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SENTIl\lENTUJ~ llELI(;IOS

el Udl' rasLi.,; u 1. f k~lllCk ~'I"l')(~J1('
'nu <'xc!lld r,'L"l;c·iul. ci (1;:1 ('(,::l)";\'

CA l\1IJI~OC DE PREGATIRE !{ASBOINICA

"il'

ne

Lilh'

"j:nt1:

~cnak

:-;,ll1:k,;

dt' sa L:" ya IlIIl ri, .\ (',',asl a.
In-;( ~:ll1n~t Gi el'l;'a!"c \':t fi al:h:'fll,
Cll sabia <Il: un duşln·lll treime ,,~i
1l":I:iă sahi:l ~i s:'l ucidh pc
acd
cIrc a îJHrn'pl~ll·o spre di\nsul.

I{kju. re!iglioasi:l plec~llld dckl bapc care i-a (kll-u rcU,~da slj'illilO,:,~':~:;
za cea primitiv'l, e,ind olllul sjm(ell
E;st'rkn ~i sC'·Jab SL:n[ (,{,1 rioul
..:a şi ou {~are rUllllll1ul a :-;Lrab:,ttl~
nevoia de a S{' lnchinu la li)) ('OP~l("
.;[.lI !}l i)~' care se rl'nzjlll~l ('r~'din·
'f<.'aclIl'ile dl' sll[edll1\;-', f;t(H c;, s;i
la o pial1'<l S\1tI la uJl allimaL fllll , 'piardă o clttj)ă nărl('jdea şi .i,~lmmta , la "i r!evolallwnlul unui .~ popor
aj lIllS la !3(x'pala 'care în ~enert.ll,
1!f'Tllru [rlda j1all'id s·:tle, Sti ni t(>cii ('(':lSIJ! rdnvil'f'('j va slln'~\ în
o vedem asli"lzi ::;i carc 'este
de
"I('lin p!' .-arc S(' da<!esc l11ari1~
cur[lnd
domeniul sufletului f<'II"'} alU. manli\oirlul1
miiltarl~ 5i I't'Iă!elH'şU.
Pc aeeca s-() pâsl răm şi
eli Hif('~laţilllH' exlerio<u'ă.
~c'im căci ('sl(' hrana sufletului, nePn·g'iHil"f'.'l (1"1l p('ior este pr(':ţ!1Hi
An'aslii formil. intimă.' 111 ăunlr!i"
dillta rclli~ti{)asă fHee P(' omul ,-i!('(ll!:
I't'" ini IT:! 1·,)1'. :'-:1 ~'iI LlliYm in Îm p;\că a credinţei la om, o T~Ic(' să aibă
blfl,nd şi generos. pilda ce-a rl'·ll-.o
răI.iOl ('('n!lu!i mai inlMu 5i re~t~~
rHn pundul noslru de ved('rc
o
soldatul nostru J'om~ln
oTnpnir'C"
ni Sf' va da cu prisnsintă.
îi:lr:îudrc pulprnică asupra solda."
înlreW·
tulll~ aproaj)e fără (]eoscbin'
de
Jdeia rl'ljf:(io:1s~i Î.ns?i-şi ~1lI exgradul lui de cultură. .
Care f'sle u('('In. ca 1"(' În
timpnl
luptelor ll-a avut momen(f'
dind
s-a întrebal uimit: "dar cum' de
am s'eăpll.?
lndre',Jlân{[iu-şi
cu-

Isprăvile

geluI

ClI recunoştinşă

spre

Dolarului din
Paulis

J)loiJll"

Ioan Cupdrescu, cUentuJ Parc{jetulul.

~ne lC li.

]n fata celui moi man' p<,r]coI,
tot oSlaşul zice: .Doamne ujlltil.-ml

De mai l11ullă Vl'C'JnC poporul, din
comuna Pauliş, esle 'alarmat contra
»şi odaW proIlunţale (tc'('slc
cundarului Ioan Cupăres<'tU, oafe nu
vinle, porneşte cu cOlwing('('('a Ş!Î
llUU1Hi,
că li pSl'şlei nlodemm."l
rlin
~l("r('d{'('('.a fermă că va fi aJutat.
Cu c:Îl cn'dinta ('stc mai p1l(<:,r- «'IOn1ună şi birol!, dar s-a prt'lial la
nbalpri ~":1Ye fin s:lnuJ
<Iuminisni("AI. cu atâl individul care
o
lralic:.i.
simte', esle mai stăpân pc sine,
P{)sla O(' priv('ştp primă]'ia cnmt,Apeastă putere a crl'dinleu
Q
nală, sţiptămâni de arăndul~
sti'!
fost atât de mult aprobată dc ,auJ:ollPrezoh'ată pc biroul murdar
,:.l
rHat<.'u miliitm'ă sllpr('mă ·a arrnald
Hotarului,
În
c:ancelm-ia
dinria.
p(~
gcrmane. lncât a înscrisch.ine pe
rc,tii sll)1l împodohiti cu. j)]ase de
("...'1larmna c<'nt urc.i soloatului: • Dllim
paianj('u, <l:lnd .astfel aSj)('clul pusne7A.~1l cu noi .
tin a unui camerr pără~~Iă.
~\jceastă deviz:! care pi1rNl a fi
}uclde ('ari rrclmnă o re7.o!wwc
1l]1 talisman .a nicut pe Tnulli
în
cei dil1t~Îi Il'ei ani de răsboin, să- urg(,Il tă. se rezolvă 'cu mal''(' îllter~
zicrl', ,iar !(}cll,ilOrl nu le pot oh1ine
cl'carlă că În ad<'l'ăr
Ihlmlle7-t'll'
era cu ci şi se inlrt'hall d.aeă 031'('· ' la timp. căd llotand Ilt~-li ckrl''il
nu este suficienl dc, a sene pe haine' foarl<, rar l,a birou. d:J.lorilă dru(
ta aceste trf'l CUVlltC: ,,(;ol.t
m1t,
l'ant. sunl loviti In ,Întp!'ps('1e lor.
nns, pcntruca În a(}ev;lr cel'111 să
l'J1u) , d;nln' t1111I1l'!t' c:lzuri
csl(' :1c('la, dnd un locuitor dnrin(1
le fwtroieusdl şi sti te SllS(lC chiar
să cilnlrac!pzp ('ilsilloriC' şi (1';n 11'O~
c:lnd eşi i l1n hain.
Însă era
Ih'lll el:) lllll:n'ui d lil'sil a
fosl
lWW'j[ să-şi r;:!nFi limpu1 o Itln~
'tTt'rlinlil r~I":IrJ1iciL 'În()'C'ril(Î
dll'lli;
(':lITn o dnvp(]e)!{' ('ll iar' n{'r{1 l1l;Jl1i(/(' zil!' D<,!a 'lj'i mi"i 1"; a eHJ1H']1·il il.

l

]01', alrag du pl1 sine. gl"\a\'(~ jlrejtt-

didii .

s·~-l

de

gardul altuia.

r:(lra, l1oltll'ltl 'Iu-an Cupărescu, a în.
luemil astrd d(' aclecdUl num.it.
Dt'si n ll'n'sulTa ('om pll'cl~Î a nolal-ului IaHt dt' aCt...tsl:'i comună fl1l1n.
faşă )i rapIde s'1\"(ÎI"ş.ile în .adm.rnislra(.ia ,a'Cl'stll: COIllUIW. ne
dt-,.
;l'rmin,l sa alnlgel11 alen1Jja ,prin
:\'cest mijlOC. forllr,ilol' comp('[l.'ule
-- caii probabil nu sunt în cun.oş
t~llţă de cauze ~- rll,~ându-Ic C3
s!i ia lll:"lSlIr-; În cOl1secintă contra
«(',{'slui nolar ,il1cored cu atât' maii
mull. eli eitt In eon{ra lui, esle in
cur.~CI'e, ce('~'dan' la C:lbinetul
d~
Inslt'ue!j{' al TrihunalllJ~ Amd.
PauJiş. Ia ;) l\Jai mm.
LG'{'u~~[)r;' {'l)I1lUllt>Î Păufi~.

"'as"':1ştJ~ m~lgh'l:td st> unt>sc

:\"('slui'l ins~ nutarul i·n '!l!oemH:
111' .I~i 1'(' di Il Fi IlIl1\'. C'l' ohi:;;n Il ia S:l
:lc!e, l'l' b:1W diror~ :1 ohHnul .un Sl' lina d.·h ,) 2: .\tJ~llst, in nnun
pasaprlrl 1)1'I11nl .\TnI':'iCl:l ;i ;O,slfd , acest n li s<' tine.

3C('<;[:1 n l'~îr;isit ll'ri(':'"ul tiîn'i. {()~
îll:'illl~

c!t"
zis de k.:.;r,
Cu {calC'

f;Îr'1:iv

deauna pe

«('

D:11' ~lctiyikd('a
C(' o
depune
in !crosul ac('s! ci com IllH\
nu
se
m~ir·~in(')lt' aei. ca )u:Înc! 111'o;)orl,iii
in unele dl:m,C'IlÎri,cari prin Tl;lll1l\"l

infr-o <;('ar11

Vorbe vechi: Cine ştie sa
sufere totul, poate indrazui totul.
De ştiut: Fericirea e un cocoş mândru, care cânta tot-
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"('U ~ l\S~)('jatia UIl:,ţ'Uriior (j'lil'j
Aşa ('sic' d. z. cazul văduvei Zot·
St> dt'~l!l'aptă:
ner Andrei, m:1Il1l1 a 2 copii. dr
reia nolarul romuJ1al ,ia înlocmfit
B lld:lJ:esla, ,Ce j)S , ' . - ' După cum
C!('rl ifkale COJlllinale în
Yl'(]f'rM
anuntă ziarul ;, :\f.ag.)~arsag" partidul
{Jbliner('i unUll paşaport
p<,nlru ,
faseisl ma,ghim', care numără mai
Amerka, pI"in cal~i c('rlifid Oficio!;,
multe organizatii În Ol'\lşele dân Undi y:'[d. SllSlll1mită, este n<,ci'i.;;ătorit~, I
,
·guna. 'a lleltl!·:}l. II) u;'ma lIud COllîn acle fi!:.tur:î nil ('a fată.
, sfăluiri a conducătorilor săâ~ fuzjlnlr<, limp ("hrsliun('9 a ':ljnns tn
Lllan'a CII .\so6:1lia;Fn;gndlor cari
I urcchilr fll1!r'rităVlo!'. ('ari ali im' i
SI' dcşll'aptă'
111 urma st':lt,ilinm
I 'ri'POt'cn.tplpcm-C":l din tad a 'y~,- j
Hnui prn'g'!'am comun, ambelf' gliU'Pe
01lW'Î. linr cazul s..a .dC'frr;:t pa1'ehe.;
yor Si('on!p un nOLl OJ'~an de presă.
lului (\('r'e ltll1<:!ă TrilHlI1f1111Il
,\rnd.,
pon1in'du-s(' adinnriHlhl:cn
('on·
tra JlolaruhL
. Jn aCt'st an. m" fi t r'('JmIl să
(>lllll'l"\. ::;i Indusll'ie
CaJlH'ra
Î rl'('zintl' la n"c;'1l1ar<'. un
din .\t·atl. adu("e IH cUlloştill!a ge\\·Jds losif.

(li:' rr('nd'al"C.
~~ ~;ti(' eri nic' 111H'1 ::rim:!T ii
cari stlnt ('('le .ti il!·I: in mi!o,l1!"il (It'
~l cllni~~l: ... :C il~,dl \·;·.~!i
~ nq~i ,:~'rJ ln~
g~ldll it s:i in 10('111(' :ls(·ii a~'lt' 11,' ni ni

J'PU< !

o prpzrnla şi ~1 o tÎmpll11(' ('('Jor
('e DU o aV('au în suflc[nl consUh*'i
lor,
,\ c1r'::îr:1!a creclinţă emacecn. rc
care nu s(' Y('fIe care st~î '"seuiîS~i În
faina suflel n 111i fi('c~rui ost<1Ş, aC'l'Nl
II
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tată

dela Cehi de câtre aproape toate popoarele slave, în special de Polonezi
şi jugoslavi,
In cazul când se va realiza vizita sokolistâ in România vor veni la
Bucureşti 4-500 Sokoli dintre cei mai buni executanţi ai sport~luî sokolist.
Precum se ştie, participă la sărbările sokolilor jugoslavi din Iunie 10,000
sokol~ ceh,oslovaci .. Este probabil Cil. din acest numar se vor despărţi 500
sok?l~ can, vor vem la Bu~ureşti să execute câteva din jocurile sokoliste
realtzand ŞI o scenă aJegotlcă, care a fost pregătită pentru sărbările din Bel-t
grad. Ziarele cehoslovace cari aduc această ştire spera. că ideia vizitei soko,
lil?r ce~oslovaci în ARo,mânia ~e ,va întâlni în .mod. simpa!i~ la ROllJâni~ cu
alat ~al mult, cu ~at l~ R0"!lanla sunt fa~tort ca~l, ar don mtrodu~erea sistem~IUl spor!lv sokohst " ar fi recunoscă.ton SOko.llor cehosiovaci pentru o
mană de ajutor. ZIarele nu~şi ascund bucuria de posibilitatea vizitei sokolilor
1 cehoslovaci în ţara aliată.

I

IlodălDiint.

I

De mai bine de ] O ani suntem târâţi in vâltoarea luptelor politice.

I

. !ara gem~, poporul sufere şi. p~l~ticienii .s~ războiesc p~in ~rei~rea de
legi ŞI para legi cu scopul de a nimiCI OpoziţIa pentru o cat mal mdelungată guvernare. Opoziţia se sbate în lungile chinuri ce le oferă propaganda
electorală, propaganda venirii la magica putere.
Ţara plânge Dela Sătmar la Bazargic Orhei la T ~Severin Arad la
.'
,
.
.
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'
,,
Cetatea· Aibă, auzim bufniţa veshnd pnn cobltoru-I glas, de pe NeagOlu, Ceah-

I
!

m~ R~M~TIbl~ruiMRomânjci.P~M~~td~eultimcle~p~&~
clipe
de agonie, Geamătul lui vine surdt din adâncul pământului, ca o remuşcare pentru increderea oarbâ ară.tată de 3 ori consecutiv prin recen-

li---------------------------~
,
I SI
-le
.,. ~s t....U!1j cătun
Da.r sa raţlOnăm... pădure ~ără usI r U j ...".A
nu se poate! Să nu uIte con-

,

',1

"re

A

,

1 ducătorii de partide, că suntem incon.
UI' 1 1 t
j' ,
I juraţi de duşmani la graniţe care urhme e up e po lttce, ce se dau
ă
.' , d'
fii e, v tmp o~ m, s ~rge~lI urerea, ,~u?e Il
uşu.
.'
r cu atâte inversunare, dau de găndit
m resc pas .•. cu pa~ .• : mlşcărtl~ I,n
Ţara este In agome ŞI guvernanţII fIxează cu gesturt batjOCOritoare ale- mult, oamenilor nostrU mari intelec- năuntru, spre a găŞl ~I~PU prlelmc
geri de deputaţi şi senatori in locurile vacante. Par 'că de alegeri ne arde tuali, ce nu tac politică şi care se I Să nde abt.acăe"j Aşa că ZIC. Ia o p~rte
. ,
I d
cu es' mdă11 e •.t , la o' tparte I cu on
ce
nouă Nu şhu de ce, dar o scârbă mă cupnnde când vorbesc de ele.
străduese pe ca e
e cultură a pro- I res
Tă ..
.
aga pacea in sănul ac t '
I
pun
una oare 10 erese or
ru.
Prin alegeri se arată superioritatea unui partid faţă de celelalte. Une~, P A '
I ~s u, 'popor I Se cade ca mănă in mănă, toţi oameni
.•
'f t '
, 't t
It' .
I dâ
roman, trecut prm gre e tlmpun ŞI de !
t"
I't"
ă 1
()n - In cazuTI oar e ran ~ ~UpeT1?n a ea a ula ŞI supun~rea a ,nsa ~e , restrişte şi ajunşi la apogeul idealului nos rtI pa. I.ICI, s. upte, pe~tru prosface fără murmur. Sunt cazUTI m can un scop se poate realtza numai pnn. naţional, cu mari ~ sacrificii si jertfe. perarAea.. ŞI mflonrea scumpe~ noastre
conducere3 unei personalităţi recunoscute şi, mai cu seamă, când o acţiune Pe dealtă parte. conducătorii diferite- I R.omanu. Pe. de al.1.ă parte ZIC: să n~
.
~
d"
bOl
l'
"
Ti 1
1or part'd
I't'
duc o campanIe
' 1,uite
ţărII noastre că fraţi
gre,ltă ar aduce In mo mevJta 1, dezastru, ruma complectă a mIei ţă • n
I e pa I I~e,
sunt duşmam
fraţi şi la momentul' oportun
astfel de momente se recuuoaste superioritatea absolută, se face apel la ea vehem~bntă ~l dt,eclPr~că ,semăn ăn~ ast- I uniţi într'un mănunchi vor şti să
.
b
l I f e I vraJ a ŞI Iscordla mtre raţl, nu- : •
,
,' ,
ŞI se proclamă ucuros
mai pentru aşi ajunge scopurile Jor Jn!runte on ce atac ŞI val duşmanuSuntem in timpul când Tara are nevoie de o superioritate recunoscută. , tendenţioase de guvernămănt.
I lUI, ce va incer~a să ne calce hotaTrăim vremuri grele când o guvernare dacă continuă a fi greşită ne va duce 1 Prin diferite ziare politice se atacă rele ... Moartea 11 păndeşte!
P. L.
spre inevitabilul fatal desnodământ.
! cu ~iolenţă ,actualul guvern, declarănAvem lipsă de o capacitate; o simţim cu totii. Trebue să ne $upunem ' dul tnC~pa~~1 de a conduce.
Dezertorul Popescu.
. l'
l't' ,
t t b'l
.
l'tăt' d
l'
I 1. P
1
"Ordmea a desfăşurat o adevărată
uneI v~ on po I Ice mcon es ale, unei persona I ~I e ,ta ta g~nera Il UI re:, campanie de luptă, ear "Universul"
zan, Titulescu. O conducere proastă dacă va perzlsta ŞI nalonle nu vor it ! ii ţine hangul. Zadarnic "Djmineaţa~'
Eată că într'un moment de necugerecunoscute, suntem proscrişi f
incearcă a opune rezistenţă şi a lua
tare, Iăsăndu-se ademenit de farmeTările unde instinctul de conservare nu va domina nici în cele mai
apărarea, celor prinsi cu măta În sac,
cîle unei mici creaturi, numiti Fini
grave clipe glasul invidiei şi presumţiiJe egoişte, sunt condamnate la mizerie, I c~ fulge~ile "Ordinei" sunt orbitoare Johan Svartbach, un eminent ofiţer,
Locotenentul Popescu Constantin~ din
, f enon
' 't ate fatJla. de aIte popoare, sunt con damna te ch'Iar l
'
! ŞI zdrobitoare.
1ll
a peire.
grăniceri, dezerteazA in Ungaria, fară
Exemplu denm ne· a dat Franţa, dând în războiul mondial celor mai
PubliCaţie.
inamic! nouă. Căzut, în mrejele aceînsemnate valori politice rolul cerut de condiţiile victoriei şi locul indicat de
stui mic diavol de origină germană;
interesul public. Recunoaşterea absolută a unor capacităţi ca: Clemenceau,
Se adl!ce la c~noştinţa,. că in zi,ua' spre ai satisface capriciile ei, f~
Foch, Joffre. Briand, Poincare, atât politice cât şi militare a fost hotărâtoare ' ?e 8 Mal 19~O I~ 1'!\agazla de mica! torii peste datorii şi în ultimul timp,
Î mteală a găm TimIşoara D.
E. Ia pune în joc şi banul, ce isa Încrei n caştJgarea vlctonel.
; ora 9 dim, se vor vinde mărfurile că- dinţat pentru furnituri - Eminent in
Ce s'ar fi întâmplat când aceste valor - din invidie nu erau re- i zute in suferinţă şi obiectele găsite.
şcoala militară, ofiţer înzestrat cu ca·
conuscute? Răspunsul este uşor de dat: " peirea Franteit eventual a antantei
Iităji superioare. bun cam arad, devo ..
şi victoria puterilor centrale.
~
tat datoriei şi superiorilor şi caii un
•
părinte cu înferiorii săi, stiuse să'şi
Suntem în vremuri de grele cumpănă. In vremuri când este necesară:
magazlD
căştige simpatia tutuIor. Un bun
inăbuşirea invidiei şi recunoastcrea talentelor, Intransigenta politicianilor ne i
sportman,
cu
muşchi de atlet, o fJgură
mărunţişuri
va zugruma. Instinctul de conservare este subjugat de presumfi egoiste, per- i
[ simpatică, cu speranţe mari în viitor,
sonale chiar, de neştiinţă, de invidie,
1
: cade victima nesocotintei sale, cade
în engro la firma
În mrejele acestei înfame creaturi, care
Avem nevoie de recunoasterea superiorităţii unei persoane şi supuueşi
1 ea ~drobit frumoasa sa carieră, denerea la dânsa. O cunoaştem, o ştim, dar mai presus de toate o cerem.
,
Arad, Piaţa Avram Iancu 4. ! strugăndu'l integral - dar ţara noastră
Poporul nu mai are idoli dar simţeşte necesitatea puterii lor. [ntr'o zi
a perdut un bun luptător.
P. L.
îi va când
găsi, ii
Si aşteptăm până în ultima clipă? Să aşteptăm- 1 _________ ________________
va va
fi impune.
prea

tele alegen.
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Oeamătul poporulUI te mspălmantă. Dacă mal aveţi puţ," simţ de uma- l
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invidia, egoismul şi fncăpăţinarea oamenilor politici sunt cei mai aprigi pro· !):(
~
pagatori ai acestei cumplite mizer".
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Puţină memorie, pentru Dumnezeu. . •
Pavel Berarin. .
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pe rate de 6 luni

puteţi face peldngă preţuri

moderate cu libelul n S • .4:.
Consum" la casa de .Dloda

Strasser
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Rnsso Sirjanu. TELEfON: 77
Fabrică paltoane de lână pt, femei, şaluri, pulovere, vestoane,
cârpe Raschel, (berliner, ciorapi pentru copii şi adulţi)
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F ormez după modeU.
proprii pentru (O Lei,

Ziarele din Prnga ~I' că Organiza~a Sokolis~ Cehoslovacă in~n~o- i ~7~~~_~~~~~_~~~~~~~~~
~
nează să să organizeze. cu prilejUl sărbărilor sokoliste din Belgrad, prima ;
excursie sokOli~tă ~n ~omânia. E~cursia_ .sok~lilor cehoslovaci În România! ~::~a*~.rlf~'I!=@~tN
s'ar putea realiza lIIamte sau dupa sărbllnle dm Belgrad, care vor avea loc i ~~'~~_~n~ _ _ _ _ _ I _ _ _ _~,.JI
la sfâr.şitul !ui Iunie (21-:-29, Iuniel.. Sc~pul print:i~al al vizitei sokoliJor ce~o. !
eCOnOml- i/I.J,
~erl·lor
slovaCI ar fi propagarea Ideel sokohste In Romama. Organizaţra Sokohlor!
.L
cehoslovacÎ este o organizaţie peniru cultura fizică naţională, cultivarea spi- 1 . ,
cele mai
ritului naţio~nalA şi stă în afară ,~e partid.~le politice. 010 acea.stă organizaţie 1
splendite
lCO
care număr~ cateva s~te de ml.1 membru, pot face. ,parte on~e. cehosloyac
- ,.
se pot procura cu oriTIMISOARA. Strada
fără deOSe?lre de c1as~" confeslll.ne, sau nuanţ~. P?hhcă. O~ga~lzaţla Sokohlor
ce preţ axeptabilă la
Principe Euggu No. fi
cehoslovaCl are o tradiţIe de mal multe decenII ŞI a contrIbUit foarte mult la
regenerarea naţională a poporului cehoslovac. Ideia sokolistă a fost impumu:;i.~
~~ . ~;i]i'..,.'i.
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depozit de lemne
avantajoase la : firma'
Arad,C. RadneilO.
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Oonvocare.

Pe rate În

pcnlru adlLIHU·~'>a generală orcti,ulu'ă.
a firmeaa Edmund l\1.authncr .So· ciclale A.llon.imii Hmn{\llă de ProdlH,;erea şi Comcl'cialimrca sellllllţelUl" din A.rad, care se va Ltne \ în
ziua de 21 ~lai 19:ru La ,orele 5 p.
· m. în localul Societăţii din
Arad
, 13ulv. Reg. Ferdinand N'o. 40.
ou.
urnult.oarca
OHDJl'\E nE Zi:
1, lnainlm'oa bi lantul ui pn'Cum ş.i
a olmlului de protiit-picr~rc
',pe anul tn:!!}, a rui){ui.ului C..onsil- I
lilllL~i de Adnrinistra11Lc şi al Co-I
mildulll'Î de Cenzori, stabilirea 1Jj. :
lanţului şi aduceroa hoUirâl"Cj Ix·n· :
tru ulilharca r('zull,a(l~lui dtin bi-;
lant, precum şl 'dCScl1.11Carea -Con. siliultti de AdmălIlistratie şî
al j
ConlÎtetulLli de C('nzo:r;i.
2. AJeg('rca Consiliului de Admi.. inistraţje şi al Com.itetului
ide
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preţuri
de bani gata

puteţi cumpăra cu livretul

dela
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a. la firma

rurală

J>ublk.aţiune

Meţianu.

de

măsură

a pietei.

,

Camera de Comerţ şi de mâ.us'
tric din Arad atnage a'tenţi UI~
oorncrcian tilor, de plic Ieri c;i
că
în
comf.
cu
lcged măsurilol'
şi greută!ilor sllprara\J.'l lp'i('ld~
se
\
determină numai in umtă!i mclrice.
Fiecare piele trt>buicşle să poarte
i111I,'l'imal în mod c:itcl slli1raf~lta.
eSIYrimată prin ·aceste unităţi de
măsur1i, adecă metru, decimetrkr sau
CX'nt imetru patrat. Fu$l de 1929
dm2 poate fi şi el imj}rima~ rrovî·
wr şi până la noi 'diS'iXlZiţillni, tns~
numai
alături de unilătHe mctrire,
C('l17..0ri.
. I
:\Iăsurătoan'a
pielei se incc le&lI;tl
3, Evenluale propuneri.
iStmt rugaU acei .acţiona'rji caryl cu plallimcLru, 'Pc care tre~e s~l
,doresc a-şi exereita d're-pturile lnr pOS<.xI, La cerere carnemantii sunt
.obligati a elibera facturi cu in,
'ÎlI1 adunar<.'l3. ge.neraIă. s.1i bine
dic.arca piiclei numai in
unităti
~.ască a deplllle '103. casieria sOQÎetă'ţii cu 3ine inainte de 'd3taadU-j' mctrice.
Camera invilll comercirutţii'de
· nărli ~nm·ale, acţiun~lc,
respeeresjJ('cte intocmai dispoz;j,.
lh'e adeV'erinţele despre
actIllnlile piele
provizorii, imp'r'eună C11 cupoanele tilllU.le de mai sus, deoarece org~
-n~adente ind, CIO!nfnrm lart. 13: nele in drept, in urma mai multor
'din statute.
'l' denunturi primite, confor'IIl căror4
se folosesc diferite fusuri pentryr
Alrad, la 7 ApriUe 1!nO,
năsurare, va unnări dI1 toată stri<*
Ci)DsiUul de ."'dnti~..1i'aţ~e,
j letţa pe cont ravcnien ti.
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27:3 port.
spre ClUloştinlă gQ;ll
neraIă, c{t in ZJ.Îua de 8 ~l.aiu HJ:.~O.
inc'C'pândla orele 3 'p, in. se va
vjJ1(k prin licitaţie publică
la
faţa locului dj.n t;omullla ·SclelUl
averea urmăritullli: COlllpju:să din
unnătoarele: 4 viţei de căte I\.Ul
an, 5 vaci: 3 ulbe şi 2 roşii,
una
maş.i.nâ samănal, un ină.nz de u~
an, una ilapă ro'!lie. toate evaluate(
in preţ de lei ?J,500,
.-meastă llvere se vinde pentru
despăgubire C!'editorului
Serendan lulju dân Seleuş repr. '>:o'in
!
,
advocatul Dr. Ionel Bărs.all
din
Sir!ia de suma de 10,()(X) Lei rupitaI cu 10% interese pe an.,
Iplus
s):lICSCle ocazionatc cu exocuti.a
ce
are a primi pe baza deciziullci No.
3S7 t~29. a judecătoriei
rurale

PuhIi(';a~i....

In c<Jnforrnllalc cu mspoziliunile
art. 4. din Regulamentul Orw;IUllu~
~IlInicil"iu:ltl:Î Arad, refcr:iLor
la
iC(';nlrului AlUlo-lax~urilOI~ din orru.
şul' Arad, sunt învitati toţi pro'
prietarii de- Auto-taxiuri din ~l<'('st
I oraş ca la data de 12 şi 13
~Ira.i
!lH:30. dela ora 8--12
se }wczin!a
la Chestura PoJiţie-i A'l'ad,
/Sec,
ţia de Cir(~1I1a\,ie, inpreună eu eplomobile »Taxi~ pentru a fi controlate, Ace-i, dari nu se Vor pre7-e:rlta la oontrol, V'or fi strict ţ)(~dei>
sHIi..
Ches1!Ura Poliţiei Muniflipr:lf1ui

Arad
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Unh1ăUle

judt"Călor;i.:t7

Ha<4~t~~rja,

i G. No. 14H-lH29.
•
!

IosiCGLESINGEB,i 6nl
magazin de moda Arad, Str.

1

Romfulia.
de pe lângă

Portărelul

publică

Sir!i.a.
Radna 103. 17 AJprilie 1930.

Atentiune.
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Casa de Armanet Comunală I
A'lIIOnesctl, portărel.
să
1 anunţa. clienţela că se vor vinde
,la licitaţie publica. în ziua de
17. 18. Iunie 1930 toate obi ec; tele depuse ca amanet scadente
-x: a ~Ană la 31 Martie 1930 şi
I Cart pa.na. ]a 7 Iunie 1930 n-su
: fost prelungite.
I Foarte multe bilete de Ama- 1
Ziua ~lame(,o.p.
: : ··1 net ~flate in poseria. clientilor şi-a mutat birou] advocaţial In
nos,trI sunt In restanţa cu 3-4 :
Str Moise Nicosra 12
îSocietatea CruC('â Roşie
Filiala luUl cu toate că tn baza Regu.
Arad, aronjaza impr('.una cu cele!a1 lamentului Casei de Amanet Cote societăţi filantropice la ~l ~I~~ i munala., ce se afla tipărit pe
absolut avantajos şi eftin.
II a. c . .ora 18 în t0<'lh'"lll o:r:aşului lUD i contrapaginu biletului,
biletul
Rog sprijinul onor. c1ientelor
'festival pmtru săt'băloMr'l'a
Z]Jl'fÎ ~ de amanet are valoare de drept
I l mamelor.
' : numai o luna dela data scaden- în mare asortiment, cu preţuri
Programul oontinc 3 discursuri I ţet. Ruga.m onor. clientela ca foarte scăzute:
Arad, Str. BrMianu Ho. 9.
scurte (romârH'sc, ung'urcSlCi şi nem' . sa. se îngrijeasca de arajarea
ţese) tablouri vii ~ cor.
biletelor cel mai târziu pAna la •• TrallS1~rT'~1l:~
No, G, 4HJ3-1930.
lnll'arC'a liht"ră,
7 Iunie 1930 cu atât mai vâr- "
.1'&," .AA
tos, căci tn altuiile zile va fi
PublkJaţie de U'f\i1!aţie.
atât de mult lucru, încât să. Magazin special de cravate şi
ln baza cxecutiei d'c esconlenLarc
~f:;~ite st~~~~~e ~~ poate că nici nu va ajunge la umbrele. Palatul Fischer Eliz.
ÎJl ziua de 4 :Fcoruadc lU:>O
pc ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi
rAnd.
În doze mai mici.
Casa de Amanet Comunala
o;
Arad,
Str.
Gh.
Lazar
No
4.
TI·ml·~Oara
llaţa
artificială
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VOI:
vind<:' la lirilaţip puhlieăin C,urliid l
1\ 0, 50, in ziuH <it' f) :'f ai 1\):10 l,a or~ 1
lO jnm, a, 111, conf. art. de IpJ~{' lXi :
par, 107, şi 108. din anul lRRl
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Aparate ele raclIoJonie puteti cum-'
păra pepr~turi ne,
maipomenit ele ieftine la

I

kgii I'X N",.
A.rarl. la '7 A prile
(L. S,)

m:m,

(

(sS': Indescifrabil
port~r('l.

Mateine" întreprind~re
"J
de stârplt

I
ploşmţe

speci~Iă

Le stârpeşte cu ouă, cu tot
cu o garantie de 1 an.
Arad, Str. Gh. Lazar No 4.

Rapid.

l

I transportăm la domiciliu.

Drcher Haggellmacher
fabrică de bere si de
ghiaţă . .c\radul - Nou.

.

Telefon No. '68 Rrad.
Ara ci, Strada

Mare magazin ele
piele Ara~

RADIO GELLER

Brătianu No 7.

Aparate ireprosabÎle cu ~th. a d tpar leu r n excelent deja cu Lei
5.900.

Piaţa

Avram Iancu Nr. 3.
Succesorii

Weisz
I

j

şi

Rosenberg.

Fabrica nănăţeana
de Esenţa de Oţet

i Timişoara, Str. Stefan cel Mare 6.
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Sigiluri
se
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1051 1 1P5

insigne

execută

pe lângă preţuri foarte avantaj case la

Iuliu CS{ll{y

J

U

aJ·J2 eg·~fa barbate~.t! şipen- 1 9ar'j·as

71

gravor

şi·a deschis ol'oitoria. modernă 1 Maşini de clocit pui cu jnstalatie de
pt. Domni in Timişoara, IV. str. incăI.ziţ cu electric!tate şi ~rice cornPreyer 2. Rog sprijmul ono public bu~t~bd. pentru pU1. de gascA, :sţă,
;.....:.:,:::...:-.~-:..;.~.!-.,.;:......----!..găIni ŞI alte pasen de vânzare numai la

Y~

tru COPUI la:
Str. eli ana No. 11.

U

II .

GEZA BECKER
întreprindere electro-technlcă.

TImişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1.

r--..--..--..--....--·

puteţi cumpăra

S'a aeschis salonul "Snlen!\l"!\"
în Timişoara Cetate Str. Eugen
U U de Savoya No. 12, unde se exe-

ete
rn rate
b lunare I
1.:

cută după

.

6

.MOBILE- JWTI~E d'in r1epo~lt af-

ultima msdil

j'
parisiană Cosfumuri

femeeşti

şi bărbăteşti,

lati oncând la a(eUerul lui

începând

R. \YINKLER

dela Lei 1000'-

la

Fratii Apponyi j
Consum
._..--S...--A..............
cu

Atelier de pietrărie şi depozit de monumente
Arad, Bulevardul Regele Ferdinand No. 35.
Executâ cele mai frumoase şi mai precise
monumente, gravuri de piatră etc. Preţuri
mOdeşte. Mare asortiment de marmoră streină şi indigcnă. Veche firmă de Încredere,

FriedDlonn
J1 Sc-fjwarl:
Casa

de mode

ARAD, Str. Metianu No.

1

Calea Buziaşului 12. Ultima
oprire a Electrului Nr. 2.
Vinde şi în rate.

Re~atul României
Corpul portal'eilo r

I Tribunalului Arad.
Nr. G. 22350-1929.

In baza execuţiei de escontentare efectuită in ziua de j 4 Maiu
1929, pe baza decisului Judecă
şi aţă, se pot cumpăra foarte t\
A rad Str. toriei de Mixtă Arad cu Nr·
~ie_ft_in_A_m.;..._m_ag~a_z_in_u_1_de;...;.,ci_o_ra..:.,p_i__
~
Eminescu 13. 1743 -1928 obi ectele sechestrate
in procesul verbal de execuţie
1 CUl'ăţiI'ea şi vopsirea hainelor de primăvară o face în modul
Nr. G. 11214-1929 Şi anume
"
cel mai perfect
,
mobile de case sifoane, vase dulap. ceas, oglindă, perîni şi alte
ohiecte pretuite in suma de Lei
i 3900 cuprinse in favorul n Victo Fondat 1870
Telefon 3-88
! ria" reprezentat prin Dr, Teodor
Jlorţf şi uşi dIn fel', Ingrăditurl decorative cu impleti: Pap advocat din ,Arad dom. in
tura şi împletituri de sârmă pentru gal'duri din sa.rrnă
comuna Arad pentru suma de Lei
zincată cu preţurile cele mai eftine Ia
110508 capita] intere.e de 12 la
, sută dela 20 Martie 1930, preFabrica ~L Bozsak şi fiul S. p. Â.
1 cum şi spesele ce se vor mai ivi
1
T··
II
S I · N 10
ţ. d
I se vor vinde ]a licitaţia publică
lml~oa ..a .. str .. anţu ~ll. o. .' ~e~ 18 e .
" ]·n comun A d St S
R -- ~
1
mobIlă fabncă patun, nophen, somlen dm sara ra
r. ava alCU
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi înstala; 115--117 la locuinţei urmăritului
ţiuni c~mplecte pent~u Internate, ho.teluri şi locuinţe
in ziua de 7 Maiu 1930]a ora
Pretun curente gratis.
11 conform art. de lege LX §_.
----------~--~~----------~1].10
oC...
Pe lângă condiţi~ni
U1
7 şi 108 din anul 1881 al
UI
~......
~ de plată favorablie,
legei exec.
in pret de
~
Arad, Piaţa Avram Iancu 10.
Aceasta licitaţie se va ţine şi
bani gata
~
Atentiune la adresă I
1 favorul lor Lucuţia Gheorghe,.
~-~~---~--~-~-~--~-~-~~~ I Haăsz AIbert, Gombo, Gheorghe.
Arad, la 8 Aprilie 1930.
Haine de priStr. Episcopul I
Gheorghe 8tolescn m. p..
Iladn 10
,
şef portarel
•
Str.

·
· (1e
C'IOrapl

12.

: 306

Fratii
.. Rozsa

cărţile

Stofe engleze pentru Doamne
şi Domni, mătăsuri, mare asortiment in tronsouri de mirese cavoare cea mai eftime
PJapame. Surse de cumperare

Timişoara.

I

,

t
Ula ,aSa
v

v

in toată calitatea, ciorapi de aţă ciorapi de bărbaţi şi copii, mănuşi de piele

B O G Y ()
..t._e_______

----,----.------------1
FOTO FESSbE1T I HOSPODAR str. Stroescul3.
Salon de primul rang. Portrete culorate artistic SpeciaIist in fotografii de copii.

m casa Adalbert Sza b6 .

II

Pentru ~O de lei, taxa de impcumpară
Cont ~a. ~ . rumut puteti
la firma
blc1clete ŞI patefoane

I

Arad, 13. R. Marja 20
A

"

ORI C A'~
M O rf"
.&.
. N
12
~~~~~~Im

~.
Imprumutarea de biciclete. Vânzar~
pe rate de un an.

Cumpăraţi

ceasuri şi bijuterii
numai la

CSAKY

I

A

!

'1

I

IttWOBII E
G .Il

măv~ră vopseşte

Arad, în fată cu biserica lutherană

SI

curăţă

RATV
.Il 1

il Xnapp

I

I

Il.

8rătlanu

~~_:~~-~-~_g_~_n~_~_~~t~~~~~~.~~~~~~~~iSTE~N.

efe
B1-CI· cISchwarz

se vând.lt
ieftinlla II.

Waffenrad, :
oPUu··CrhkO' pSp,teyr,

I

Numai există morti şi răniti

"'". feslivităţi
~ ,. La o parte cu pericuJoasele şi vechile. Teascuri
(Pive)! Cu tunul festiva-

Naumann etc '
mecanic Arad, :
StBrancovici1 1

~~t;~~iŞ!nunca~~:I~: a~!:=

Automobile!

ma

ED:}lUND KlSS, atelier de caraserie gata.
Arad, Bul. Reg. Jj'erdinand 22

.......--........----..lăcătuş

şi instalator de apaducte
Timişoara,Str. Eugen de Savoya 1
~ Confecţionează grilajuri de fier

Mare asortiment de Biciclete, candelabre, şi materialele pentru in-

şi maşini

de gatit. Primeşte ta ,
felul de lucrari în branşă şi re- i
pariiri pe preţuii reduse.
'

.......................

•

I

:

Un dormitor din cirei;! şi altul din fag 1
artistic executate urgent de vânzare

...... .............
Ioan Lunea,
~

str. Tribunul Laurianu 8

I

Dormitor
~etrand;â~;~;~

II,

sau foc) poate

să dea foc. Lămuriri]a
• ,FESTENO' Uzina specială
pentru tunuri festiva le Timişoara II. Str. Gloriei
1. Atenţ.ie Reprezentancomit~tf'lp: THlrohia'f' !

stalaţ.iuni

electrice se :pot procura la iU*!~t!:*!3
A~ad

1

PahUul Ortutay.

I

Haine de prjmilvara şi pardesii curăţă
bine, cu preţuri reduse

şi vopseşte

mai

i.FICJ!~
Arad, Str.

Bariţiu

14. Bulevardul Regele Ferdinand 35.
II'

'C:"-l-IP S IEB O L D.'

IrI.
1
Timişoara Str. Telegrafului 19.
; 430
Tel. 699 .
1,"

1,
i

Mica

p"~blicitate.

. Dormitoare din lemn esenţă tare
, pentru Lei 12.500 în rate lunare şi
săptămânale la Balint tâmplar artistic
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