, """ u< l , is!fhed ., 
situalia din Rusia 'sovielic.â după 'e 

proC'-t'~lll partid ului industri al, spa-
ne c.l . (' necesar a se sta mereU de 
si 1'aj,l ,:. • Lupta inpotriva fortelor 
conlrarevolationare, scrie ziarul" 
incă nu s-a jnclwiat. Ar fi o mllrt' 
gI"f'şa!;l să se creadă c..i inlenenti
nnişlii. cari stau la pândă nu ... ·0. 
profila de situa1it~. 

Si!u3lia este dt se poate de cri
tică, l_._._._._._ 
La crăciun cumparati 

cel mai ieHin la 
Casa de Moda 

,,5 T RAS 5 E RII 

Arad, vi s-a·viscu':bîserica Lutherana 
PriYiti wtmael-e mele I ..... ~ ........ _._._.-

Penfra d. Dirigen'e 
al Oficia' P. T. T~ Arad 1. 

Fn domn din Arad ne .ipune dI. ,e 

in acest au a făcut statistica con
vorbirilor sale telefonice. Vorbind 
mull şi cu proo.;ncia. har Dom
nu]ui, a plătit din gr~ taxe de 
conyobiri. N n regretă de loc, A 111)-

stim insi ce'iH:::e ne povesteşte 

acest domn. Zire. câ cvantumal 
convorbiri. Nu regretă de loc, E no 
mult m3i mic. decât timpul ce J-a 
petrecu.t lângă aparat! cbiemllnd 
Centrala telefonică! 

h fapt autentic ~i în deosebi un 
un fapt, ce se pOAte CO"lslala uşor, 
înlrebând ahooanţji! 
~u crede oare d Diriginte al 

Oidului Arad 1... cii a s06jt dt'ja 
timpul C'a, anomaliile de acest sOlu 
sit disparA din administratia I>;)Ş-
telor'"! 
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Voinţa Poporului 

BuC\t~ti 23. Cu hl\eala rulg.:-ru
lui, ~a răSpândil in lntreaga tară 
"estea uesprt'a moartea neaşlt>p

tah) alui "tntu.ă Brătlanu, 4jeful 
Partidului National Liberal, in
h"tmplată în ziua de 22 Decemvrie 
a. c. la ora 12 şi 00 'minute noap
lea, În localita.e.a io1ihMeşli din 
,'echiul Regat. Cauz!l mortii a f..Jsl 
boala de inimă de care suf{'re~, 

{!.3I'e i-a paralizat partea stâng!:!. a 
corpului şi astfel in scurt timp: 
a şi intrat in agonie. Eri dupli 
masă se plimbase încJ.1 îll grădina 
lia din Mihaieşti, .singur. Membri 
familiei, c.ari erau cu dAnsul, olr 
.servând că nu se mai reintoarce 
în casi'l, au plecat in cautarea lui 
şi l-au găsit în nesimUre în mij
locul parcului. Medicii chemati au 
l'ODstatal că nu mai e nici o (salp 

val"e !.ii intr-adevăr peste putin 
timp a şi murit. 

Ceilalţi membrii ai familiei. c.'ri 
erau la BucureŞti, 3\iz.nt.i fiind, 
noaptea la ora unu au şi plecat 
la Mihăieşti. 

Conducerei! Partidului Liberal, 
îucă în aceiasi noapte la ora UllU 

a tinut O ş.edintă improvizată la 
domiciliul lui G. Duca, unde au 
hotărât ca, până la alegerea de
finitivă şi până ]a deS<"hiderea te-
slamentului decedatullli, dl. 1. G: 
Duca să conducă partidul v ădu
vil. 

Ştirea impresonat toate cercu
rile politice din tară, deoarece 
Vintilă Brătianu avea numai 59 
ani. 

In ultimul timp a artivat mult 
in intereSUl părtidu1ui său, slăbit 

in urma rupturei provocată la 8 
Iunie a. c. de către dl. Gheorghe 
Brălianu, tiul lui Ion Brălianu. 
A a..'iislat la ultima Întrunire de 
propagandă tinulă la COD'itanta in 
ziua de 10 Decemvrie a. c. 
Rămâne de .... ăzul, că partidele 

politice cum il .VOf parenta, căd 
ştim cu tOlii că in viată, Vintilă 
Brătianu a fost ţinta celor mai 
grave atacuri şi acuzatii din cauza 
politicei sale greşite economică

f"inanciară. 

In tot cazul putem vNli arro
piatelc şi vehementele lupte în sâ
nul partidului văduvit, care lup
te vor schimba cu sigurantă fi
gura Yielii noa.'ilre politice de azi! 

Oamenii metodelor politice ve
chi di,>par şi viaţa politică se re
fac.c conform cerintel,lr timpuri-
lor moderne. 

3 

lui David, totu') s-a născut ca cel 
mai mic intre oameni, in iesle în 
loc de leagăn impărătesc şi S-;t 

culcat pe paie in loc de mătăsmi 
şi }>C111e moi. . 

De două mii de ani ni-se ,'\!ste
şle pilda Mlintuiloru1ui, arăl:îndu· 
ne că fericirea cea ade\'ăriltă nu 
se găse5te ÎIl lăca:;;urile celor bo-
gaţi şi mândrU, 

\' oi toti ceice Vă numiţi creştini,. 
întoarcetiVă măcar în aecastă ZI 
sfântă spre ieslea din \'illeem şi 
îngenunchi3ţÎ în fata copilului 
dumnezeesc, carele Vă priveşte cu~ 
blândete şi cu iubire, ~i vă zice: 
Din iubire călră voi m-am năsC'l1t 
în sărăcie şi umilire, din iubire 
către voi am luat corp omenesc,. 
ca să vă scap şi sii vă,. Illâl1tuesc 
din toate păcatele şi necazurile. 
Rogu-vă pe voi, dovediti aceeaşi 
iubire, "dati-~Ii sufletul şi inima 
voaslră. Mic şi Eu vă voi da feri.., 
cirea şi mânluirea cea adevlttată. 

,_._._ ...... _._. '_._._._._._ . ___ ._._._eClllilll_ 

Iisus Hristos, celce astăzi s-a 
născut in peşlerca din Vitleem, să 
se nasdl şi în sufletele noa~tre şi 
în viata noastră şi atunci, pătrunsi 
de credinta şi nădejdea 'vietii celei 
adevărate, ne vom în\'rednici de 
cântarea îngerească: ~:\fărire în
tru cei de sus - lui' Dumnezeu şi 
pe pământ pace, între oamenCbu-

o Imnrudenta pUlillC8, sau 
o indeUcatutl7 

Zilele accslea bătrânul advocat 
Barabaş Bela şovinislul preşedinte 
al partidului maghiar din Arad, şi
.a serbat a 75-a aniyersare a naste
rei sale, care a fost ~rilejul tuturor 
Jllaaifeslll\iunilor Ungurilor atât 
midin HQl11ania Clil şi din LTnga
garia. 

Cu ac{'aslă ocazie dl. Vasile Gol
(~oldiş a tinut de a d-sale delorie 
să trimită sărbătoritului urm:lto;l
N'a scrisoare: 

>Iubite amice!~ 
~ Cu prilejul împlinirei a 7;") de 

ani din \"ia\a 1:..1, n:lhilil 
şi bogată ÎI1 muncă, primeşle f('li6-
eililrile melc cari izvoresc dinlr-o 
inimă plină de sinCeritate şi de 
dragostr. Să-ti dea bunul Il-zeu 
putere şi srmătate, că în6i multi 
~mi să poti ser-v ipatria nO.lslră 
şi in ea, să.. poţi lupta pentru drep
turile legale, juste şi echitabile, al 
'lbOporului tău plin de virluti.. 

Cu dragoste prietenească~ 

(ss.) V. Goldiş. 

l,a aCt'aslă neţărmurită alentiune "e zice că Barabaş gfll 
a gasit de a să necu\'inl~ ca ,S'l 
prt>dea () tigare Alba Iulia cerui 
l'e-i H adus scrisoarea de mai sus, 
zidl1du-i: ~ Tf" rog dă aceaslă tigare 
dluî Vasile Goldiş şi asigur~i-l din 1 
parte-mi cil din toată po\"{'<;lea 
t.ida Alba Iulia din t nec. lH18: nu 
lD-a mai rălDas dcdi t o tig:1rc'. 
După aceasl.l Bnrabaş Bela n 

pn.>dat cele de mai :o>us ziarrlol' 
~ale minoritor cari comenteul.i; In 
genul lor acesl schimb de 'ddkn
tete~. Upinia publică va In'ea sii 
judece dară cel de mai SHS consti
tue o imprudenţă polilidi. sau :J 

Îuddicală, gro.,ieril. In tol cazul 
însă credelll că din aceasta dt V. 
(~ol&~ a invii.tat ca pe viitor să fie 
c:ireulllspeclin acordare atenţiei 
I"erinrlu-.sc de acd ce nu ştiu să le 
apnciC'ze. '" - A. C, --

O mică paranleză: 01. Barabaş 
Bela llll- a spus dec:H numii cele 
ce urmează: ,Transmite multumi
rile mele bărbatului de Stat \"a"ilc 

CrOldiş căruia ş-i Irimit şi o tigară 
foi, ne având noi ocasia sll fumnm 
împreună o ~ lulea a păcîic. 

. !)e.ci, atât comantării1e ziarelor 
minoritare cat şi cele descrise RC'Î 
mai 6US de autorul articolului, 

sunt inventiile ziariştilor minori~ 
tari şi unilaterală informatie a au
torului care semnează acest arti
col. 
Secretarul Pari. Poporului Arad: 

~Iilra. 
.~._._._._._-_._._._._.-

Gânduri de Crăciun 
· · · «-!1ineveslcsc VOl!ă. bir I 

('Urle nmre... asla:l s a 
născut llldntuitorul, .. IJ'?ţi 
gasi un prunc in/aşat, c/li
cal in iesle.« 

Zi sfântă şi de bucurie c-reşli
nească, zi de meditare şi reculc
gere sufletească; 

Omenirea de astăzi, ca şi cea de 
pe vremea ~ aşterii .\lântuitorului 
se sbate şi se sbucium;) Spl'C a-şi 
gAsi fericirea, şi m:înluirea de ne
cazurile cari, pe zi ce merge. se 
Înmullesc !)i sufocă orice' nă
dejde într-un viitor mai bun Dar 
precum (ldinoară, aşa şi acum, 
zadarnice slmt toate încercările şi 
st'ortllrile Îm'ăta\ilor, filozofilor şi 
a tuturor oamenilor, cari conduc 
desliuele omenirei, s~re a uşura 
grija zilei de mâine. Zadarnic esl2 
şi 'la rămil.nea lot zbuciumul no
stru, daca şi aCUlll, dupa apr,1alK' I 
două mii de ani dela Kaşierea 

lui Iisus Hristos Y0111 rosti 11U111 ai 
cu buzele numele Lui si nu vom 
primi să credem, că HiI;luim şi să 
vieluim cum ne-a lnv<'J.tal El, 
lJumneZ('ul celce s-a săIăsluit în 
corp omenesc şi ne-a dat pilda cea 
mai dcsăvărşilă a vietii omeneşti. 
Toate teoriile Ş loatc rctell>Ie de 
îndreplare şi Îll\'ioare a stării de 
astăzi \'01' SUfCl'i acel as esec. dacă 
omenirea nu seva 110tări' odată 
şi IX'nlru totdeauna să se identi
fice cu viata Fiului lui Dumnezeu, 
cel ce s-a născut în umilinlă şi 
sarăcia celui din urmă dintru se
menii nostrii, 'dar carele cu iubi
rea sa a îmbrăţişat omenirea În
treagă. 

Fiul lui 'Dumnezeu l'ellunţând ~a 
toale hunurile, pe care î le-ar fi 
putut oferi bogătiile, nemiburale 
ale Dumnezeirii, s-a făcut om şi 
s-a nascut in ieslele unni <;t'lul 
mic. D('<;i după originea omenească 
se ldigea din familia rcgească a 

Curitirea şi .opsirea hainelor o flce in modul 
cel Mai perfect 

HOSZPODAR, Sir. V. Stroeseu 13. 

Banca Ardeleana si Cassa de Economii S. A. 

Sucursale 

sucursala Arad 
Centrala: CLUJ. 

Arad, Braşov, Carei-Meri, Oradea, Sibiu, 

năyoire«. , 
Dr. N. Popoylt'J. • _._-_._._.-

Cazeta, parfumuri, 
ape de calone 

tn mare asortiment,cu preţuri eftine la 

Parfumeria LORENZ 
A R A O, STRADA MEŢIANU _._._._._.-. 

Df'la Senieiul tehnic al Munl· 
cipiului Arad' In zjua de 28 De
cemvrie 1930 după masă la ora 6, 
dL consilier ing. Sava Goiu n. 
tine În sala mare de şedintă a Pri~ 
mărid Arad o expunere asupra 
modulni de conslruire de case prin 
Casa Autonomă a Constructiilor. 
Planurile şi deyizele se pot vcdoa 
la Serviciul tehnic al Primăriei. 
Coslul unei case se va acbita în 
15 .ani în Tale lunare. _._._._._.-
Priviţi vitrinele: 

ParIU· ,e " 

merlei " . ' 

nou deschis vis-a-vis Cu prefecturaiud
Cadouri de Crăciun şi de Anul 

nou se pot procura eftin. _.-._._._.-
A sosit 

persiane sure si mânz 
il diferite colori la 

Neulander 
blănar 

A d Pal.tul E. Fiselle,. Ia 
Satu-N\are, Trg.-Mureş, Timişoara, Turda.. ra, curte. 

ieol e lirken auer recomandă de sărbători depozitu 1 
său bogat asortat din ~. 
Str. Eminescu No. 6. -~ 
vis-a-vis cu Cornul Vânător. 
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- Pastorala de Crăciun P. S# Sale 
Episcop Dr. GrigorJe Comşa de Arad 

Bucuria Crăciunului este b'llr.~l- 1 
ria luluror Cl'Cştiuilur aekvăra[i,' 
'inainte cu zece aui Înlr-o locllin
"'ă simplă din oraşul 2'\ewyork ehi 
lU" in ziua CrăduIlului un rom:1,li 
*migr~l şede~ inlrhtal, ~~llldindll-:,;e 
la su\l<l sa Şl la prUllClI de a{'asi\'.. I 
li \'t~ni 1) scrisoare ada fabrica in 
can: 111C1'U şi in scrÎsDare eHi ca 
dda 1 Iallu:1rie va <li'pa cu un d:)
'.lar plaUI mai marC' pe zj, <Iar \'1.'$-

~a ace:isLa nu i-a înIiIi urat Illtris
tarea. la clipa un'nătoarc intră 
la el un prit~t~H .',>1 li zice': ,Bnctld
te cilci azi S-:l nilSClli ~Lllli uit .)j'trl 
lumii,. Şi rom:"tnul noslru ("u b
'crrmi în Odll a l'fispuJls: ,. na fr!lte 
azi a\'cm Cnlciullul t<. 
Tr~hue sa l1t' IJlH.'uriun eit pulem 1 

p[>ă7.llui Crăeiumtl in tara nl;islr~l 
tnlllâll('a.~cit stiip.lui !li.' alt' IW'lstrc. 
Să ne lm('tirăm şi s?l Mm l!lllfn 
lui Dumnezeu cit prăznuim acest 
Criiciun antlld domnilor al Tadi 

. ~ biuecrediuciosul .}i· dc IIrisl JS 
mbilurul Hegde nostru C:lr~)l a] 
Il-lea. Alt!' nt'HIHuti prăzllues(' Cr·1\.-

şi b'olnayi nenumăratt Dar vi in
lre-b: oare !lunci câud; bu~,ltelc 
6J"au mai SCUll1pc ne iubC.ml tl:ll'e 
mult unE pe altii; oare jertfe mI 
atunci mai mult }>enlru $uftet 
P<'litru Inmina vÎe-W'! Nu ~un)
aslem 110i că ~tHn{'j ('{ind gOlWfI tiu
pa avere nu mlti are fdu, - nisi 
vorb~ nu puate fi de viată n.)r
maW? Când in America ;nl'i' Jrt' 
ll!llpriean Onea.să-şi aihe auhmol)i
ful său, a \,('nit C'n:;;tl de v-alori la I 
hltrsa din Newv~)rk şi ..tn âml\l '\ 
s,)pUunani s-au !>ierdut ·l;-) mihanit' 
de dolari. 

In aCC':lsle \Tr-tIl tiri de s('ump0! [', 
de criză, ,"om (,,:lnlt, imp:lr:"ţi:l lui 
DUmlH'lt'u prin lN>z\'ie şi cllmpât1-
N". 'Ţăranul văzând cA gr.ilul lui 
este idtîn, hl.l" ari i{'olele in!lu~tri -!if' J 
seumpt' să l!'1iiflsea mai cru(utor, . 
purtând imbăd\mint-e din d.t SL' 

poate f1knlă cit' el, orăşeanul să 
ranIt' a fi mul\u'mHi cu pulin (,:l
ci Sf. Petru zice: viilla cunUt nu 
esle În podoaha ('ea elin afan'! a im
p\etirii plirn}ui ~i fi insr!$l1ralarii 
aurului ~l Pdru 3 .1. :1-1, ci ld 
inima lllu]lumilă cu putin. 

Frate Rumâne! Din wÎnd iti (hl

rese tie să Îllt{']('gi In ziua. N~lşt['rii 
Domnului C\.~ este dragosle:t apm.l- I 
pclui, Scoale din suflet ui l:'i II ,1rke . 
pâeat ai avea, scoate de acolo orice I 

n(>.mnltumi~, c-ăd să ~ii că nenml
tumir-ea de azi nu este. unUlrea 
starii ('ponomi-ct', nu este un ble,s
l.t'm al a\'erd, pi o bOrlliî li suflete
lor. Inimik- noastN' sunt boln.ln'. 
Să dăm Domnului aC-bie inimi Si 
să llU 35lepti'tm multt:nnil'ea 01'1<1 
urca~a pro~uri!or, ci dt'la drag0s
t{'a dintre ual. ~[)i nu stim sd rim' , 
mult u'm iti (/(,()3N"(,{, ctl,'Lllălii D1 u1- II 

ţtlIlJirt'8 loemai nntli.' nU trf'Nllc: 
În urt"al'ea pN"ţuriLn" pllmitllt(>~ti. 

Facel i deci, iubi(ii mei, să Cl't~:l
"seif Iii ini.miLt~ voastre mai mull<l 
dragosk, ilprideti cu mni 'HlullA 
Uirie focul iucl'('derii irt dr:1t;1~t(';l \ 
{{h'ină C:lN' ni-a dM Ro'nI;Îni;i"':\bj~ 
apriejp(i flaeilra iulJirii de lrrm si I 

tari\. Sporiti ÎUCl'c(Ît.'i't';lY::luslr!\ i'n I 

g,lndul. senin al )'laje~la! ii S'lll' 
Ht't(dw Carol al lI-lpa, CJ.r~ ni-a 
chemat 1tt munca frăteasC'i'i pC"lll'u 
ţară; illercdeli-vă in g:'tndul xrnti
tor ,al marilor patrioti şi-n spaila 
o4ehta a hravHor osl:lşi ai Romtt
n.iei..lnc["{'oe!i-va în sfinlC'Ie rug:'Î
ClUru ce .le in.,Jta sJatlt. nrato:i. 
biserică ortodoxa pentru hinele şi 
fericirea noastră a tuturur. Fiti: {!

cr('ziHori in in.suşif"ile de bun1l!1.
t<>, <treptatt' şi sfintenie alt' sufl~tu
lui romfilH'$c $i atunci aVem (j

niş((' ~i mulţumite :.ufldl;ascâ. 

"cÎunrtJ ~i alte silrbi'ibri {'Il g(lIld 1rl 
la lronurilf" ]01' "~idLl,,il{', dar lHO
tme'a rnm:ln!l ali are hucuri a s'\ 
prilzllui asdt pu n.llldu-şi îllcrerl·'r<.'!l 
In ~lântuit()rn1 lumii, Isus Hristos 
care ni-a lrimis ca' Domnitor P"-' 
Maj.estitaka Sa Hegeic Carol ',!l 
1I-}('a. 

I\u Qv('m destule cuvinte sh Zt1- -.-•• -.-.-,,-.- .............. O-.' • .;ii.t7 ..... - '-..-.-.... . 

~~j~~~r~t:.~~~]t:n c~se~l('~~~llin~II~l"a~ C~!l.CA Ir~~rn.g~!lIă ~~!ml ~!UQ J ~~invr~ii ~:~t~~s~O~ef:c~;~~~ 
jurari cu mai l11ulUi bucurie dt'C':1t i;U v lilu Uvvil ba LUi. 5;1 • prăvălia demodă E.8ullay 
fratii Îlldqnlriali in America. In A d St M ţ' N 7 M - It t d t· fI 1 t . uepli lI:i sigur'an (;1 a vii I [)['lJ iu i ! ării I ra. r. e tanu o. . ,il mu e su e e me n ane - ems se pune in 
l10aslre ne gihuhm deci azi h da- vâzare 78 em, lat ă 28 Lei per metru. - Priviţi preţurHe din vitrină I 
J'urile lrimikrii In IUllle a l!iluil .-.-.-.-.-.-"" - .-$-.... --.-.'i'_._.=-.~ 
născut Fiu al lui DllIUlH'ZP.!l. Ah. 
cât de minunat este dam! venirii iti P~l~~il· ~;'Iilh:i dimcş!, Cr,l\:3t~, 'şepci, .g.1maş~, şalt~lri de .m?i- l 

,lume a Domnului!! Uj~~ll l:~ '~11· ta:;e ŞI. de lana, m~nlJşl. de pleTe ŞI de tncon 
Prin J)ihla iubirei Salt' oe ,):!_ .... ~ ('~PIl!Ş!lC, _ hatlst~, Ciorapi, articole de modă pt. 

meni, Domnul s-a fâeut pildfi (le I I~p~: la in#:! .. ,~ hrhaţl ŞI femel, umbrele, CII preturi foarte 
iu~~re .p~nh'u .cl:~.:;!ini unj~ fală de' ~~- ,;.~ ~ G~~~(3 redu- ~....,:. A~AD, Bul. Reg ferd,' 63-,65_ 
alth- 1\01 creştulIl tN'bLIC sa nI' d1ir:: i U'I11i i UliM se la ~_a~s VlS-a-Vl:s cu gala Electrică. 
se.'tma penlru cari (ll'irini trebues:! I _ • ..."~ ...... _._.'-"'"'" ..... ..,.,, > •• .-._._._._._ .... _._._. 

ne iubim Ullii pe al~ii. I 
Phîngerea g·ellcral,l esLe azi Îll 

loală lumea că stadp pretul et'j',~
alelur, că sporesc dalorill{', doh:î 11-

zile se urcă, {,o!llN\ul tragt' 01>1.1'1-
nele, indUStria illchide p:)/'(ile. el'l 

. 1 t "1 }' , •. :f '1~._D ti 
mal U.~IJI' ueru es e S~l (' P all~r C;l b~' r_=',.·J iT ..... :'. ~.~~ .. ff_.;e~:~;:.\il .. ~.,.fl~'ă~ ~~.', .. al~turea de 1 ux g~lsim lleagra sti - p" "~:J" ~ J):.';,.,: > _,' ".~' .. 
răc~e, 6t I:îngii palate luminnJ<;e "'.i,j ~~UI ~!lidd~ ~ru 
g$lm lcmuiti lnlullccoasc, ~dr"ei g_-"~._E! _____ :II!tlF!Vc:t'_~"!>.NlIISIII 

lUare comerciant de sticJărie şi a~ticole de D1enaj. 

Mare asortiment de porce!anuri etc. Secţia radio, vinde marca 

Sta.n.datrd Rex 
cel mai perfect' aparat, care are un singur defect, anume, că nu avem atâtea câte am putea vinde, 

Radio Standard este cadoul cel mai frumos de Crăciun. 

Voinţa Poporului 

Poşta redacţiei. 
Pentru dl CoriQlan Motorcu, :\~l' 

d~ş. ,~'rilllitt'ti ~r. Yerb, de} a OI'ga
mzatu\e: Drautl, f.am.na, Mîni,:>ul. 
sus, J.u~ăria, Cuied, It>rcoşoni, Hn
di~, RoC'S,Îg _ _ ._._._._.-

De sfintele sărbători 
se copa'ă peş t ~ 

de tot felul' la firma 
LUTTWAI si ABRAMOVl(1 

Arad, Cal. Banatului _._._._ ..... ~ 
, Ru~;îm pl' d-rtU pl'f'$t-1UnU al 01', 
~nb:lttiilol' ParI. Pop~lrutul din 
,t:url?f. ~il 3bolWle ~"OI~T:\ PO
PONI :1.(;1-:. A s{" adrt"S1t 3{{mlni
~14-aU:', ~dU SN'rt'\arialului Par
tidului. _._._._._.-
-~-~~~:i. .' 

• ~ ~ -~~ ... <, 'ţ~ ".;1.?;~l:~:;~i;t~~ '''})~. ~ 
, 't· ..... "-:::1;:...Z'~:.!;~~·~~:; -

Perfectia. trumusetea 
SIDunurUor de toaletă 

,.OAEDER" 
este neintreeută! 

De vânzare ta tcrate DrogucrtiJe, Par
fumeritfe şi farmaciUe din tară 

............ _ ... 
i)f'b ~f'('re:ariatul Partiflulul r'~," 

porutui. RugiJm pu d-lli!. Pl'B-,H+51ti. 
,li oq~'lii1zatihr din jdd,'( ~,l ne 
"i('rÎe e;Î!~ )llIm(>r~ ":ft J)l'"IttMl ('ine 
ahOlwa:t.a zilind "oinţ:l PoJp<lrului 
Rlsp:lndi(i aec-'it ziar: Arljeo]C'l(' de 
(onO. le ,.;('rie toldeauna dL "a~il(' 
GoHfls! Lu!)! ăm \lI. d('\'ÎZ~l: munci'!. 
rÎn"l·e şi If'g!ltilall'! Scrisor; le 1n 
acpsl Sens şi ('v{'nl\lfll~lc~ arlicol!', 
şliri, mi.)c~u·('a eul:w-aIă rl('la d-.:. !;fi 
le Irillliidi pe adresa: ~litra :\. 1. 
~t'('reLlI'ul Par'. Poponllui, :\rad. 
Sir. Aviator I. Sa\':!, No,f. Abn· 
m~1i VOI'ŢA POpm~rLet eaN 
,'a ':lpară in1{~r{':,f'I~ vO<l'ilrc! _. __ .~.".Ea..aRI 
Cut11păraţi 

la confecţia 

,.VI~11~8IDU 
Preţuri! teribi'(' d'e eftine. , 

Mate târg d'e 
. Craciun şi de 
,Anul·Nou! 

Se vinde şi in rate de 12 luni 
.~"'''''OiJtPtIY~'''Il!lPI~~IOlltt;l1Allr.@~~~IiICf,j§MllOjllllltitJli4PO~ ViS-â.~vis ca Dacia 

; "" ..... -" ... ~ -~.-.~.~, .. ,., ~ ~ 

'Preturi foarte re~~,Şe! 10, ' IU-, PL' ES' Z A!l'!ti!ne.l'sJdr~-să 
~ Paltoane Dl. dame şi DI. dsoare, 1, , - I - .'. . Cu 'libeluJ .. CREDITn ca -,if:.. • 

• " precum şi blănuri în toate calităţile. •• A D. wfs.a-9fs ctI illtrMt! iti dos de mIr .. şi cu bani gata o-o·o~o-o 

Paltoane, haine bărbăteşti, din lnaterialul cel mai bun. 
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Voinţa Poporului 5 

Ueti luea Crăciun placut. daCă faceti cumpărături la casa de modă RECORD! 
flancI de tenis 70 cm. 20.- lei Crep de chine' "1J.~ I/!! Efompl de matas~ arle5g(r 11 •• - lei Ştofe pt. bărbati (800 lei) 315.- lei 
PAnzături deja !a 20 • ...:..- lei 3 m. flanel-fond 135. - let Şervete de masă pl. 6 pers 240.- Iei Str. Eml •• scu 10. 11. 

"UlII ftllde.. c. eric. pret .".ptaltll. Cel .... 1ftl1Î' ... 1mI .i. nC ... .,.·· • .., • 

Moş Crăciun 
. Moş Crâciun de sus din cerlnri 

BHlnd şi dulce Ia privire 
A veuit c-un sac in spate 

- Mare, mare presle fire. 

Ş'a 'mj:Hirtit la jtteărele 
Prttt1dlor buni Ia purtare 
Colindând din casa 'Ii easă 
V>ezi c'ăi ştia pe fiecare 

. O! le-a dat ClI m:1nă largă 
Daruri scumpe şi bogate
(lw)i ~i sa[,i, c:ir-ţi cu chipuri 
IOoll1ul Îllcăr'caL cu toate. 

E! dar celor riii la fire 
Din porunca Talălui 
Nu le-a dat chiar nici-o carle 
Ci le-a pus nuieaua 'n cui 

Copilaşi băgaţi de ~eamă 
Vă purtati cu loUi bine ' 

De Y(jiU să prÎmh~ caruri 
Şi la anul cnre vine. 

Citichici, B Dccemvrie 1930. 
FlrHa Rpstrunn, it1\'. .... _._._ ...... 

Aperiti'd'. 
, Col(e.ţel!: MlH Popescule! In Ix 
sli Le apuCi dilllr-odală să scrii câ
te năzbfHii toale1 - c:lnd versuri, 
eând proză, hale-le-ar focu, - mai 
hine ai celi câte ceva deIe aulorii 
lTlai de seamă! 

Popescu: Să celesc, eu?l Păi, 
astfel cum vrei ca produsul meu 
Jjt('rar S:l fi{' ... ori~inaI'!! ... _-_._._.-
Atât pt. Domni, precum pt Doamne 
serviciul de primul rang, preturi eftine 

la SAlO~]UI. FIROSKY 
'(:oafor pt, Domni şi Dame A RAD 
. Str. Matei Corvln 2. 

OnduTaţie Lei 15.-
Spălat " 15.-
Manicurc " 15.~ 
Tuns, . " 15.-

!;i5lem ~e abOIUlmeat. 

~ADIO! 
__ ~";*"HIIQll&tilliL ... 

~ .1R "'-6' 

~zeglu 
este cea mai veche intreprjndere de 

:maşini de scris 

Da line vechi ele Crăciun 
- Câteva insemlJă,.1 ezf.rase -

Celor Ce Idesc in sbudumul Cl1 turca îşi aleg dela fnggţ \'~~ 
doeoliior al vÎt'ţii de nr!l,>~ătbli- latul care o sâ-i c'Jndtrcă () feciorul 
torile cr:1dullUlui le aduc vitrine care lrebtie să-joace turca., . 
feeric luminate penlru dc<;făt~lrt>a :,1 tirea este un bol de oai~ cu 
ochilor şi pentru suflelp, o U1Cer- piele de epure pe la barbă, cu 
c.are p{'lliiJilrl de e,oadnrl' din gri- urechi impodobite cu bete şi (Jt1U-

jclc <it' fiecare zi. !ţlid: HoluL şi coarnde ,>lipl intepe- I 
Tăranul acc,;te si'irh11fori It' sâr- ni~e într-un lemn, J?e carc~l tine in I 

hrâ()r('~;tp cu lot sufletul şi. It' pe- TImna omul C;lre () .l0acă ŞI carc DU I 
Ir['re a';JR elim estl' datina. se Y{>fie fiind· ascuns sub ,) p:ln-

Si} InCPITutn să p~\lnlhdem în z~turti~, I 
primii ivHalt'n :,u t'letului rW JlClru1ui, Prin Mun(ii Apu·wni, Turca 'l!"C 
să-i clllloa:-;;tem olJir:eiuriie şi sit forma unu icap de ('erb

1 
l~ aeolo 

în\elegern ad:lnea lor sl'mni!'iea\ie. îhsă se g~ts.eşl.e cu g<r('u cinJ se 
:-.; ti \'orhim d'~~ colinde şi <le dn- duce cu l't1rca. E p:"trasit de înge
t('('clecJl' stra care s-au importul rul sau cd mult timlj de6slipla
şi pc la oraşe şi care :mnl astfel mână şi dacii moare in arest intrr
de!)lul de cno,)scute, ci de lurru- val uici popa nu-I ,sfin\cşte / in' 
rit\! cari fac farmecul ohiceiurilor Musee!, Turca poartă nUJlWIC rle 
d~ crăciun pimă la anul nou, la Hreaza; este ciudat împo(bhită şi 
tară, <le acele naive lnsc('uări in merge din casă in casti Învrs{'linrl 
care stau înel~pullll'ile lf'alrului pe Loţi go~pr)darii şi mai ales pe 
nostru popular) care oglrlndesc 'Copii c,Îl'oI in urma ei. , 
spiritul mistic şi - plin de supe- ~ Dar înfapluire la unii lonlitori 
rştitti -ale poporului român. din munte, a ciudateî credinte el\. 

Aslfel este vielen1ul în Munle... Dumnezeu pt>ntrn a îll\'(>snicii na-
nia, sau Irazii in ~Ioldo\'a, care ştrrca riului Miu, drslc<1({ii dela 
înfătişt"a1:ă naşterea Domnului, ve- B . h' ..el . ')'. . t \ Crăciun la ;"lbotf'az:A, iIm Ile 'le-
mrea maglor Şi pnmm:a acei> ora lJi!nacp!or, llumindn-lc 5:1 spună 
dt' dUl'C h,,)(t 

Jlersonagiile sunl de olJiCelL \ fie-căruia in faţă, adevrlrul, Bre-
Irod, c('i trei crai ~i c~lle ua m:is,':l- I zai:1

, jumătate om şi jumătate do- / 
riciu, care c~tc <lupii regiune Pa biloc, Este desigur {) fiillW r:lzle-

Incadrări 
de lablouri blondei. 

mare asorliment cu preţuri 

foarte tfti ne se pot protura la 

N. Menrath: 
strada Brătianu No. 21, 

vfs·a-vis cU Corp. Intfustr~aşilo,r. 
f 

Carol Rnenel Si Fiul 
Arad, Bul. Reg; Perdinand 1. 21, 

Casă proţ1rie 

Lemne de foc mAruntate, Cărbuni 
, de piatră. Cocs silezian· 

Cărbuni de lemn~ 
Transportat la domiciliu. - Preţuri 

redu~. - Prima ca1itate, 

SfiIJtire efe biserică 
Iii Lipbva. 

Lipovll, 22, Dec. - Azi s-a sfin
ţit aci în locatltate' frumoasli şi 
impoiantă bis€ricll drtodo~::.rom-\. 

n1t. Ceremonialul sfintirei, cu mare 
fast, l~a condus p, S. Sa, Episcopul 
GrigiJrie Comş8, asislaL de patru
z-eci de preoti. iati, Moşul, sau Il ara pul. Esle in- (i!ă din străvcehilc coruri haphi

leresanl de relevat ca aC2ilsL;l da- ce şi ceI dinhîiu obrrtz de tealru 
lina o înUllnim şi ia Hu.)i ca .,şi care s-a Învit în d'llinile nlJ:\"trc ~._ ...... _._.~ 

.la ilforavl~ lucruri cari ne f.lce s;i ,populare.(( . (o • l' ~;~F',;,,~nUi J U· G A,' 
, hănuim c:i YiclclllUl arc îndcpiîl'- ! DiU dU Il: 

lată origină la poporul sIa\', ! Toale aceste <blini fcrm('eăl;)!lre. ! il 
ti> i originalitatea hr alcălue.c lIn I execută cele mai variate lucrări 

Dar ceeace face lUai Cli sl'il.nl:i! pOl'l1l urî:lş,i~[:)J'ic(~-rf'lilti"s. În care de b!ănărie, 
S:1lul sil pelfC:IC:l C'il~ eOJlYUilll i P;'f'Z('lll ul se iIllpl{'l('~;te eu frf'cutul 
ciudal cu re f'LllrH'rft din CUSu În l' \Îc1.ii rcnlt', poC'm eu ar1nnciî s('m~ lucrează p1ele de 
easii. }n nlstj!11,I),lIJ dintr~ Crric,iull, ' t}· x il. .. . nifica!ic şi care ('n5 a Ize;1Z,t cre- I 
Şi :;fanlu! \' aSlhe Şi care poarta I .. t 1 "I·'}'· '!'\o·la 1 an;mC .... ,,..!e sa"'l batl·ce, ' j'" , Olll,e e, super::; i)1 C ŞI prllnl 11 - 1:"'" • dupa (ol.t'enle I:cglll;li ,Mlmil'i dj- j' l ' • 
f t 1 C 1) [{'U s~1l;ÎI0asiî a I)oporn lU roman. en e: urca, D\)ra."au ,rC{1Zd, iti ~t·' IOd 

Prill Oltenia, f kaii c.u'j ~drg i _ ......... ~~~ăhî. _1 el 10 ŞI SO 1 
-- A RAD, Mt'\r8sesti No, 68. 

I~A~~~ III!\ 'op·- .1., CT""~" ",~l;'j 11';111' ,-,< dame 1; ~._."'$~._._ 
t'1~ktlb' 'i{I··'t~· '~D~'~~";~,; ~J'~1~~~tl~~11 ~i b\::!1~~if~l;d\~~.~~~;~~ f!·~~tfoj~ln~. dei I! fin. ~f"u '~iUl)mi(ar $i giyvaer-

'1',\ ~ ~. ;J~r~~~\~o::;.~r!i.: ~iel~~t vnp!!Sre. ;\i~,-'.[), l)11!. ~t'g.nf{, ; !~,.~f~ ~:: 91U, "_l'ac!. In fata bi-
~=~=~'::·:;:~~~5~:~::~~~~~~:':~~:~A~bă) ~ I ".".~ z; letice. lliterane. 

Ciorapi de lână dela . ld ::8.·- il
l 

Haine de lână pt CcJpii . I Ca~mjri ae:Cr3~mn şi AnUl ft91 
" " ata " . ,. 40.- I dela 3-12 ani , . . Ici 3no'-j cu preturi de concurentă. 
" adesgoNo,.;SII.. 155.~' d Svetter o ' • , , • "lOS.- (~f.e b 1 CONSU\~HJ 

de m,Îtese reform eo.-· ii (iorapi pt bă.rbaţi dela " 12.- I nI OI TU a SOC,., ,'f, 

(Ombini!loana d~ măt. :: 125.- II ,. . tJ copii " " 10 - "."ClI!IlI!lI!IIt._._._ 
A.. B06YO. ARAM>. S~rftl. l';MlNESCU 1:;. Târga,al de Crăciun .-.-.-.-.-.-*-.-*_ .. -+-+-........ '.-.-.. - ... -. s'a inceput la" 

dWW ::~~ Institutul de Cre~it si Păstrare il CGmerc~an· "Regele Socolaterl 

'InSII-tut dD Beanle tilor din Arad. 'J Str, Meţianu (casa· df. LukăCs). 

Lom) de cumpărare. cel mai eftin 
Vis-ă-vis cu poşta mare . . 

1. Veţi plăti săptămânal 10, 20 lei timp de 5 ani şi primHi capitalul 
i U !.' • cu camăta compusă. II, Veţi plăti intre' 3-.15 ani şi În fiecare fi luni se 1 Cele mai fine zaharic~le şi şo-

capitaiizează suma. (Săptămânal lei 20, veţi prinli treize\ Imi lei). fU. Anual colată, mare a-sQJtîment.ln filiala sa, .. , C.l1Imk II c .. ttr pL .... 00 000 J ' 

O" "LlIR ,. COl ~I: !r!:':.:t!:~t!:::·::;:.·:~_·_·::;·_·_.·_~"';"*il o ~:~:~!~!~~~!~~; 
H II. Lama de Ta.'S "RlVe" este cel 

mai bun; concurează cu 

O 1 . • C" v f' t t d .. ă '. "RIVO" Master lei } 2 bue. ndu aţte cu apă . .• .. 20 - .. anepa- UlOr, or e canep , mreji I 
~~ă~!\t : : : : : :: ~.= 1 pentru prescuit, sfoară, saci, panere, +. Se g<"iseşte pretutindeni: 
''''anicure 20 - I h' . ~ t ' . t t f 1 d t . Văpsitul de' pir' , :; tO:-.. e Ingl, pa lUI, ŞI o e e Ş reangUrl * Parfumeria "GRATIAU. 
OnfJulatleDauer cstablUlI) dela l.40'O,- I şi căpestre. - Casa fond, ată în 1874. I I \,) BIR f~ d 17 
Iligriitru de abtal:r Lei: 4o-6D.-' . ... "traCI,. ti. ego 'er, . . _ ...... _ .... a:u._._~""""'~_ ....... - ...... -.-.-....... -.- 1 .......... _._ • .--

i 

; 

1 

·0 

, , 
_" i 

l 



----------------... L 

, Voinţa Poporului 

C ..., - 1 A. C ..., - I 1 dt- -1 In prima zÎ de crăciun lai, 25 Dec, ora 9 seara raCIUnU In amtnu n us rlaşl Of. şe ~a juca comedi~ muzical~, în, 3 ~cte; Căsăt?ria 
de mcredere, de Carol Gero, Vmen, a doua Zl de 

crăciun, la ora 9 seară serată artestică, Vor debuta: Magda Stern pianistă, Constantin Ursulescu cântAre' de operă, şi se vor juca piesele: Sacul cu~ 
nisip, Boul, Acuzatul mut. In ambele zile după program dans 

Fundionărimea, tagma cea mai 
osândilă si bătută de Dumnezeu. 

In şedjnta de eri a Cameril de
putatilor, iarăşi s-au pungăşit banii 
bietilor functionari de Stat r 

,5i deputatii majoritari, - in fine, 
'- au revenit la sentimentul bun 
~ omenesc şi s-au declarat in ~on
Ira proiectului de lege a reducerii 
/-.ruariiIor functionăreşli. Au depus 
~j proiectul Jegii de mărirea im
p<lzilului global. La prima volare 
lIlSă nu s-a obţinut majoritatea vo
t urilor şi astfel guvernul a to~t 
blamat chiar de deputajii săi. 

National tărani Îl însă sunt ne
. ~atioşi şi sangvini când e vorba de 
bani ... şi Il Ciceo Pop, preşedin
tele adunării a oomumcat deputa
tilor, că dacă nu votează cu majo
ritale proiectele guvernul demisio
nează şi astfel desigur că şi bie~ii 
p.arlamentari i-şi pierd pita! In
~uşi d. PopO\ici ministrul dc fi
nanlă a ameninţat cu demisia. 

. Mai bine să pi.ar'ă de foame 
norodul de flUlclionari, decât "Il-şi 

Sistemul 
magnetic 
RW 

Istl lIIarCI amalorilor 
I.igenti. 

piarrlli fotoliile p1uşate d-nii mlni
ştrii şi frumoasele venite d-nii de-

pUŞt!itif! , ., f' '1' 
1 unc\lOnaru Vor ,1 mUrI orI 

de foame, iar »aleşi natiunil« m,îD
drii flăcăi, se vor îmbui ba în bu
năUltile hărăpite din bănuiti sterşi 
dela bietul conhibuabil şi bietii 
functionarii! Iată roată! A treeut 
şi peste ultima miingăiere şi spe
rantă a bietului functionar. Fru
mO-'i cadou din partea poLentatilor! 

Pot oare să vă doresc sărhători 
plăcute, celilodlor?1 

Un loc de casă 
250 rn. quadraţi şi una maşina "SIN
GER" pt. bărbaji, Se vinde eftin Arad
Murăşel, Colonia-Nouă. Ulin F.lon. 

Dau ur!JII'S 1/2 litri vin, dacă cum
U păraţi 5 litri vin rosu, 

assu, cu preţul mai mare de Lei ] 2, 
Strada Cal vin No. 1. 

Ohit>ctul con~1Irsuhd .... ste:~ conffC tional'l',a unu,i h.flut p;.tr~p.ur, cu 
mt>tode CHDI~, intrebuinţand sist.-mul magnl"hc hp R. W. 1 rlO-Tron. 

Pr~miUe: 

Premiul· 1.; Un aparat de radio cu .1 lampi, alimentat dela priză 
'J U.: Un aparat de radio cu 4 lămpi, alimentat dela priză 
" III.: Un aparat de radio cu 3 lămpi, alimenlat, dela priză 
" IV - VI.: Prodmc Trio-Tron în valoarea de 4000 LeI cu50~!tJ red, 
" VII-X.: Produse Trio-Tron în valoarea de 2000 Lei cu 50~';) red, 

:E de premii de consolare, Amănunle asupra eoncu~uh!i la firma 
Dvs, de radio sau 'la He;pr, pL Ardeal al hrmeJ 

uloIRol 
Carol Hirschmann Arad. SIr. GheOrghe Lazar 17. 

Candidatura DluJ Vasile Goldiş 
la Braşov. 

Din BUl"Ureşli s-a svonit, r,1l dl. 
Goldiş, Goga şi altii fnlUlaşj ai 
Partidului PDporului ar candida 
la alegerile parliflle ce vor .wea 
loc îllcurilnd. 

Dt Goldiş şi orgaruzatia Arad al 
Partidului Poporului DU am încă 
nimic precis aci referitor. .\lâl(l 
ştim că Partidul POp<lrului este 
unHar şi ca organizatia şi con
dui tii şi astfe] nu ne vine Il '('redc 
ion ştirile prea dubios.e cu r('ferirc 

la participarea În alegerile par-. 
tiale, 

Partidul nostru s-a obtinut deJa 
alegeri din cauza legii anticonstitu
tionale, administrative şi aefiilld 
aceaslă lege încă revocată P3rU· 
dul Poporului şi fruntaşii săi se 
abtiu în mod fi<;esc dela luplele 
electorale ce se dau în baza <lCe<I 
slei lege, prin care s-a Î1'I1[litrUt 
tară în guvcrni~. după sistemul 
bolşevicilOr din J:1usia de azil 

Banca "Victoria" si situatia deponenlilor . 
Arad. 21. D{',c. Având în vedere refuză acordarea moratoriului, IlŞlt" 

că soarta Beii Victoria preocupă Întrucât Banca este constri'msrt să 
azi loată suflarea românească din ceară Tribunalului un cOllcor<ht 
jur şi cu drept cuvânt putem, afir- fortat, la l1ereuşirea cărpia Bllllca 
ma că chestiunea Beii Victoria cs- întră în faliment şi peste 12 mii 
te o problemă natională la granita de debil ori vor fi inprocesuati pt, 
de Vest a ţării, - din sursele cele plata datoriilor. Dar nici acc.>t pro
mai demue de toaLă incredere[l ne- ces nu va putea ajuta nimk, f6rll. 
am informat asupra acestei inslitu- va distruge pe debitori, deo'ire~e 
tiuni de o veche şi frumoasă acU- nu se prel"intă nici un cumpărl'HJr 
vitale romilnească. la licitatie, tăm:lnâd imobillli in 

In urma crizei economice, Cp posesiunea Bciij: .-
bântuie azi întreaga ~ari'î, 'ajtui- In interesul deponetilor divul
gând şi Bea »Victoria (t in dificll]- găm un secret şi auumie, câ pasi
[ale financiară, a cerut dep:Hlcnli- Ulii Beii Victoria este mai mare de" 
]01' suhscrierea m.raloriului pe trei rdi actiuul, deci in ·caz de fa/it ..... 
alJi AtM statul c:H şi Banca :--;ali· meni nu vor incasa nimic l~ la 
ona'lă i-a impus aceasta cOnfIHie,:in caz de vine statul şi"''1!cJ! ,itl
care caz statul "U veni cu un cre- ona'lă cu un ajutor total de Ici 350 
dit de Ici 200 milioane, iar Rlnc~ milionc. capiLalui şi o micil uobân
Nalion!llă cu lei 150 milione. Bine dă esLe asigurat. Deci precum de
ânleles. că În acest caz Banca' Vie- p:mentii Bcilor TimişBna şi Biho
loria( va fi salvată, iar deponentii r,eana au făcut,in1crC'>111 fierărui de 
şi vor primi prelentiunele impreu- poncnl este iscălirca moratorului. 
uă cu o dobâJlliă·de 3D'(I de fiecare in CBrc caZ capitalul este s~l"at·, 
semestru şi imediat după asanare, iar În caz contrar jşi ya pIerde 
vor beneficia şi ~ un înpl'ul11ut d{~pUnerea până la ultimul ban, 
eflin cu 12o!o la an. Cugegati-\"ă bine, căci mai a\'cti o-

Ce se întâmplă însă? Dep~nen\ii isi.ngudl lună. R. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-~. -~~.-.-.-.-._. 

De Craciun/ 
Si Anul nou 

Specialităţi de licheuri LI(HTWITZ 
Rom Jamaica orginal UCHTWITZ 

Pinăterie "HelicOn" I 
Arad, Str. Metianu 14. 

Se vind cu preţuri 
foarte reduse 

Cognac MedicinaJ Brandy LlCHTWITZ Hâ .. 'ie de scris, cărfi de 
Absynt, Whisky, Oin LleHTWITZ vizile, decoruri penlru 
Orangeade francaise LleHTWITZ pom de Crăciun. 
U~~ruri nORA 

Rom de ceai FLORA Frul-mann "rad' Cognac cu treistele FLORA II ,II • 
Tuică de poame FLORA , Str. Bratianu. 
Sirup. FLORA 

Cele mai eftine si mai bune Expozitie permanentă 
, "FLORA 1. ,', de tablOUerftil~n ŞI' fru-

Execută încadrări 
FabricI de rom si licheruri 5.-1. mos, satisfăcând şi cele mai 
Arad, Bul. Reg Ferd. 33. Telefon l~!. pretenţioase gusturi. -_._._._._.-". '_._._._-_.-
EUGEN REISMANN 
Fabrică de Implefi'a,.; şi Trico'age 
ARA.D, SI ... Rasa Şirianu 23. :-: TELEFON: 71. 

~~"'~...........!.." 
" ~ " ~ 1 --........ .... ----------~--
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Voinţa· Poporului 

Cu ,returl foarte scăzute 
.... puteti cumpăra la < 

Mercantil'· II. ~ p ~. H' . 

casa de moda 
Arad, ds .. a-m. i'U cafm eaua . D,ac.ia. l' 
Flanc' de tems Lel 28.---
Pânză l-ei 24.- I 
şte .. ~gator pentru păhar Le. ~ 2~'-1 
Cahka cu mostre I~l 98.--
Captuşeală pL palton de . :"" 

dam. 100 Cill. Le1 8:).--
Crepc de ("hine Lei Z;,(J.-
Covoare preş Lei 40 . ....;. 
Cnvoarc pluşate Lei mRO.-
Coverluri pL otoman Lei 8&1--
Pierdcle :1 părli Lei 195.-
Plapon cU va!a Lei &lO--

Stafe pt. dame şi bărb. 
măla3ă, captuşeaH\, pân:zri de lestre, 
fete de masă şi pal, stofc pcn lru I 

mobile În mare asortiment. I 
.cu ('a1"'l11'11I1 )lf:REDl'f·: pc rale de I 

G şi ium. luni. I 
~ ... "\;.t ..... ~~."'.""._._._._ l 

Uzina EI~('jril'ă face cUllo,cnl. cil I 
~n ziua de ))uminecă, 21 D{'{'('m- I 
brie a. c. trebuind a face rr-p:1n\- I 
tJ,uni la retaua de înaltă t('n"îullC, 
;va intrerupe furnizarea curentului 
. eleclric: Inlre {)l't>lc 8--3 1). m. 
1n Pâme.ava, Grădiştc. Sega, Gai, 
Str. Mocioni, Ghiba Rida, Mără-
şeşli, Calea Aurel Viaicu 1 _._._._._.-
Lemne de foc, 

·deconştructie şi tâmp.. Cre d 1"1" 
lărie cu Iibelul " 

,,1 e m narul" 
Arad, Calea Saguna 66/70~ 

Telefon: 714. -+-+-+-+-+-+-+-.
Judecătoria Rurala. f:hişil1ett-Criş. 
lNo. 313.')-~1930. . 
PUBLICA ŢIUNE DE LICITA ŢIE· 

Subsemnatul delegnt judedlo
resc .aduc la cunoştinţă generaLi, 
că in cauza lui "Yarlll~ înlreprin-\ 
det'e ~ntrll exploatarea varului 
din Arad pentru suma de 10.116 lei 
~apilal şi acces ori, în urma deci
zului Judecăloriei Rurale Chişincu
Cnş Ko. 2842-19;m, mişcăLoarele 
cuprinse în ziua dJ~ 20 Iunie lnO 
pe cale exccutională d~ eSC()nt~ll
tarc şi in pret de 17.450 Lei eva
luate. şi anume: un dedmal cu 11 
greutăti, 9·1 st.i- lemne de filc de 
IltiI'€rită calitate, 1 oglindit de p~i
:rde vor vinde prin licit 'lţie pu
blică judiciară, care se va line 
In ziua de 2:J Decemhrie 1930 la 
ora 3 Q. m. 13 locuinta urmădtll
lui în comuna Chişinpu-Criş, pell
tru mobilele sechestrate h h
c;lint!!., iar 1:\ ora. 4 d. m. La dep<>
~tul de lemne dm Pădureni pen
tru cele sechestrale acolo. 

Chişincu-Cris, la 3 Dec. 1930. 
Delegat judecătoI"t"-sc: Indiscirrahil. _.-.. -.---.-.-.-.-

AURUL 
- e cel mai Ieftin 

cadou de Crăciun. 

II 

Mare cumpărare de 
resturi. 

Glu,aergiul 

UNII 
vin d e ieftin tot felul de aur 
de argint sau alte pod o a b e: 

Pe Crăciun cer şi eu 
tuburi de radio! 

Repr. GeJJ~l'ală Ign. W. v It R T E ~ AraeI. 

Revelionul in Arad • 
vor discuta pe larg toate măsurile 
gitsile de bune de comitetul res
tr;Îns_ La aceasla a doua consfă
Luil'e vor putea lua parte şi al~ 
te persoane, cari voiesc a contribui 
pentru reuşirea halului. 

Cercul Rom~lnesc, ne av:îd indi 
compledă lisla adreselor inlelec
tualilor români din Arad, "roagă 
pe acnasta cale pc toţi, ceice do-
rf'J'iC să. ia parte la halul amintit, 
ori la alle Întruniri organizate de 
cerc. să-şi cOl11uniee adresa (sau 
de-a dreptul CcrcuhIi R:nufUlesc, 

'1 

.." noua 
A 

Casă 
de vanzare 

In Calea Aurel Vlaicu No. 11).(--
106 zidită pe un intravilan de 318 
stânginj, 10 ani scutită de dare, 
actualmente restauranhll »Melul 
Alb. situată eolţ de stradîi în cel 
mai frecventat loc în imediata 8-
propiere de Oborul de cereale ce 
6e ya deschide încuri\nd, cladire':! 
consltl din un local 12x5 metri 
plus locuinţele necesare, potrivită 
pentru ori ee prăvălie orÎ atelier, 
cu putinii transformare de"'in{' in 
locuinte moderne. 

Din m:î.nă lib-cră de nlnzare- ori 
inchirbre, cu pret foarte redu". 

Amalorii .,ă se illlerese la pro
prierar in Arad-Gaj, str. General 
Doda 2. -.-.-+-+-.-.-.-.-
Maifrumos lustrueste. 
calcă Si spală spăIătoria 

'ereZiI' BUllinger 
Strada Consistorului fost 

Str. Batthyănyi 35 În curte. 
.~.<&- .. -.-.-.-.-

"ViCTORIA" 
Inatilat de Credit Si Eco.omie S. 1. 

.. RAD. 

Convocare. 
Domnii actionari ai instilului de 

- c"edU şi economie 11 Victoria, Arad 
sunt conyocati~ pe ziu de 30 d.e
cembr-e 1930, ora 10 a. m. la 

Adunarea Generali Extraordinari 

Cercul Românesc din Arad tlran
jează in preseara anului n.JU un 
bal, in toale saloanele sale din 
Edificiul teatrului. Organizarea lui 
a inceput deja. intrllc.u pc zina de 
Luni, 15 crt a fost convocată şi 
ţinulă in sala de conversatii a cer
cului, o consflHuire la care nu lual 
parte d-nii DI'. A. (Botiş m..:ldic, 
D1'. R. ~I[)ga, <:he~lorlll politiei, 
ing. A. Filîp, Maior Madnnc,wiei, 
C.flp. Vi~gil R~~~u, CăP: A. PD[l:1yi-\ 
el, Dr, 1 _ PUllCI, A. A' rames('u, R I 

Cismaş, Liviu Laza .. , A. BDgdan şi 
Păcural'u, directorul Cercului_ S-llU 
discutat toale chesiiunilc pentrll a 
asigura reuşita acestui bal 11'aoi-
tional. -

Pentru conduccl'ca chestiuni!:>r 
technice de organizare a f<J..,t exmi
să un comikt res1dns, suh pr<~ş('
dintia dlui Dr. A. Botiş şi d1l1 ca
re mai fac parte d-nii Ghesbr R 
Moga, Ing- T1'_ Butoiescu, Ing. A_ 
Filip şi B Păcnraruj iar C:nnisia 
complectă ,-a tine o a doua şe
dintă Luni, la 22 crt ora 18 Ui d. a) 
la Cercul HonHlnesc, când ap:>i se 

sau indiNlCl prin vre-unul din dom· 
nii aranjalori umititi, cari s-au ,.n
gajat s~ aduce asemenea date. Este . care ,:a avea loc in localul însli.:" 
trebuinta de a şti adresa lulllr:>r, h~ll~hll din Arad, Bul. Reg~le Fer
fiindcă sunt şi persoane nou venite .- dmmd 1. I • 

şi necunoscute ind!. cercului: de <'ll I 1"0 3. pe l,lngă următoarea orditle 
tă parte experienta frecnluhli ~J)ro de zi: . . 
pi~l a arătat, că parliciparea lre- _ L. ~~sclllderea şi constiluirea 
bUle anunţată anticipat, ca să se adunărII ge,rlerale extraordinare. 
poală reZf.'!'\'a din timp mese' pe· .2.. Comunlcarea com,iliului de ad
seama participantilor, să nu fie ni- ' mIUlStratic ,Pentru e cere c:)I}('or-
ci o supărare. ori nemultumire dat preventiv. 

Pe,ntru bal se ,"or trimite invitări . Extras din .~tatule: Art. 22, Dl'ep-
silCCla1i'. luI de priticipa la adunareA gene .. 

.-----------------...... ------------. rală cu vot consultativ şi dcdsh', 
Tot felul de blhlluri cu preţul cel il au numai acei ationari, {'ari sunt 

B1ănari! fieI TODOR mai ieftin. Primesc confecţionarea şi trecuti ca proprietari in' reqist-
şi tormarea de blănuri. Căci .. l. din rul, de acţionari. cel putin I..'~I 6 

ARAD. BI1I. Reg. Ferdinand 31. blond 8e 1.iind enQr08 ~i detail lUlll inainte de intru !li re, şi cari 
ălluntă consiliul de administratie. 

Economio mare la lemne I~~~~f:l ~s~~a. "ISI6UCZr f:~~n~~~~ 
o adevăra~ă minune a lechnicel IIJlOder1l8 I Zilnic primim sute de 
scrisori de recunostintA şi multumire. La lemne avantaj absulut de 500

/, •. 

Vizitaţi necondiţionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe: . 

HAMMER $1 FIUL Arad, Bul. Reg. Ferd. 27. 

MOBILE in R A 'E 
Pdângă conditiuni 
de plată favorabile, 

in preţ de G .Il' 

bani gata 
..,. .Il 1 Arad. Piaţa Avram Iancu 10. 
~ Atentiune la adresă I 

Indus/ria 
TeXl11ă 

Ilrădană 

Societate Anonimă Arad 

Torcătorie, Ţesătorie, 
Adresa Telegrafică: Tîxtil Arad 

albitoare, Vopsitorie. 
:-: Telefon 757. 

a. ............................... .. 

cu . cel puţin 24 ore inainte, in 
S~rlS, d,replul lor de participare, 
ŞI prezmtă eventual d~vezile de 
procură (plenipolenţă'I. 
. Excepti.e dela tinwul de cel pu

tm 6 lUlll, penlnl introducerea la 
registrul de actiuni, o fac, la inC&
pul, act iunile de prioritae. pJlri .. 
vit art. 6, al. 2. . 
. Arl 6. alin. 2. Actiunile de prb

ntale conferă posesorilor to,\te 
drepturile pe cari le pos...<>d, cnn
form statutelor pre7..ente, vechii ac
tionari. 

Arad, la 9. Decembre, 1930 
Consiliul de adminisfrafi'!. _._._._._.-

AMBROSLFISCHE 
AlUD·JUD.AL8.~1IIM 

E:oc:pedlţianee pentru toamna a an
cep.uL Cine doreşlf! succes sigOl'. 
plautează pomi~ Ia.~e etc. oegrOfit 
, ia IOAl8nă. CaLtlog la ('tI'ere 

IJrahl:t 

• 

l 

i 
i 

,-

, 

i 
L 
I 
I 

1 



• 
.-.-.-.-.-.-~.-.-.-.-.-.-~.-.-.-.-i Mare .âri de Crăciun i 
i Casă de ciorapi şi danIele i 
• I ARAD, STRADA EMINESCU Ne. B. i 

cel m a"i bun. ., I buc. dimaşă b~rb cu 2 eule- Clmaljiă de dame prima cal. L. CO.- • 
re cu pieplUl de pupline .• L.2ro Combinozom .... ll5.- I 

Umbrelă i I ~eUCdi~!~~~ t:~i~: 2. t~le: .. 2f,Q ~f!~~O~,~. da~e.R:fo:m. : :1t· . t. 1 buc. izmen,. . • . . . • .. 65 • .. de iarnl. . . . • IH.- 1 
SI erava elI » cămaşi de aoapt.e bârb. » f55 .. • de m.tlll.~ fAră defect. 34.- ., 

• t » Svelter bărb, de latnă • • J 15 ~ de mă'aşă . • • • • 39.-

T r a n s II van i a" ! ~te;hn;1 ; .. :m;";r;;";e~f'::' fof ·'e1uri"":~:~~~;.1 ÂI~.ti";!Î i 
" Casă de u m bre 1 e. -c·-e+n-l·r-a·l-a·-d·-e·in-O·b'·I-e;;-:~~~:~~i,~"~~:~f: 
Bulevardul Regele Maria 12. " ; cu preţuri foarte 
_._._._._._ :. re dus e. 

Convocare. A RAD, Str. Moise NH::oara 9-11. şi Bulevardul Regete ferdiAand 28. 

Domnii actionari ai Băncii In
duslrjaşilor Comerciantilor Ro-
mt'ini S. A. Arad, prin acea~ta sit 
{,(luvoacă in adunarea gener.lHl eX~ 
ri aorrlinară, cont. art. 9. al. uHim 
"Jin statut, care se va tinea in ziua 
~ie 22 Decemvrie a. e. la oarele 10 
~, m. ln localul de birou din Bul. 
Hegina Maria No. 17. Arad, CU 
aceia, că în caz de neintrunire a 
~Iclionarilor în număr corespunzlj~ 
!t)r, adunaT€a generală se va tine-a 
in ziua de 4 Ianuarie 1931, in ace
laş loc şi ta aeeiaş oarii cu ~()rice 
n umiir de actionari va fi prezt'u!i, 
pelângii următoarea ordine de zi: 
1. Deschiderea adun~rei generaJe. 
2 Alegerea preşedinlelui, alor doi 
\'erificalori şi un notar. 3. Pre
zentarea biJan tului P<' gestiunea 
J?29 si raport asupra 1{esliunei 
1930. 4. Descărcarea conzilinlui şi 

a comitetului de cenzori. 5. Modi~ 
ficarea arL 34. p. a. din statub. 
6. Holărire a~upra lichidărei, sau 
a conlinuăr socict1!Hi. 7. Eventllul:i 
numin>a lichidalorilor. 8. Inchide
l'E'a adunărei generale. Bilanţ: ln
cheial la 31 Dccemvrie 1929. Ac: 

. tiv: Ca>sa 70.1S5 lei. Camhii ec;
conţate 2,921.4;).') lei. (dintre cari 
(Iu blOas~ 771.000 lei) rlescrieri 
711.?OO lej, 2,210.155 lei:Contllri
Curen~ dehitoare 737.969 lei (dei-
,crirri 471.465 lei" 266.504 lei. Oi-

\'t'rşi d€bitori 65.110 lei descrieri 
49.57rl lei) 15.535 Id. Garanţii B. N. 
R. 20 000 lei ~fobjljare 115.000 lei 
(descrieri 95.000 lei" 20.000 I(·i. 
Pierderi 1,303.011 iei. - Total:; 
ii.OO5.690 lei. Pasiv: Capital 2,000.000 
!f'Î. Drpuneri spre frudific:u-c 
297.6!H lei. Heescont 1,417.rJOO Id. 
Conturi-Curente cred il oare 54.106 
ld. Diverşi creditori R1.342 lei. 
hepozHe de cassă 24.300 Id. Dare 
reslantil după depuneri 2.860 lei. 
Interese transitorli 27.788 lei. -
Tollll; 3,905.600 lei. Conturi de or
dine: Activ: Cambii de CI. C:u
r('nt 12;).000 lei. Garantii hipCllc
eare 3H3<OOO lei. Total 518.000 Jei. 
Pasiv: Dcponenţi d,e Cambii de 
eL Curenl 12.iOOO lei. Deponenti 
de Garantii hipoteeare 393000 lei. 
To!al: 5HHOO lei. Arad, la 31 De
('"rIDvrie 1929. _._._._._.-

Magazin de modă. 

Szenassi 
"tare este cunoscut prin leftinllatea 

lui, până la revocare vinde 
cu preţuri de fabrică. 

A RAD. în colţul Strada erişan -+_.-+-.-.-.-.-+-
~;,. , lemne de foc. 
~1 ... J,e f tin $1 • se a t la 

EUGEN BOROS 
depozit de lemae 

A RAD. Piaţa Cetatea Vechi 
TEL EFO N: 591. 

Ca preturi foarte reduse 
se găsesc cărţi de contabilitate, imprimate, scrisori ClI monograme, 
cărţi de vizită, stilouri cu penlţă de aur. În asortiment mare la 

Max Molnar &. COlTlp. 
A RAD, Strada Brătianu, colt cu Strada Vulcan, vis-a-vis cu 
poşta Centrală. Comenzile din province se execută În aceeaşj zi. 
Tel efo n i n t e r u r ban 601. 

Cadouri de crăciun fI~~~~~ 
I E · I casă de textile şi modă, • I S e e Srada Meţianu No. 2. 

Preţuri foarte reduse. 
_._._._._._._.~._._.".Ii!!IID" 

I Fabr ica de Zahăr· I 
, Societate Anonimă· i I 
~_._._._._.!..~~.P.:..._._._: I 
PUBLICATIUNE DE UCIT.~ ŢIE- _ Lei până la 2":«> Leit butoane şi 

SubsemnaluJ Dr. Silviu Păscut;u inele de briliant si diamant pe 
notar public în Arad adUcem Ia pretul de strigare 800 Lei pănl1 la 
cunoştinţă publică eli in zina de 3!'")(X.1 Lei şi fO.OOO Lei, !act~muri d~' 
23 Decemvne 19:1O la ora 2 şi juru. argInt, sernz mocca, serVJZ de h
dupii masă h1 biroul subs('mnatu~ eur, lave, poşete, tabach('re. cea
lui nolar pubJic din Arad Strada suri anlice in valoare lofaIt! de 
AJexalldri Nr. 3. 5C vor ~'inde Ja 300.000 Lei, amalorulul care va 
li~itatie pUblică l!l b.aza §-uJui306 oferi mai ml~H pe lângă plat~ i~ 
dm codul comerelaI lfi sardna ri- ~lImerar. Obiectele ce urmeaza 
zicul şi cheHuiala debitorlllui 'tar- a-se vinde se pot vedea la 'iub
div diferile obiecte gajale ca şi: ~1"!!U~tul notar puhlic în ziua de 
ccasu~i de aur pentr!1 femei, ca- hCltatJC dela ora 9. pâlli'i .• ~ ~2, 
lene, mele, butoane, broşuri, bră- ul1d~ sunt del?ll:SC. ŞI condllmmle 
tare dela pretul de strigare de 200 dclailate de hCllatlC. 
Lei până la 1500 ki ceasuri de Arad, la 20 Dceemvric 1930. 
aur şi de argint bărbăteşti ~i C3- Notar public: f. 
tcne dela prelul de strigare de 400 Dr. Slh'iu I'ăs('atiu din Arad. 

~ . 
Mare târg de Crăciun 
1Ill ____ ~~ ., ______ , ......... __ ....... "". 

I 
Casl de sticlă- şi Dortelanuri 

Fiecare cumpărător primeşte 
un cudou de mare valoare. 

Casa Crucea aibă. TelelOn: 390. 
TIP. COR VIN, ARAD. 

Voinţa Poporul~ 

A sosit .... cantitate de 

$osoni 
origi naJ HulSchingsl, 

CU preturi reduse: 
fos aCUn 

Cisme de femei 780 125 
u jum. de femei 100 595 
.. negre zips înch. 600 31S 
.. culoare zips înch. 600 495 

Negri I. cauciuc 450 35. 
Galoşi bărb. negri 1-7 320 275 
Wimpassillg de copii 

8-14 250 111 
fetiţe Wimpassing 300 22. 
Se pot cumpăra la clsele de gllltl 

Levay şi Szigeti 
Fraţii Apponyi 
Ivănyi Menyhert 

Răta _._._._._.-
lonig & Lăzât 

Arad. Str. Bucur 3. 
Biroul de tu"Sporturl IltlenIatI ..... 

$1 Ilmaire. 

UNU .. DI .fICEIII: 
Tnflc.' de lra,., ....... 

(0111 Expres. 
Serviciul coletelor interne. Coletele !lOSeR 
cel mi.i târziu In 24 ore la Staţiunile e,~ 

mai departate. 
Senlci.. de colete Nincllp •• t 
de;. loate ţâriJe din Europa. 

Tr.lle d,. grupaJ -# 

. dela tOil.t~ ţă riie din st~ainUa1'1 
Autee, .. IOIt aj 

cu autocamioane proprii uglfurl zill1Îd 
jntr~ Arad ,î Timişoara. 

C. .. I •• ,. . 

cu veehkule proprie; loco ,1 In regiufle. 
TrafiC de mirI uri interne (?redarea şi el· 

tlerarea mărfuri!or). 
,,..spofttlrtl. de ... bUe 

et! camioane de mobile patente. proprie 
in Iralicu! intern ,i extern. 

1 ...... 1'''.,. 
In magazil uscate (mob le şi marfuri de 
lot felul) cu taxe de il. igurare reduy, 

Export 
VAmuiri ta toate punctele de frontieră 

din tarl. 
Biroul de calca'." 

Oferte ~ralUile rn relaţiile interne şi externe. -.-.-.-.-.-.-.-.
Convocare. 

})ofrivit decisului dat sub Nr. 
Fsoc. 11l-1H30-6 de tribunalul 
din Arad d-nii actionari ai s-ocie· 
l!1tii anonime Alexandru Kr::tmer 
& Comp. in lichidare din I\r8.d 
sunt rugati a se intruni în aduna~ 
rt>3 generala exlraordinarli 5n 7jua 
de 29 Decemvrie 19;)0 Or!l 6 d. 'UI. 
in biroul sociclă(ii în Arad, B-dul 
Regina Maria Nr. 17. cu aceea men. 
tiulJe, că actiunile trehuesc deJluse 
la Socj~tatea Bancarl'i Română su
cursala Arad conform §-ului" 1:>. ţ' ... 
din statute. Ordinea de zi: . 

1. Luarea holărârei în urma de- .'. 
misiunei lichidalorului Alexandn/· 
Pollak .. ', 

2. Modificarea hotărârei referitor: 
la reprezentarea şi notarc.:1 firmei. , 

3. Luarea holăr;lrei in urma de- . 
misiunci celor 2 membri din co
mitetul de cenzori -5i alegerea alo!', 
2 membri in comitelul de cenzori. 

Actionarii vor cunoaşte, c3 in 
ez de neprezenlaare3 în ,numi:ir SU~ 
fident se va proceda conform arL 
17. din statule. . 

Arad, la 18. Deeemme 1930. 
Comisiunea ~ lichidatori: 
S. A. .Upx. Kramel' " Co. ; 

in IIchidar. , . 
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