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Apare în fiecare Joia şi Duminică 
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Un airector de minister 
atacat de un pangaş~ 

D. lon Doiculf',;Cu, director in 
miJ1i~teruf~,finant('ll1r, a fost atacat 
eri (h~ eMrL' un pnnga~, în plină 
stl'alj;l, în illlprt'jurm'île ul'ma-

. loare. 
Pc c:lnd se ducea spre casil, a I 

1'1),,[ oprit In str. ElcHcrie de c,Urc I 

lil1 inrlhid care a cerul un njulor I 
O. Doicillescu a Hllt Sii "flre mtlJltl I 
in huzunm" spre fi s<;oalc baniî. II) 
lH'{>l momenl, necul10sculnl i-a :)- 1 

plieal un pumn în fată ... amc\in- I 
du-l şi i-3 scos inac('laş limp port-
~\~mwltl, din, 1:~ZWli~J' .In care se I 
,1, LI SlL111 Ot 2~ m,l lc/. . 
Pungaşul s-a fOClt! nev;'îzul. .\ 

fr}~[ allun \HHî politHt care urmtt
n şl{' pe agrcsiJ]" 

- .. - i 
Fancţionat' Msat în di:'ipona- : 

biJxtate. I 
I 

Cnllsilnl ele disciplină de pe Un- i 
g(l TrilJll ilaI III .\l'ad) a dc,h~llul ! 
cazul punJiI În conlr:! fUlIcli,lJluri - ! 
JOI' Tall~lseS('lJ Tr:1ian şi Snlccanu I 
Sl:'liall dCI:1 parchetul .local: În 
aeej.l~i z is-a ,iuclt-eal pnl('csuJ pe
nal :;;i la sectia L Trilnll1alullli .\rad 
Tană:;cscli Traian a rost acuzat cu 
ma imuHe 1r:fr'lcti penale şi pe 
care le-:'( recunoscut, arar.! de a
ceu,sla a m,ai acuzal şi pe camal-a
du) său Săleeanl1 Ştefan. 
După două, [rei ore de desbalen~ 

Consiliul de disciplină a adu:; de
dzia ca flUlc!îonarul T:mfîspscu să 
:o>e pUc :i11 disponibilit~lt(, iar pc S:U
ceanu lle riind "inuval cu nici un 
caz peual, Consiliul l-a' nehilat. -.-
Poliţie aeriană la BuenO$-. 

Ail'es. 
. Bl}C'!lO,~-,\ires. ~-- Guvernul Pl'O

vmUl'! Ruenos-AlI"cs a înJiinlal o 
!>t'eli lIne de politic aeriună .. \sÎnfl
nde 1;i pilo\ii accsl{'Î sec Huni Hn" 

fi în lotLlI suh controluL pnlili'~l 
,5i la ordillele acc.-ileiu. _m:w 1:' __ 

FOILETON 
de EUGEN'. G. 

La ziar, sub: 
"Prietenie cura.(iU". (1) 

, V!,~ai5i't un grup de i'elr: noslime 
l·ml C!iolă la fereastră serenada 
~mkuhli troubadour«, apoi lermi
nându-o incep să plângă, .cer:ind 
dela mine tntre şiroaie de lacrimi 
pri~~enia c~rati1. stcrgând fiecare 
ochn cu cale o răşie de jumal. 
Le-am aruncat prin fereastră por
tofelul (care în vis era considerabil 
umplqlă): Insă ele mi I-au aruncat 
1napoi~ şi plecând m-au blestemat 
pc ve?i pel~tr~ intentiile mele pă
cal()ase. Dlmmea1a m-am tre:zit 

B L1curşli.- Este' şliH! lucru că ~ 
gU\'i'l'IJul ~Ijr()n('scu a fost llnmil ! 
în mod provizoriu de cttlJ'(.' Sllyt>- I 
nl!l. Anumite legi, cari nu Jllllenll 1 
fi votalc dedl cu aclurddc corpuri 
legiujlpare - f1şh'pbu în sarcina 
actualului gm·crn. DI. 'firone<;cu 
cunoa~l(' Pcrfcel dp binp earadpllll 
gllyerllUlni si)u de pr1wizOI'nt , I 
d in ('urC' ('ali 1::1 în mni mut le r:'lIl- I 
dl1d ~i-:1 ÎI'ainla! dpl11i:-;in 1 ins:! Hc
ge1e-- prin () laeiic:i inleleaplă -

'ia v\Jhl nH~rPli ÎnCl"edarf'a C'uY('Ili-
!?i, salisHlci'tnd prin aceasta yaniLl-
""1 ""'1'~II('x' 11'1'1 <·ro el a'l • J" , "-."- '\.Ou. ' .. _"(-4'-\ .f (~ .1., ed Jeli' 

d m:închil' ironică sa bal în picpt I 
zÎ<':înrl: nyem încredcrpa coro',ml'i; 

() ! .,.<. ~ 1 I \'eCCl"e m:).,· 1 arga ,~I1S<l, plIa (' 

BlJ['ul'~;li. Zhre]e din ('flpitali'l f 

:·ol1rir,Y\:1 ~jir"a lansaii'i despn' 
r!Clll i'<in (jIu i mi Il islru ;~l j I1sii (iei 
DI. Innian afirmă, dl în arm-~I de 
j·t'slr:'lllger('u hU1-\e:u!ui minisleru
llli ju . .;.U! ki al'c !ji ull(, nwliw lH'lt-

Iru care dell1hiol1{,;'lză. Cu ::tccasla 
{Jcazie ministrul jU'~litici fi decla
rat dlol' \fadgcaru şi Mih~llachc, că 
ClI toalr:; acest!.', d \'.1 sprijini şi 

constata, c~i tol ce sp petrece în 
silnul gUH'J"llllllli aelu:-l), I1U este 
def"~l1 () aghlllie fatabî, deci zilele 
gln cmului Mironescll sunt în ade
văI' Ilumarate. 

Partidul n~llianal-t~dni"l S-:J 
efillllwt,mb ,s-a uzal În fata mm;se-
1(\1' rurale ~i s~ll\'ar('a popuhrila\ii 
a f1t",'ellil apl'wqw imp'bihiJ:1. O]. 
1 uliu :\lalliu - care s-a don~dit de 
o Jll<ÎI1:1 .. labă ,- s(~ inlere-waz:t r 
pl1\in de aceasta impol"hml;i im
pn'juJ'an', iar I'('s(ul naţionalihr 

. ."Illl În permauent r;~zb,)i {"li hlră

ni~li din v{'chiui l"egal. In a',enlc
lll'a crlllLlililil1Î <;illl:llia glt"('rnlllui 
c!o:le eflt Se poale de precară. 

'pe mai deparle gll\C'tJlul nal.-
\fmine . .;c. P;lnă la c;Jll1plec!arefl peJl' 

lofoliului' justitil'i, fII. SC<TpL w'
J~cral Pa1eDI:)giu ni gil'a dcp:no

-

lan.wntul. ~ '. , 
Se cude, ca dl. ~rlrlo. sau dl 

Popovici ':a primi în m,jd dt'fini
li\' departamentul juslilici. \Acea
s!a Cll rezcn'c), 

J\rfanifesfările şomerilor din Arad. 
Cu toale l1Hisut-ile luate de au

tori UitUe !()Cale, mUllC'iLorii şomc· 
l-i dill~ .\rad au aranjat un n1311i
fest (le protesl in rat:1 prlmtirid 
nlllnid(Jilllui, În ziua de ;) 1. c. 

DL Cheslor dr. Moga imprcnn:l 
cu !IL Ciorit.;cu seful Sel'\'if'illiui 
[le siguranli't au susit la timp în I 

,mosit. (N~am aflat porlofeluf refu
zat. Nu ştiam, ce 'mi apasă sufle
Il? Deodată tresăriL Au zes! .<bun
tul acela ai'urisit! Pentru ce 111)( 
nCiinişleştc? Contillulul·~ Planul';' 
Si1 p,)ule ... Am început să fiiozo
rez, ce - pe onoarea mea - nu 
mi-e obiceiuL 

Oare o prietenie curată cu altă 
m('lodă nu se poate ana'! Trebue 
aslrel ('ăutală? (Să nu credeti că 
sunt duşmanul midlor puhlicitatii), 
Dar sunt şi eu convins, că laudele 
greşite ale poetilor - di priete
niile Se leagă ocazional - sunl ră
tăciri. Pânil DU voiu descurca che· 
stia ştiu că 11-0 să am place. Ia 
.,ă vedem, Am hotărât Am luat 
două diferite garnituri de core· 

mijlocul munci[oriL1l' :;i prin o tac l 
UCll în\el(>Hpltt au rellşit la lmpic
dcearea lIllor agrNiuni din partea) 
muncitorilor. ' 

Tn acelaş timp mnndlorii dela 
fabrica kxlilâ di il Arad aII Încer
cat () t!('m,m,,1ra\ie ma igrandionsti 
-~ an'asla din cauza red ucrrilor , 

spondente, am adresat plicu:ile şi ! 
m·am ocupat de scris, una cu ma
şina iar c('alallă cu mâna. Fiind 
scurte, le comunic continutul: 

Prea stim al ă Domnişoară! 
Ct<li'nd val. Dv, publicatie in, 

ziarUL de azi, cu nespusă pU:tcere 
am constatat că fami tia restrfmsă a 
fetelor cinstite nu '!"t~s'le încă pe 
calea dispmitici. Aceasta mă face 
foarte fericit. Deci cu adtmc re
spect şi mlllt:1 stimă am onoare 
a mă prezenta, asiguriindu-vă an
terior de intentiile mele curate şi 
corecte, prcum şi d eluarea leg~Hu
rilor a Ja gentleman. 

Sunt tânăr cult, invllţat, vor· 
be<;c cind limbi, cunosc perfect de 
bine ambele testamenle. Iubesc 

d~ salal'ii ce se vor face la accct~ 
fabric~L 

D1. Cinrăseu, !:ieful siguran!ei a 
fosl alacat de I1lllOf'iharc Ş inumaj 
datorită tinulei sale 'f"·))icc si mă
surilor radicale pecarl" ia luat la 
timp. a putuliill'rilna agresiunile 
manifest an\i!or. 

S-au r~kul mai multp in:tinlttri 
la politie uude cercelările con-
tinuă. -.-

Groaenică explozie IDo 
Brazilia. 

RiD de JanC'jro. (Rador1. .- Un 
vagon înciîrcat eu dinamitl\ a ex
plodat În gara Porlo ~o\'od<l, din 
Slalul .\linas Geraes. Explozia a 
hsl extraordinar d,' puternică 

Clildirea gării şi alte ciou:1 edifici. 
aII rost aruncai" in :]er. :'\ unwrO:lse 
alle ease ali suferit slride!twi gra-· 
H'. Lo\'ilc de sr,lram:Huri, aH p'r
suan!.' au fosl ul'isC'< -.-
Ciocni,i sângeroase inlre 

poliţIe şi comunişfi 10 
Hamburg 

Hamhnrg. (DanubÎ. -- Aseară 
s-a pro(l!ls o ciocnire s:îngen)asa 
Între cf)Ill11l1işli şi politic In Ham:.. 
hurg. Cn grup de circa 2;)0 de Ci)' 

m llnişli a (wganizat u (l;'m:Jllstra
(Il' 111 CClllnll oraşului III apropie
re de prinulrie. O palrulă politic
I]{'asnl a llH'('Fcat sii-i răsp:înde,lsd\ 
ctllld dCDdata a fost alacală dintr-o 
strada lalerah) de un alt grnp de 
comunişti, inarmati cu cuille. A
gentii au fnsL tnlntili la p.lmiint, 
şi multi dinLre ei gra\· r;mlti. Cnul 
dintre ei. adnrl o arlenl Lăiat1. a 
încetat din viată după c:ih.'YR mt
nule. {lnui alt agent i-all rost tă
iata degt'lcle dela o mân:l, ielr un 
altul fi Llst gl"[l\' r:'\nit la spnte. Xu:
mai după s()sirea unei p'lh'ule {L~ ~ 
î nlăl'ire. v}ll'sarea de s.ln,gc a in
celat. Doi cOlllllni1;ti <111 râsl Hres~ 
tati ACl'aslh ciocnire s:îng('ro~să a 
pro"oeul o mare agitalie 'la H aI1l~ 
hurS. ' 

spnrlurile: h~in, plimbarea, saltu. 
riie morlale peste prăpăstîile raii
mentare, morale şi bugetare. I'\ici 
cu 7111 al\l cllnosculi şi sper di in 
scurt 'Ump, prietenia noasl r.\ se ya < 

pu!(."a a,~pmană cu ai celor doi 
latini. (Uitasem numele' 101'\ De 
fire sunl sentimental ~i oplimist. 

Pentru ca să fiu ma isigur de 
sU(':CC$, vă alătUl'ez şi duplicatul 
neînsemna1d mele Înf1'îtişari. 

In aşleQ1.area scumpului Dv. ră
spuns, vă sărut acele mânule firă-
gălaşe, cari aşa de frumos şliu să 
scrie fraZe nevinovate, 

Al Dv ... necuno.icul adorator: 
x. z. 

, {Va urma). 
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Reducere senzatională ~ Record" 
i n rr are c a s a de modi " 

A RAD. 
Sir. Eminescu 15. 

Nu cuanpăraţi până DU incercati la noi. 
Membru CRE OlT" 
Soc. " • C 

Ser~ta de Cab9 re La 7. Dec. DLJmineC.ă CaMinUL InO.USIR. IASILOR" latall"o CO~~die in 1. act de l.tFodor. Jn .rolul principal U U I ,. " LUtZl Mlhalek ŞI L. Gall precnm ŞI cuplele, versur P, rl 
_ "o • s e a r a a ora 9 10 j 
_ ", chanzoni. dansuri, mUlica· etc. - D. II I II ro. r a," dans rral 

Fiecare dimineaţă supa de fasole 

Ziua şi noapte mancări calde 

Intrarea şi prin Strada Meţianu 

Muzica de ţigani d~ primul rang 

fLOHA·BUfFEI 
= 

Restaurant Si Hala de bere 

Se primeşte abonaţi 

Deschis până dimineata 

Pentru socieţăti sălile separate 

Preţuri modeşte 

AdeeoIIlO .... vt!:ei yPeldelengne.-muen: C~b'1netnl C'1!!1nul Unn~tnr·!Uo~u. -II Adezbi uStâmbăfilj Ce<lf,k $zjITn~~i$n,~ ~1~sl11yinCCpa seara la eafaitlea (I
omul jVânătorU!u "" .,nff~I~· ,l~ I~h ~·?h 1~nt ~ ~ < • area {e tUl il ... U!!'I • rog-ram senza,lonrl cu eansl1rÎ cla-

ni. dacă nu te duci la t.i.. Y UI u~ ih.... Ii sice. 11 JAZZ HAND J 11 Dan~ la paru~t! n Deuhis până dimineată! 

Peste 4lr ruiHoane someri iu 
S:a~eJe-Unii,B. 

~,. ~ 1,~ I~~U",! m -~ ·""1 ,1 ,4· 

p -,~ 
pa 

p 

i\'l'w\·ork. (I{ador .... D-I (;l'et'Jl, 

pl"t,~pdl nleic Fedcrati<'i americane 
a lllUIH'ii, publidl o declaratie prin 
(~;1rt' l'yalul'<lz[1 numărul sonwlIl"ilol' 
din State'le Unite la l' milJinulle 
~WO.OOOo _ 

Gm~6~ ce m~'I,miJre 
tulUI'II!' aCf'loj'J caL"Î :lU iUlt parle 
la lllilrm<1nlan':l neuitalulul meu 
s01, ! al a \ojln'g, preculll ll('{'lfJl"Cl 
("ari iW (h'pus ('llllLmi de flori pe 
calaLlk, dl'aSelllt~llea si {]nmnllrlr 
cari au toastat, ~i auiistjpi ("omu~ 
nale din .\ll1l·c:;;cl, prin aceasta c\
pim a III "illc('ril e nuaslre m Llltu
miri. 

1 
l-a Crepe de Chine 

Lei 210 
l-a Crepe Mongo' 

Lei 68 

Teatrul orasenescl 
&2 

D-I ErpPIl crcdt' c:i ll11tniirul şo
meu ri lor se va rir1îf'a l!l:~elptC' 
mi1io<ll1(, piinii in luna Fl'JwILlI'je 
dac;L pmportia sporirii ('cl,)r r[lni 
II:enL in :\oemlwic se \":1 m(,ll\in~.', j 

..... ~~.... ...~---- f 

f1:.,~ ~ .. " , :;';' : .,., ~.,·c ~'1~:",'o~~. ~""" 'i,,- . "" ~ '. ~~., h. .~ ~"'~~ .• 

familia indoUată 

M~"f~U~ • -+-+-+-+-+-+-.-+-
Tot f~lu I de blă Il uri cel mai 

ieftin la 1·
· .. · .00 _.~~ ~ 

-o/Ii fi'5,~ ;~1~' ~; t~1:'Id 
'-.d~ _:fa il ~~ 

I Blănar luga 
I Arad, Sff. NSlra$~$ti 68. 

HOSZPODAR, Str. v. Stro2S(U 13. 

Lucruri de paltoane şi blănuri 
se executa pron~t şi cu 

prcţ:d modest. l ___ ._._._._ 

j La crăemn curnuaraji' Cl 

cel mai iele',. la ,. I sI 

I ri 
C!S:l de ;'110 la I ti 

"S T ~ A S S E ~" ~~ 
Arad. vi~·a·vjscllhiSt:ri<:a LulhcfJna 

PI'lVi,i vitrineh:'! mele ~ 
-"='8 tnsi0 ~ ~ It \"B.lIIi'lI ~ __ 

Noutăti in tedln~,a 
~e r~{t~iil. 

s. A. elt'dI'ic:i si d .... radi<)· V.-l.
t1:'(1 a r'.l:,p,lndit imprim'!k ime-
1'(':-::1.111 ('. I i tera i !!I"a radir) S-J inh')
;,(aloil Cli un nuu calah,.;- ci\.! levi 
şi () 1 ai); Il:! ti" .';teno ;\' dui iudica/OI" 
:.ern')lt, tutur .. r Ilmalorilllr, fai,)I-i· 
eantilor de rnrlh, precuill ~,>i ma
rdui public, f'U amii/HlUlc a:mpra 
pnrtiior I1PHl1nurilf'~ Jl,lniî. acum in 
prhinja ledmie('i de radio. Tipări
turile din punct de' vNlere artislir 
.şi lipografk sun! Jnexceptionahilc, 
fiind pn>cclalc d ... ' cei mai ,:'xe('
knti rnae5trii ai hrraficci mndernc. 
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In ziua de .6 şi 7 Dec. ora 81/2 va 
debută renumită trupă de negrii cu I .... - I a

e
•• .-

un bogat progr;;:;;eretă şi revi,t. I S'a inceputtârgui mare de criciun! 

Ca!fllogul şi pret curentul "Va" 
lea" stă la dispoâiia tuturor amJ.
lorilor în mod gratuit in toatc ma
gaziile de radio. 

VIZ:\ UYRETlLOR. La Chl'sllJ~ 
l'a Politit'Î Arad, Circ. I-a de poli
ţie, continuă viza lî\Tdchr mili
Iare, în Cea mai indeplină ordine 
mnltumWi modului d~ priee pcre 
cu care lucrează PlulonÎeml Piirvu 
An:'\~lasie, deIe-gatul Cpl'cului de 
Recrutare Ar~l(l, !',afisfăc:lnd publi
eul cu care \'ille în contact în 
limililf~ !{'gii şi mullumind pe su
periorii sftii de modul cum îşi face 
datorî a. Drljan. 

d 
j\ 
sI 
r: 
d 
1. 
d 
n 

"BuCR FLOWERS"\ I 
dispune de orchestră proprie curn-

pusă mumai din negri. 
B i I e tel. casierie teatrului. -+-.-+-.-+-+-.-.
nainte de cumpăra necesitatea D·vs. 

pt. Crăciun priviti vitrinile şi 
prăvăUa lui 

~_ E~ES 
fără obligaţie de cumpărare 

A R A. D, col' S',ada B,a,iat8u I 
Preţuri extrem de red use ! 

EXPozitia mea 

Noutăti in ;ucării din strJină!ate, precum 
şi articole pL copii utile şi folositor. 

este de privit gratuit! 
In sali lIIea, 40 Mtr. de lung lift .spus sectia de joclrl. 

Credit al IndustriaşiJor! Posesori de aceste livrete sunt rugafii n inte
resul propriu de a procura necesitatea până la 15 Decemvrie. 

Marfa cu mpărată vom expozita până la crăciun. 

Bazarul de concurentă 
a teatrului 

Comertul exterior al 
Ungariei 

Dupil dfrp!e pUhlicale de Oficiul 
Cenl rai de Stalislică din Budapesta 
ex))orl ui fI llgru'lf'i ÎIl Scpicmvri.:.' 
lH:{(J a fost .de 7118 mi~~Clalle 'l~{'ngo 
fa!~1 de un Import de 11.7 mi l'I<Hle 
pengo Deci- halanta a fost defici
taril cu (Ht milioane pengo . 

g 
n 
11 
t 

C 

P 
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................ ------------------~ 
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,1. CRUCEA ALBA! Azi cină de porc cu uargabBles CRUCEA miCA (Bufel) 
'al 
;ur Priviţi ne condiţioDat vitrioile Bu~ebdui, preturi ieftine, mâncări reci şi calde, aspic, peşte, caviar, mayonaise. Bucătăria românească 
liS rranceza şi bănăţeană. UUII PrIviti "Banul de MiouneH ! UUH Preturi ieftine' UliU Program s8nzaJionai i . 
iti Preturi foarte reduse! 

W"P"f"'W)b!&liit1f?IWW liV r IU IU $:'. Z.- !'tentiune Ja ad!es! 
ţa 

te 

te 

[u 
a
i! 

it' 
'U 

4SV::" Paltoane de dame şi de fete. Cu libelul IICREDIT" ca >, 

re- precum şi blăl1l1ri în toate calitate. A A A D. vis·a-vis cu Intrare in dos de teatru. şi cu bani gata 0-0-0-0-0 .. ţb,. -, 

Pal t o a n e, hai n e b ă r b ă t e şti, din materialul bun, obţineţi fa 
---------------------------------

Maifrumoslustrueste, ", \,,/ • 

calcă şi spală spăIătoria ·.,~-V'·-O· O~>9'-:~~ 'fa a e e'l U~~.· r 
TerDli!l' q~~!ij.~~~r.~. ~r 'II,.:~ j -

. Ia ni U~l~~~~~Y~ 
i 

Strada Consistorulul fost 1 

Str. Batthyanyi 35 în curte. . G~ ~ . 
• • f-Y:" y~) :~ r~l (5'" , ~ , -t) -.E ,::h~ .: W'" , \l\lŢI~ ... > 

S-A IlESCIIIS ('''pozitia de 

"Trandatirul din Jericho" 
yisihil în fiecarc zi. Suvenir etern 
din piîm~Înlul sf~înl, tdndMirul de 
noroc pacc: şi s1in~îlal('a, I\'l1maj; 
scurt timp. Arad~ Pi<tţa AvralQ 
'lan{'ll, ('olt ('u Sir. }L'tianu. 
-+-+-+-+-+-+-+-+-
Atât pt. Domni. precum pt. Doamne 
serviciul de primul rang, preţuri ieftine 

la SALONUL PIROSIY 
coafor pt. Domni şi Dame A RAD 

Str. Matei (OrviR 2. 
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Exlracl din publicatiune 1" 

de licitatie. 
In urma ccrerei de eXCC111Ul"(, fil- , 

cul~\ d· cU['Inăritor Cassa de Pă- I 
strare fl .f ullel ului ;\1'[1([ J udceălo
riu a In'donat Iicitalillnca excru
tionaliî. in ce priveşle imobilele si
lualc ÎI! eomuml Sieuln dream
serip1.ia jmh'ciHoriei rlu'ala I11cl! 
cuprinse in d. a comunei :\iini
şd i\'n!1 cnald el'. 1GH şi 2l7, 
NI". de ordine :\. L 1. N n. lop. 
41:j~t1 t-fl eli prelul de slrigarE' i 

'30m Ld. ~uh .\. 1.1. :'\0. Inp, 
4!ll:a.:;. C~I pr~llli ~le s.tl'igttr~ 7,~-)O 
Lel; llllllln1e1f' mSertSc In c. 1. :\ n. 
a COIIH!!ll'l 1\! inisel suh A. 1. l. 
No. [',)p. lX-l!) cu pn.'l.ul de slri
garclrJmr Lei; ,:;niJ A. 1. ~, ?\ o. 
lop. ~):J2-a ce pretul de strigare 
3000 Lei' sub A, L 3. ~ o. 'top. 
40U~ 110-a elI preţ ul de slrirtare 
3000 I.ei şi su Il A. I. ;i. 1 ~l~lH 
p:iJ'li d(~ p:î.dure cu pl'C'!ul de ~lri
gare ~100 Lei penlru Încfl',ar('u 
crean!e!. de ()O.OOO Ld f'apilal şi 
ac(·e.~orll. 

UcilaHul1ell se va line în ziua 
de 29 Def:f'lllVrie 1030 ora li) în 
kwalUl oficbl al .T ud, rurală Ineu. 

Imobilele ce va fi licilate nu Y'Î 

fi vândule. pe un pret mai mic d~ 
eal pn'tul de strigare. 

Cei clld doresc să iicîLcze sunt 
datori ;si. depoziteze la dclegatlll 
,iU(~ccătOl'N;C 10°,0 din pretul d(~ 
slngare drept garantie, in numă
rar sau in ('!'cel d(~ caulie soeoliLe 
după eursul fixat în * 42 legea 
LX. 18Rl, SHU siî predea aceluiasi 
delegal . ehU anţu conslal:lnd depli
nel'ea .J~lde.căl~)reşll" prealabiHi a I 
g~ranhf'l Şl Sa semneze eoou.itiu
mie d~ licitatie (~ 117, 1."i(). 170, .. ' 
legea LX. i8M1; S 21 lc'lca Xl 1903 \ "n - ,. 

ri;{dt nimeni nu oferă mai mull 
cel carc, a oferil pentru imohil u~ 
pret ll1m urcat de câl cel de stri
gare e·,l ed~tor să întregească ime
\.o.at gurun!1a - fixală .conofrm 
hroee'~lu!ui pretului de strigare-
Il a~(,wşl part<; pr;1('cnh~ahl a pre

tuhll Ce a of{'rlt. 1,* ~.-). XLI, Hlfl8.(j 
In~lI? la ,1 Seplenwric Hl3n, 

Jud. de oenl: Indis{'Urabil. 

Fii'rufaparatuT O:vs:'"numai 
• 

CU tuburi speciale serIa 

" ;j 

" fi ~ 
bun şi folositor. 

Repr. Generală 

Ing. W. VERTES, Arad. 
In atentiunea fclositorilor de brânză 
Da~ă ~oriţj" foJo~i brânză CUfdtă şi nefaişificată din preparat din unt 
ventabtl, adaugah cu laptele de 100 % curat, cumpăraţi numai brânza 

"Purilas" cu eticetă "Puritas" 
"Puritas" Atelier de brânză ~ Arad, Str. Romanului 6. 

Economie mare la lemne I ~~~~~r ~~s~:~a "ZSI6UCZI" f:~~n:i~~~ 
o adevărată minune a technice moderJle! Zilnic primim sute de 
scrisori de recunostinţă Şi multumire. La lemne avantaj absulut de 50%, 

Vizitati necondiţionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe : 

HAMMER Si FIUL Arad, Bul. Reg. Ferd. 27. 

I M O B I L E -. n R A , E ?eîângii. conditi~ni 1-:-
de plată favorabile, 

in ~ret de G ~ R./l 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bam gata J-Jl Atenţiune la adresă I 

Salon de G!'S h,11 Modeluri noi de filz dela Lei 15iO.
păI ă r ii '1 . ~ al Fir mar e... Fii z uri .. 60.

Pre1;11f1 foarte reduse! 

Ondolatie . Lei 15.
Spalat . . . . . " 15.
Manicure . • . , " 15.
Tuns. • . . . . " 1S.-

SistelR de abonament. 

RADIO! 
-+-+-+-+-+-+-+-+-

14ARE CltlELIPil1 
Ş i cuI j bel u 1 •• ( R E D I , .... 

Pă1ări hărb. de modă, căm.ăşi. cravate 
de mătlsă, jambiere şal uri de rnătasi 
lii lâna, s'lcteri, mănus! de piele ŞI tricot 
cil.rapi oe dalTI. şi l'ăI b. sepd,atlJitur 
de lâna, batfs!e pant. de dam. in mare 
:lSOltllllcnt . 

Tot felul de ~,rticele de modă de dami 
şi bărb, etc.:. la 

~ I~ AMBROSI,FISCHERa. -
AIUD-JUO-ALU . 

Expediţiunea pentru toamna a .. 

cCplIL CIne doreştf! succ~ sigur. 
plantellză pomi, lufe elco negreşit 

in toamnă. Catalog la c~rer8 
grataiL 



li 

~-----------------; ':.:;'~:";/ '~- • 

Numai 2 dovezi din pret-curentul meu: 
Stofă pentru o haină bărbătească cal. I-a cu toate accesot i 
StoIZi pentru un palton bflrbătesc cal. I-a cu toate accesori 

Casă proprie 
Lemne de foc mărunlate, Cărbun 

de piatră. Coes sjJjzian 
Cărbuni de lemn. 

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

A SGSU 
Deniane sure si mânz 

in diferUe culoare la 

Neulander 
Arad, 

blănar 
Palatul E. Fischer. in 

(urte. 

-·_~-~-~-·-·_·-·-I 
ExCr"ct din pubHraţiullc . 

de Jlcitatl('. 

1 Il l1at.'l l'cc~rcării se vor \'inele 
ta licitati:) publică care ~e va line 
la ]~ I lccclll\Tie lmm, <lupti ma\îii 
la 01'<1 ;1, jn hironl şi cu in[C'rn'llt ia 
no!al'ului Pllblic nr. Eugen Bcle::;, 
în Arad, Sir. BrRleanu No. 2. in 
:sardn" ,riscul şi chcHuclile dpjli
loarC'i tardive urmăloarele masi
ni ~i anume: una garnilul'ă moa;'ă 
. 3(j~ Cli mer.ml dublu, sistem 
(~old"chmidt, cu aecesoriil(', un 10-
cllD10hil de henzină 12-15 liP. cu 
pn~t III de slrigare de 60.000 Lei, 
aCf'luia eare ya Orf'ri ma imulli' 
evenl ual şi sub prC'tuI de strigare. 
Amalol'Îi au să depună 10 0)0 a pre
lulni de slrigare ca vadHt. COll(ii~ 
li unile de Jiei latie sunt depusE' in 
hiroul 1101 adaI Ik Eugen Beleş 
din Arad. iar maşinele se pol ve
dra În zi de lucru în Arad, Calca 
Andreî Şa~una 52, in magazia ex-
pedil orulUl. . . 

Arad, in 29 Noemvric 1930. • -.-.-.-.-+-.-.-.-
Lemne deloc, 

d.e~onştru~tie şi tâmp- Cre d 1"" 
lafle cu hbelul . n 

"Lemnarul-I 

Arad, Calea Sagaua 66/70. 
Telefon: 714, 

. r 

HREBS 
Prime:!';te cel mai ieftin: incAdrarea geamurilor cu sticlă. Fab- B R. 

ricarea oghnzi!ur de bazar, renoirea oglinzi!o" şJefuirede sticie EUmUn~ aUtJr 
A RAD, Strada Consistorului 21. vis-a-vis cu f:mnacia. 

.-.-~-+-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.. -.-.-.-
tIC e n t rai a de m O b •-laii mare dep?zit 

~ 111 mob.~le 
A RAD, Str. Moise Nieoara 9-11. şi Bulevardul Regele Fcrdinand 23. 

fi 
Casă de sticlă- si Dor,elanuri 

Fiecare cumpărator primeşte 
un cudou de mare valoare. 

Casa Crucea alba. TelelOn: 390. 
TIP. CORVINt ARAD. 

Voinţa. Poporul ~' -

\ , 
• Lei 890 ~ 

Lei 1200 1 

La 
SŢEF:\N GHEORGHE croit. milo 

. AIUD. Strada Buclll' No. 5. 
-.-+-+-.-~-"+-.-.. ', 

_ .Tud::c:i1loria l\rrlrfU[,11011 nll'ahl 
. ." Se'elia c. f.~"""""'" 

:'\ 0.1:')(; 1 .. ·m~n. ef.·>,·· 
Extru('l din puhlir:JţiulIe 

de licitati'.'. 
1 Il ('.C1'(,r(':.1 d(~ execut 31'[' fiteuta 

dn urmarilor Wtlldlc lHin:denr 
Cniie Arad .Judeciil·.lrLl n ordonat 
lid'a!illl]('a cxceuponal11 în' ('(' pl'i· 
\·,'sic im.,hilt'l(, si:uak in cumuna 
\1 ilrf.'~.('''' (' upri Il se' in ef. [1 ('011111' 

Il,'i .\lllj·('~l'I, :\1'\11 ('oald ('f. 1:;11. 
:'\(, de ordille .\, 1. 1. 2. :'\0. top 
:~.-)2 -:;.-);~ c. DO, c. Ul. (:. !t~. C 
~I:;·a. 5. FH1. 3'-)2~ _·:3.-,:3 C. HO. C: 
HI. c. 92. C. ~)J,-a ,-). Hi.-b (,ti pre· 
luI r!p ... Irigare 22 .. 100 Lei jlc'nlru 
Î1H'HSUl'('a ('l'1'~iIll('i de :,!U.{)OO Lrl 
capi 1 .. 11 si :lCccsoriL 

Lid~atillllea se nl!ine In ziua 
de 12 Ianllolrie HI31 m'a 3 la casa 
CIIllllllli1!;1 H comunpj ~IIII·pşe]. 

hnohilul ce nt fi lidia! nu va fi 
"flll'llii pe UI1 pn't lllai mic de dl 
pn'!ld de s',rig:m.'. 

Cei cad d()r~se s:1 ]j('i{t>ze sunt 
dalori s:1 dep<lzi!('ze ]a delegatul 
jllrlrdiloresc 10 0 0 din pl'C'lul de 
.~!rignn~ drept .gal'anlir, in n ('111 e· 
rt şi su Sem]]('?" condi(iunilc de li
<'iiatie :arL 117, 1;')0, 1706, legea 
LX. 1881: arL 21 legea XL. !fI08). 

Dac-ă nimeni nu oferi!Î mai muHI 
ce] care a ofei'it pentru imobil un 
pl'C! mai urcat de C<1t cel de slri· 
grae c~lc dator să întregcască ime
dial gnl'anlia - 'CxaHi conform 
PI'O('('llluJui pretului de strjgare-' 
la arei,l( parte procentnală a pre
tului ce a oferit. (ari. 25. XI.[. 
1~)08. ) 

1\ radul-Ilo~ la 15 OcL 1030. 
I'ogara.~y mp .. ludec. -+-.-.-+-.-.-.-.-

Lemne de foc, 
i e f tin Si u S cat la 
EUGEN BOROS 

depozU de lemue 
A I A D1 Piala Cetatea Vechi 

TEL EFO N; 591. 

...................... --------------------
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