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V~~tCfU! co~s~~Eu de 
ministri. 

Un cunsiliu de miniştri \'a avea I 
loc zilele acestea prohabil chiar I 
azi urmând să fie dis('uiate reznl- j 
tate le obţinute în conferinta dela I 
Varşovia precum şi aliludinea de- i 
legatiei noaslre fat!!. de chestiunile '1' 

înscrise la ordinea de zi a adunărU , 
dela Geneva. I 
După acest consiliu de mi·nişt- I 

fi se crede, că d. Iuliu \laniu prc- '1' 

şcdintd~ consiliului se va pre-
zenta in audientă la SU\'eran, spre I 
a-i supune j·nchecrile consiliului. I 

-.- i 
Şeful polifiei din Suceava i 
apUcă legea dlarmismu'ui I 

Acum câ~e\'a. săptăm:lnţ, la str.8'n 1 
duJ SucevCl, l1lşle CUZlŞl! s-au tn
câerat cu câţiva tineri evrei şi a 
urmat o mică piiruialii. D. avocat 
VogeJ ('.are se ana inlâmplător a
colo, ~ intenenil la poliUe, cerând 
să se trimilă repede eătiva ser
genti la strand, pentru reslabilire 
ordinei, ceiace s-a şi făcut. 

Incidenlul a fo.<>t de mult aplanat 
când deodaUi, a avut un epilog. 
Şeful politiei a găsit că reclama
tia d-lui Vogel inLră 1n prevedeA 
riIe legii alarmismului şi l-a de
nUll1tat la parchet C'J. conlrave-; 
ment al al.'eSLei legi. . 

. Desigur că d. Vogel esle print
re cei dintâi Sau poate chiar cel 
dintâi j,nfraclor din tară, aenzat 
că a călcat legea alarmismului, 
promulgaUi \Te-o şa<;e luni_ 

P31'chetul examinând reclamatia 
poliţiei a clasat chesliunea_ -+-Germania frebue să 
renun'e la orice polifică 

ogresivă. 
Intr-ul1 discurs -elecloral pronun 

tat Ja Paderborn, şeful partidului 
c.entrului, prelalul Kaas, Q decla
rat Între altele că este uece&ar 
penlru Germania, ca s~ pOlltă cşf 
din situaţia economic~ actuală, să 
ajungă la un schimb economic eu 
ISlreinătatea, bazat pe încrederea' 
reciprocă Şl care să-i asigure luc
ru şi pâine, şi dand de asemenea 
părlei adverse sentimentul că 
Germania ·na vrea să lucreze in 
chip agre..<;ivs ci dimpolrivă, vrea 
s!i coopereze cu partea adversă în 
acest scop. 

NOSTRU.! 
Guvernul la ozi măsurile impolriv carnele i, pe care. 

D. Dr. N. LUPU le-a ce!'u' de-acum doi oni. 
Problema cOIl\"ersiunii datorilor 

agticole şi, mai ales, problema în
sănătoşirei pietii bancare S-ft pus 
oUcial, Două memorii - unul al 
d-Iui ~ladgearu, celalt al d-Iui Ma- j 

noilescu - sunt azi in disellţip. 
Că trebui'! sti se fadt ceva, e cerC 
Hl1mânc de v.\zut dacă se va ad
mite solutia unuia sau celuilalt 

Era firesc să ne amintim că dr. 
Lupu a ridicat, incă de acum doi 
ani. aceasUi. chestiunt. Intâlllindu-l . 
a Teklrghiol, l-am intrebat ce cre- ; 
de despre cele două solutii azi 1n li 
discutie, i 

--- Crrd, ne-a răspuns fostul ! 

ministru al muncii -- că guvernul 
la o hotăr:\re tardivă şi partială. 
TardiYă, fiindcti, acum doi ani, ho
tărârea aceasta era mult lUai efi
CQce. Partială, fiindcă nu al'e CUl'a- i 
juI să meargă până la cap,U şi s.'i ! 
tragă 'llltimele concluzii ale stării 
de fapt. 

nE~IEMORĂnl 

- Când am lidicat pentru pri
ma oară, problema cametei şi când 
am oerul in aoun!lri publice, interA 
venţia statului, - mi s~a spus că I 
fac demagogic. Sunt deprins .cu I 
această acuzatie_ Demagog mi s-a: 
spus după 1907, eHnd am cerut tm- ! 
proprielărirea şi votul ob~lesc. Hc- 1 
zultalul? Ambele reforme s-au fă- i 

cut sub presiunea .evenimentelor, I 
în 1917 -- şi s-au făcut in COluli- I 
ţiuni anormale. Dacă se făceau di-I 
nainte, În vremuri normale, nu 
Lreceam prin criza prin care tre-I 
cem. Dt-magog mi s-a spus şi 
acum doi ani, când ceream înfr~
narea camelei şi protcguirea de- I 

bitorilor. i I 
Am adus problema. la tribuna 1 

Camerei. D. Virgil :.\ladgcaru, ca- I 
re - pe alunci - era ministru de I 
finante, mi-a spus că e o copilăA 
rie, că dobâllzile uzurare sunt a I 
conzecintă a crizei şi că trebue cău 
lale remedii impotriva dobfunilor 1 
uzurarc, ) 

Acestea toate, le ştiam şi eu. Dar 

mai ~ti:lm un lucru: că, din p~'icatc, 
l'('l1lNlii impotriYH crizei nu SI:' pot 
",ă~i \1 şor. Că nimeni nu poscdh ba- i 
gheta magică, cu care să politrans- ! 
fornUl dintr-o zi în alta, -- s~iri'cia 
în hog;llie, mizeria în J)elşug. Când ; 
un paeil'nl surcr~i. dc-o hoala grea, : 
dadi. nu poti combale boala, cum- , 
bati cel putin efectele. AT(~ febră: i 
Cauţi s-o înlături, p[illi'l dlld vei 
J'cuşi să combali cauza însa'li. 

Am daus pentrn. a doua oară 
problema în Cameră. De dala acea 
,";1, sub furma iJnu l!)roed ut: k~c 
din Îni(ialh'a parlamentară. Am I 
adunat semnături din toate parli- I 
deIe: social-democrati, guvcrnamen i 
tali, de. Camera a admis urg·cntal • 
DaI' guycrnul a ingropat procctul 
Era el al' : Între gu"t'l'11 şi Cam(,l'a I 
era o di\'ergintă. I 

Azi, viid că ~tuvcl"1lul admite I 
punctul de vedere al Camerei. Tttr- i 
ziu, d.u' mai hine mai târziu. ~- de- I 
c:ît nkiodală! Pe jUllllHalE', - dar ~ 
mai hine pe jumiltate. decât de- i 
loc! I 

1 

sITUA ŢIA POLITIC'\ ! 
Crezi, d-le doctor, că situatia I 

politică ya suferi Inodifid'Lrl în CU-I' 
rând? -

- ii~am vorhit despre pl'oblc- I 
mele t'.col1omke. Sunt singurile ca
ri pot fi tralate în vacantă, Cele 
poliliee nu mti vor preocupa dcciH 
după 5 S€ptembrie crmd mă întorc 
în Capitală ... 

- Toluşi... I 
- Toluşi vrei un r~ispuns! Cred, I 

deşi Îmi lipsesc elenwnf('Je de in- II' 

formatie, că d. Iuliu Maniu îşi va 
da seama că situatia d-sate este 
inlenabilă. Fată oe criza ecollO-. 
mică, nu are :)oluţiile necesare. Fa- I 
tă de crÎJ:a inlern~l, nu are reme· 
diile trebuinci()as{~. Intre sădidc I 
şi agitatie, sufletul românesc Re j 
zbate dezorientat Vreau să sper i 
că d. Maniu nu va inlinde coardaf' ' 

AceasLa cu atăl mai mult cu cât 
sărăcia şi agitatia sunt mai accen
tuate in Basarabia] adică tocmai 
in provincia unde fI-sa nu mai are 
nici o legătură, ni ciun prestigin. 
Părerea mea, am spus-o limpe_ t 

de intr-un articol, de care ziarele J 
dv. au avut 8mahilitatea să se ocu- I 

pe IW larg: 11~' ~ştcapUi un nou 
HJ07. Ca sii-l cvit:1m_ treIme două 
lucruri: aplicarea legii impotriva 
agitatorilor şi miisuri di' reme
diere a relelor pC' ("are ac-eşti agita
tori le speeu!eHzii 

Eu cred dL in tnalt> partid·ele 
inccpfmrl ('U cel ('aJ'C' guvernează 
azi - - SC' vor g~îsi destu\ oameni de 
lreah,i, care sti colahoreze la acea
stă opt.ră d{' sah·ar.'> nationalii, -
in('heir d. elI'. N. Lupu ul(x:lara
liil~r d-salc. -.-.,.. ~.. It 

n~J~~ t~C$U! 
la (hisiruiUII 

Chi:~iI}au. "-- Autol'itătile politie
neşli a fost ~Ilşliînlatc ci'1 agentii 
~tJ!~lUnbli ati P!';l1ltl ordine prin 
Hadio, că în ziua de 1 Septem
hrie să orgHlli'l,f'ZC cu oriee pret 
lllflnifesla!ii lmjlotd"H regimului 
burghez. 

Politia a opt'ral imediat mai mUt 
te a~i'$tări, pl"intn~. conmniş~ii. din 
locahlate .. lH agent! su}werslvl gă
siti suspecti au- fosl aduşi la pre
reclura dt'; politie. 

Palrule militare circulă prin o
raş, i.ar in curtea prefecturii de 
politie fost consemnate mai multe 
companii de soldati. 

In urma măsurilor luat\' nu s-a 
semnalat nici un incident. Măsurile 
'Vo,t' f imt>nUnute În to tcursul zilei] 
iRI' cei are~<;tatL nu vor fi eliberat] 
dediL dacă nu se v~r găsi nimic în 
seallla lor. Dealtfel, îndicatii simi
lare se ştie că au primit şi corn\]-
niştii din Ungaria unde În cursul 
zilei de azi urmau să se petreacă 
încidenLe . -.-

A veni' să~şi omoare 
'ovarăşul. 

Suc{~a\'a. - Intre locuitorii Teo 
dor Midea şi George Coslau NichÎ
for din comuna llOSHlld a isbuc
nit o cerlă pentru nişte sQcoleli 
ce le-au anll numitii dintr-o a
facere la care erau tovarăsi. 

George Nichifor se Unea bănuit 
că to\'arăşul SălI l-ar fi păgubit eu 
câleva suie de lei, şi i-a promis 
răzbunare. BosâllCeal1uJ s-a Unut 
de cuv~lnt. 

In .noaplea George Nichifor A 

tras 6 gloante ue revolver spre 
Toader Mirlea prin fereastra ca
sei, fără în .. <;ă ca un glonte să-l rl:i
ueasdt Niehifor a fost arestat şi 
predat parchetului. 
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2 Voinţa Poporului 

Ce. C r:, ~ '" .... 8iI rt. trI Program serlZ<lţional de Septemvrie! (Iaire and Egan Brymans. caştigatoml 
a~ eneua n fU cea fflli.ti1a "raU, cursei de darls din Paris 19 ;9. GrandÎoss Syslers au SOSit Jm MOLJIiIl Rouge 

Wicl1a, IriniJ Lan~os. Hy~ta il"d RrUI dăn~ălori de caracter. precum şi renumitul .. The SEX: Bryxton Jazz". Demonstrarea de dănsuri moderne. 

E~ohril~ c~s,a~oifiei 
la IUbrt~ht 

de Habsburg 
Budapesta (Ceps), ._- Arhiduede 

Albrl'chl dc Ifahslmrg. prill dsă
loria sa cu D-na Hudnay, care nu 
e dill farni1il' aristocratică. a născut 
o mare Împotrivire în familia sa, 
PădnLPk sitU, at-hiduc,'It· Fried
rich a trimis o scris(larea ziarelOl' 
din Budapesla pdll earc decbra cn 
doamnaÎnchesti(~ mi V<I fi nici 
odată recunoscută ea un memhru 
al aflllilici de II absburg. .\ lLm'chl 
s-a Înlors în l'ngaria <!euseUh'Jlea 
împotri\'a vointei ptlrinlilor sai. A 
declara! ziarblilor că va r~llnfUlea 
in li ngaria şi se \'a consacra miş
dU'ii lilleretuluL E holilnU siH;i 
păstl'eze locul siiu în CallJ~'ra !\Iag
naţilor. Se simte I1ll1ltumil şi feri
ciI şi c siţ,Tur de viitorul sitU, a de~ 
clarat (Il presei. 

Mama lui, Isaheln s-a informat 
la cll1inenli jurişi dacă disătoriil;: 
Încheiate în Anglia sunt valabile şi 
in Cngaria. Spre r·egl'etul ei a aflat 
(~ă da. Cu chestiunile de propri,,
Late se va ocupa probabil Trilm
nalul inlcrllational. Ca fiu unic 1\1-
brech! are o a\'{'n~ colosală şi in 
cercurile .juriştilor se asigură CII 

nu poate fi dcsl1loştenit (~Cs('ps:~. -.-
scrima, In putine zile nc pttră-

. S<'şle vara cu sportul'ik şi viata 
ei În liber şi vine loamna, cal' r> 

ne aduce intre alte sporluri, cel 
mai nobil dintre acesle este sCl'ima, 
Sala de edueatie fizică a Illăe~lr'-l 
lui V, PeEegrini Învie şi se popu
lcază cu iubitorii l-ij)ortului şi lllai 
ales scrinwrii. cari işi măsom'ă su·· 
neta timpului eu agt'l'italca mintii. 
luptând cu dibiîcie şi amLi!ic pen
tru a lua tuşeul deciziv. Intelec
tualii şi tinerel ul rom ,in din Arad 
profilll de pl'ez-cn!a măeslrului V. 
Pell('~rini în Arad, ca sh-şi oteleze 
muşchi pl'În serinlă şi să-şi dq;:a
jeze totodala prin el sufletul islo- i 

vit de grijile zilei. De zeci ani ce I 
măestrul I'ellegrilli ('u zelul şi com 
pelinta lui îneomparabiIă conduce 
inslrucţia sprimei în oraşul nostru i 
au ic\il de sub m,ina lui scrimol'Î I 

de prima calitate nu numai în ţară I 

ci şi în concursurile internaţionale. 
Din interesul ce se arată deja 
acum În sala de scrimh, preziccm 
un .sezon din cele mai reuşite 

llCnlru progresul scrimei şi celor
alte sporluri cari se exercită în 

sala Palutului Cultural. 

Inslituliunile 
Bancarea 

r valntia "Fără parale" 
pestii. 

PrăvăUUe au 'OS! devastate. Automobile blindate 
peiiiru reprimarea revoltei. 

Budapesta :\Iuncilorimca or- nele şi aranjamentele. Tot de oda
tă devastăril{~ din b-dul Andrassy 
un mar(~ grup de muncitori s-au 
indreptat spre strada Demllzsinsz
ky şi Văros Liget, unde de aseme
nea au devastat prăvăIiile. După 

acestea, vroind să pal'curg~i dru
mul spre Honelul l\Jilenar, efec
tuând spargeri, armata a inlerve· 
nit în ajutorul Polilici riimasă Îl1-

capabilă de Il sus~jllea ordinea şi 
cu automohile blindate a incercat ; 
să înăbuşe revolta muncitorÎmci 
la care s-au alăturat o mare parle 
a populaţiei. 

In toale praşeJ(' a izbucnit 
re\'(lIta. 

cu lihelul "Credt" vă procuraţi 
ghetele, de primul rang, din ma
terial excelen. dură ultima moda 
la MUNCiTORI DE P 1 ELE 

Arad, Sfrara Horia 5. 

PoueSlea unor c1zme 
lucra1e de TOlstoi. 

Paris, -- Pl"'cnffi se ştie marele 
scriit~r uon Tolstoi iUDea foarle 
mult muncu fizică. In timpul re
pausuilli dela munca literară se 
ocupa bUcuros cu cizmăria. Tol
stoi a făcut câteva perechi de ciz
me cu mâinile proprii. Diplomatul 
rus p. Botkin povesteşle în memo
riile sale de curund apărute, o 
interesantă istorie fi unei perechi 
de cizme pe cari Tolstoi le-a a 
lucrat pentru Turgheniev. Când 
să le Îmurace Turgheuiev a con
statat, că-i sunt mici. Din această 

ganizată În partidul social-demo
crHt de multă \Teme se Uf,rili'i. pc 
tema şomajului. In ultima vreme, 
:;;omajul muncitorilor neputl1ud fi 
rezolvit, iar fabricele rcfuzând lu- : 
crurea cu întreaga capacitate şi: 
sporil'{'a salnriilor de mizerie, ; 
muucilorimca a hotărât declararea ( 
grevei generale şi organizarea unei ~ 

mari manifestatiuni de stl'ad<'l. Pen ' 
tru impiedecar-ea evenlualelor ex
c{'se fortele politieneşlL jundar
mereşti şi mililar{' au fost concen
traLe sub directia conduc~te a se
cretarului de stat Sztanyavszky şi 
functionează după un plan de răz· 
boiu. Intcl'venţiilc şefului de poli
tic pentru renuntarea la manifpsla
tie au ramas ffÎrti rezultat. Ofi!eri 
armatd ungare ~lU tinut aseară o 
consrătuirc în cazarma din Strad~l j 
Mosony. Trupele au fost consem
nale in caztirmi. Numcrol\S{' deta
şamenle de jandnrmi şi'i cavalerie 
au sosit în Budapesta. Trupele, 
au fost plasate în 65 puncle ale 
oraşului În linută de campani ... 

I pricină Tllrghcnim' le-a vândut 
Odată cu revolta muncitorimci 

din Budapesta atât in Szekcsfeher
var şi Miskolc c<1t şi in celelalte I 
oraşe industriale <lin Vngnria mun- I 

citorii au manidslat ostil şi s-au : 
dedat la fapta revolutionare. Poli
.tia a rămas încapabilti fa~ă de răs
cui a li. 

Dcpal~t,l tHlcia1i-demo(~r.ati in I 
capul răsculaţllor, I 

Deputaţi social-dcmocl·ati îl1f'v 

dus de dilllineală s-au pus în 
fruntea lUuncitorilor pe cari i-a I 
indemnat la manifestaţie contra I 
fabricantilor şi contra teroarei au- I 

toritătilor. Din diferite puncte ale 1 

oraşului muncitorii inarmaţi cu I 
pietre, drugi de fel' şi rcvolvere, 
s·au Îndreptat spre centrele BUChI" 
pestei. Ct:l'curile ungare sunt alar
mate de faphll, că tocmai când se 1 
desfăşoat'ă astfel de eveninwnte! 
ministerul dc Interne. Bela Sci
to"szky, lipseşte dela postul său. 

Isbucnirea revolu(H. Prăvă

liile au fosl devastalt' df' 
către răseulaJl. 

Un morI şi zece d'il răni It. I 
MUllcitorimca in număr de 15--:: 

20 mii s-au slrâns apoi în Varosi 
Ugct unde conducătorii sociali-dc_ I 
mocrali au tinut cuvântari alfttiî· 
tora. In timpul acesta detaşa

lllcnte de soldati şi cavalcrişti au 
incercuit pe manifestanţi şi i-au so 
mat să se împrăştie. La aceasta 
muncitorii au atacat armata cu bu
căti de fier şi cu revolvere. O ade~ 

vărată lupta s-a încins între arma
tă şi răsculati. S-a fhcut uz de ar
mo(' a fost împuşca~i 4 soldati şi 300 
de răniti din amOele tabere aco

pere străzile Budapestei. La văzul 
sângelui muncitorii s-au revoltat 
şi mai mult şi au atacat cu toale 

fortele trupele guvernului. 

Rheumatismul seiatiea etc 
se tratează cu succes. Bai me
dicale. Str. Eminescu 32, Cură 
de slăbire cu rezultat sigur. 

poetului rus FeL Aceasta venea 
foarte des la latăI lui Botkin şi 
spunea că prin aceia că poartA 
cizmele pretul lor va creşte şi mai 
mult. "G~inr1iti-"ă .numai, -- a spus 
el, -~ sunt cizme lucrale de Tol
stoi pelltm Turgheniev şi purtate 
de Fel«. Scriiloml D. Grigorovici 
auzind aceste cuvi·nte se adresă. 
lui Fet: "Inainte de vei preda 3,-

c'Ces~l':I'De-i8 ttrtl tf"O, -tmi-'"*" d_ 
vne să le vâc-suesc. Poate di prin! 
aceasta VOI' câştiga in pret.« Cu
noscutul satiric rus Sallikov-Sced
rin care a asist al la aceaslă con-i 
vorLire, a ad:1ogat: ,Eu propun, el:! 
deasupra cizmelor să se fixeze o 
tăbIiPl cu inscl'iptia~. Cizmele au 
f()..~l lucrale de Lev Tolstoi, aUI 
fost Încercate de Turgheniev, pur 
tatc de Fet, cur:1tite de Grigorovicl 
şi scuipate de Seedrinc în acest 
mod vor forma într-o adevâr o 
raritate de muzeu. . .......... _._.-

Inscrlf'rile la şcoala de ucenice 
se fac dela 1 seplemvrIe Plină la 
• Scplemvrl(l inclusiv, dimineata 
dela H-12 în edificiul şcoalei din 
piata l\Iihai Viteazul. 

~~if')lP,l;) _ .. " GE\te .... --~ 
Cămăşi bărb. păIăriă. cravate, cio
rapi, mănuşi, haine de băi, com bi-
neso:1i, precum şi toate articolele de 
modă cu libelul "Credit" S. A. Ia 

SZU• ·CS Arad, Bul. Ref!'. 
FerdÎDaad 63-65. 

Vjs~a·vis a gara tramvaill ful -.-.-.-+-.-.-.-+-

t 

din Arad prin aceasta aduce la : 
cunoşUnla On. cJienlelor lor. că 
casieriiIe B-cllol' - conform 
programuJui de vară - vor ră
mâne până la data d~ 14 Seplem
vrie deschise 101 dela 8 şi jum. 
până la ora t p .m. 

La orele 12 muncitorii manife
stau pe b-dul Andrassy, dind de 
odată au apărut cordoane poliţie

neşti. Muncitorii inlărâtaU de ace
ştia, au rupt cordoanele şi câţiva 

agenti provocalori au aruncat a
tunci manifeste :redactate de către 
partidul comunist ungar, prin cari 
muncitorimea era îndemnată la răs 
coală şi la devastări. Muncitorimea 
a seos din buzunare pietre şi le-a 
aruncat în ferestrele palatelor de 
pe b-dul Andrassy. In tumultul is
cat muncitorii au aatact prăvă1iiIt'. 
şi casele magnatilor unguri, pe 
cari le-au devastat, spărgând obloa 

.-.-+-.-+-+.-+-.-. 
Pentru 20 de lei. la;.;a de tmrrulnut puteţi 
cumpăra biciclete şi patefoane la fir ma == .. MOTOR.CA" == 

, .... v ~ 

Acesta este SAYA· - ~ efectul laplei ~ .' ~ 

Arad, Calea Banatului Nr. 12. Ifllprumu
tarea de ~. de ete, V Anzarea pe rate de un an -.-.-+-.-.-.-.-+-
FAMILIE onorabilă germană pri· 
meşle copii în pensiune având bae I 
şi pian. B-dul Carol 77. parler 5. 

pentru bolnav vindecare, ptr. 
sănătos recreare. Se află in toate 
prăvăliiie mai mari de deJicatere 
şi lăptării. - Pt. revânzători la 
centrala "So)'o" Arad, Str. 

Ghiba Birfa No. 30. 

CAFfnEUA ORASEnESC Arad, "MARIA II orCheSlră de Jazz 
p~emlat In Româ- Margaret Maleef,ll renumita cântareaţă rusească şi solist dela opera din Var Ş o via. 
flla vor conduce pe ti II II II Fiecare seară dans la parchet. II II H 
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~~Ul Cabaretul "C O R nUL U An n lOR U LUI" D:!:t~' I\f!em,kr' 1- nOI-' II I ~ ~~ , ,,~ ~ ~ ~ fi ~ !d i!IJI~ . h .. Y 1"" IIJ II 

LENUTA dansatoară acrobatica, MISU B. IASSY comic internaţional, LONCI dansatoară engleză stepp, IOSSY steaua de 
austriac. - lnceputul la ora 11 şi jum. - J A Z Z! - Dans de Parchett! 

dans 

Cassa de păstrare I 
din Ara~ul-nou a cerul 

concordal oreuanUu. 
Criza economică acută, ce băn

iue cu furie în loaLe romurile co
merciale se a graveazli) zi pe zi 
·ce trece, făcănd iI10i victime. 

Vechi şi mari comercianti. se rui 
nează, că apoi glon~lll sau strean
gul, să vină să pună capaL su
ferintej şi I'llşinei ce sa ahiHnt a
supra lor, InsUlufii vechi ban
care se prăbusesc, datorită crizei 
1ictunle ce a ~tins apogeul. 

Azi venim a înregistra lovitura 
ce a prin vechea Cassa de Păst

rare din Aradul-N ou. Infintată 

in anul 1S6!) şi cOIl!lueă de ni~te 
persoane demne de incredere a 
continuat a functiona neintrerupt 
până azi, când din cauza, marei 
erizii economice şi cu toate fortă
riIe C[}ndlldHorilor ei, a fost silită 

să ccară Trihunalului Arad COll

eordant prevenliv. Numita CasslS 
de Păstrare se oferă a plătii cre
ditorilor 67 la sută din suma de
pusă, că ar fi mai bine, ca deciit I 
nimic prin concurs mai bine ce
va prin înţelegere. Fata de ace
astă criză şi stare de lucruri nu 
f:e ştie unde se va ajunge pe 
Tărănul comercial. ---

Diyizia 1. Cavalerie 
Serviciul InLendentc. 

PUBLICAŢIE 

Se aduce la cunoştinţă generală eli 
in ziua de 10 OctOlllvrie 1930 ora 
10 dimineaţa se tine la Comanda
m(~ntul Diviziei L Cavalerie St>rvi
clul Intendentei Arad-Cetate, lici
tatie publică cu oferte inchisc şi 
sigilate, pentru darea în întreprin~ 
dere a furniturei eu carne, untură 
şi slănină, pentru corpurile de tru
pă şi servicii din garnizoana Arad, 
pc timpul dela 1 Dl..'cemvrie 1930--
30 Noemvrie 1931. 
-Ofertele vor fi insotite de ga

garantia de 5 0,'0 din valoarea furni~ 
turei. 

Garantia va fi consemnati la Ca
sa de Depuneri, licitatarul prezen
tând la licitatie reccpisa de garan
ţia depusă la Casa de Depuneri, 
sau Administratia Financîar~, sau 
printrwun cek al Băncii Nationale.' 

Caietul de Sarcîuc se poate ve
dea în orice zi de lucru Înh'e orele' 
11--13 la Comandamentul Diviziei 
l. Cavalerie în Arad-Cetate, omD
nU concurenti sunt obligati a lua 
cunoştinţă, 

Licilalia se tine în conformitale 
cu Art. 88-110 din Legea COl1tabi
Iilălii Publice , 

Arad, la 23 August 1930. 

.comandantul Dh'iziei 1 Cavalerie· 
General (ss) Viişor~anu . I 

No. 16801. i 

Chestiunea reuizuirii tratatului dela 
'rian~n nu se poate punu. 

Un senzational articol al contelui Karolyi. - Orice 
război, s'ar incheia catastrofal pentru Ungaria. 

Praga. - Ziarul ungar din Bra-! ncvreazl"i cu chestiunea întegrmqii 
tislava ~A Heggel« publică o scrie! şi rcvizuirii tratatului de la Tria· 
de articole datorilr lui Karolyi, fo-! non. Politica Ungariei nu trehut' 
si ul pr{'şedinte al U ngal'iei, şi cari să se bazeze pe chestiunea revj
apar sub titlul .;\Iinciullile unga- I ziuirii) căci nimeni nu-şi poate În
re-Realitatea ungară«, chipui o revizuire pe cale paşnică. 

In unul din ullill1ele articole, i Şi chiar dnd Ungaria ar reuşi să 
Karolyi scrie între altele: obtină revizuirea cu ajutor ,1 unej 
~Regimul lui Horlhy din Unga- mari puteri. aceasta n'-<u' î;lsemna 

IIria consacră anual 30 la sută din nimic altceva dec,lt un război. 
hugetul stalul"i penLru inarmare. mari puteri, aceasta Il-ar însemna 
Multe milioane pcngoe se aruncă car(' se va inch"ia pentru Ungaria, 
pentru propagandă şi crear'ea de şi in cazul unei victorii, C11 o mare 
organizaţii patriotice. Ungaria este catastrofă. 
azi o pil'amirlă care stă pe y~lrr ~O revizuire paşnică nu există." 
Această pirall1id~i ar treImi înlmu'~ I »Politicianii unguri uită că rev!-
să ca să stea cu baza in jos. La: zuÎrea are nu numai o latul'G un
bazele într-cgului sistem de stat ar 1 gară, dar şi una cehoslovacă, 1'0-

trebuli ~ă stea massele largi ale po- i milnă şi jugoslavă. Ei mai uitâ d 
ponl Ul ungar,« 1 r-cvizuirea tralatului dela Trianon 

»Deviza Ungariei noui treime să I al' avea ca urmare şi o revjzuire a 
fie că numai acela poale fi un 10- celorlalle tratate de pace, ceia-ce 
cuitor al ţării, care lucrează intr- 1 ar insemna un nou război ma -
adevăr, Pământul trebue să treacă I dial.«'" -
in mâinile acelora cari îl mUll- : ,Punerea chestiunii Tri.anon astă 
cesc.« i zi, ar arunca statele 'intr-un nou 

"Aclualul sistem din Ungaria ma ' război.,( (Ceps), 
~.ţ1l.~ .. ~O~ - .c.,; ........... _. _._._._._.-

Fraude la perceotia Urbei. 
PerceDtorul CramarenCD defraudează statul cu luma 

de 503.0000 lei. 
Orh('i. - Pe ziua de 16 Au,gust 

a. C. pC'rceptorul Cramarenco Ser
ghei fără O prealabilă autorizatie 
din partea şcralui său suprem a 
părăsit OI'aşul, Hisând în urma sa I 
o petitie adresată d-luii administra 
tor financiar prin care cere o 
permisie de 2 zile. Administrato .. 
rnl Nieolcanu, ;n-a aprobat per
misia. Au trecnt 2 zile şi percep
tond nu s-a prezentat. Imediat d. 
ad-tor împreună cu d. controlor 
GuCUle.<;CLl au sigilat casa de bani 
a perceptiei, de oarece cheile le 
luase perceptorlll la plecare. 

Conlro!orll] Cuculescu a fost tri
mis la Chişinău, unde perceptorul 
are părinti, j'llsă n-a fost gflSil a
colo, Altă urmărire s-a făcut la 
Gura lIol11orull1i, unde se bănuia I 

Reintoarcerea perceploruluL· I 
Iată însă eli perceptorul Crama

reuco, se prezintă la ad-tia finall-! 
dară şi după intrebărHe puse de 

către d. Nicolau1 perceptOl'ul de
cladi. că plecase la Bllcureşti să
şi aranjeze situatia de avan.'5are 
şi imbolnăvindll-se 11-a putut să se \' 
prezinte la timp. 

Autoritătile au fost 311untate i
mediat pentru a face verificarea 
cassei. Inainte de-a fi cercetată 
gestillnea perceptoru! anuntase că
i lipseşte suma de 200.000 lei, ba
ni, pe care i-a băgat 'in negustorie, 

Proczd!lnilu-sc la deschiderea 
casei şi controhind scriptele per
cepţiei, s-a constatat o Iips~ de 
[>0:3.000 lei. Intrehal fii.l1d unde-i 
sunt banii, perceptoroi s-a rugat 
să fie lăsat În libertate şi în ter ... 
men de 3 zile depune banii, căci 
are rude hoga!e şi care-l vor ajuta. '1 

Fiind anuntat perchetuJ d. pro
CUl'or Malcoci il întrepri,ns o in- i 
delun~ală cercetare şi perceptorul I 
care illvaaeă acum o greşeală de I 

verificare, a fost depus la închi-! 
soare, I 

°comDliCiiăieâ-diUi
O 

Uai~°Cu°auiOrill 
miscărilor anarhice. ! 

D-I Vaida nu mai poate rămâne ministru de interne 
.1,. m reprodus în numărul trecut 

o scrie de documente din cari 1'e-1 
ese in mod vădit şi imliscutabU 
că ministrul de interne al tărei este 
In rcl~ti~'~li C r?l1 tin~l-C <:ă ~ cei cari II 

fac agIlatn antIsemIte Şi ton gener 
turbură ordinea publică, D-l Vai- I 
da a rtesmintil faptul că a subven
ţionat aşa zisele »gărzi de fipr« şi 
p'ublica!iile pe cari d-nU Corneliu 
Zelea Codreallu şi Tăzlaoanu, şe- I 
fuI de cabinet, le-au tipărit. 

Mnistrul internelor l'Ccunoaşle ca 
a fost complice cu autorii turbudi
rilor antisemite dar susline dî a 
făcut-o,.. r ntm binele populaţiei I 
evreeşti a căl'ei prieten pretinde 
că este. '1 

D-l Yaida mai pretinde _că s-a, 
despărtit de şeful său de cabinet 
:răzIăoanu, nu pentru că a a"u1 să 
la conlact cu Zelea Codreanu la 
ZVăvilreşti, ci pentru că a făcut I 
gafa să se ducă în timpul ins truc- . 

tiei, "Eu Însu-mi il autorizas{~m 
să se duc,. la VăcăI'cşti, zicc d-l 
Vaida. dar pe căile kgale, după ce 
instructia se \'a I'i lernlinat şi nu in 
cursul illstructiek 

Este Într'-[ulc\'ăI' făra de prece
d{'IlL mentalilatt'll şi pl'oeedarca cc
lu icarc arc răspunderea ordinei 
puhlicl'. . 

D-sa pretinde e1\ m'c o adl'Yăr;'ltă 
lactieil', aceea ea, in loc sîi ia mă

sud el'icue(' IK'lltru menţin('rea or
dinei şi oprirea mişcărilor antise
mite ,să ',infuenteze şi să "domÎ
ne·, aeeasLll mişcare llltn'tinilnd şi 
subventionand cu banii stalului pc 
autorii ei. 

Cu o asenwnca mentalitate nu 
este dt' mirare că se int:înmplă a
tfllea turhurări cu caracter anti
semit şi că aclivilatea gărzilor de 
fier eslc alft! de bogală. 

C:îtâ \Tt.~me În capcul ministerului 
de interne \'a fL.. "animalorul, A4 
Vaida-Yoc\'od onlilll'a puhlică va 
fi wcÎnie alllC'nintală de vreme ce 
ministrul e complice cu agitalorii. 

Dar este cu neputintă ca acest 
scandal să dureze. d-l Yairla va 
trebui să plece. -.-

Arde şatro cu pa'ru 
'igani. 

Oradea. - In comuna Cetariu 
s-a declarat alaltăseară in Înccndiu 
care a costat viata unui băiat de 
tigan, La marginea comunei unde 
se lucrează c~răll1id;\. şi-a stabilit 
cartierul un c.lrd de tig<Uli cari şi-a 
ridicat aci mai multe şetre. După 
muncă grea a zilei, in aceste colibe 
din sluf tii scfmdură lipite se retrag 
muncitorii balaoaehcşi. lşi odih
nesc truda şi se reproduc. 

Ast.'ară Si1agy Alexandru după ac 
a luat masa s-a Întins la odihnă. 
Din spuza focului însă vântul care 
a începul să sunt'.ă scos la iveală 
calÎya eărbuni aprinşi şi a început 
să-i plimbe prin şatrfî. Au prins 
nişte toale, apoi un scaun şchiop 
şi la urmă lemnăria b~trikii. 

Tiganul Si1agy cu nevasta. şi doi 
Tdin cei palru· copii dormeau duşi. 
Şi n-au sim!il focul decM atunci 
când i-a cuprins în flăcări. Buimă
citi. cu ars uri grozave au început 
să strige ajutor, dici nu găseau uşa 
pe unde să iasă din cauza fumului. 

Sărindu-le în ajulor au fost sco
şi. Silagy cu sotia şi unul din copii 
de 8 ani adnd arsul'! grozave au 
fust transportati la Oradea şi in
temati în spiiaL celalt copil <le 6 
ani a fost giisil carbonizH1. _.-
.,Societa'ea Pensionarilor 

,nili'ari't Filic:la A. rod. 
Invită pe loţi pensionari rui1ilari 

ofiteri din judetul şi orasul Arad, 
cari din diferite motive n-au lual 
la adunarea din ziua de 2cl Augu.slL 
să binevoiască să comunice adt:'siu
nea şi adre..<.;a lor la această Socie
tate, printr-o carle poşlală }X~ 
adresa (:olon('1 (;rorgescu. Strada 
Eminescu NI'. 40. Arad. 

Inscrierea in accasUi SoeÎetale 
nu {'_ ... te de cât o contributit> mo
rală~ fără nici () contriJmlie bă

nească, In ll1tmctl comună între
prlns~1 dt> câl re ţoti ofileri pensio
obţinel'ea legitimă a drepturilor lor 

Nuesie la mijloc nici un inLeres 
lăturalnic~ c illumai interesul co
mun ne impune datoria morală d{~ 

a. fi solidari rără Ilici o exceptie, 
care daeă ar fi \T{'Una, n-ar piea 
fi prin nimiC' sl'l fie .iu~tifica. 

·f 
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Voinţa Poporului 

Tribuna Liberă. In atentiune $(olarilor r 
-+- Uniforme pt, şcolari şi hăine de toamnă, 

n h· t,; f gată şi după măsura cel mai ieftin la 

uU CGU~~ti Un~!ar. Er-1ERIC VARJIS s~;:~~o~ie.~?e't:;~~~sc~oAr~~: P. r:::S!~i~~~~~~ 

I Slofe chachi penlrU 
I unUDrmă sco!~re 

I • n~ __ 

OI. dentist A.RTHUR G EI{O, trans- I p c~ ~ ~ f.- 5 ~ ~ ~ şi culorale de postav pentru dame precum şi 
mutându ŞI cab1l1etul dentar tim I aih~i.ii &i3'U~ s~ompurj h. ma, rea s o r tim e D t la 

Al'a;:s;r:i-(~;;li;t;fiU' I Firma BiUenbinder nrild, Sir. Emi333cu nu. 2. 
. -.-.-.-+-.. -.-.-.-.-.-+-+-+-+-+-+-+-

!~.~~.:.~~~,~~"~~~~.~~ i tliine de toamnă. palton de piele I 
Publicajiune. I I VilPŞESTE. K 1.1 A P P Str. Bratianu 11. • 

• (U~A'fES1'E fi Str. Ep. D. Radu 10. I Conform Deciziei ;\linisteriale / _._+_._._._+_+_._._._+_._+._+_._+_._f 
Nr. 569-H130 pllblicată În Mr>ni- d .. II P 8 ., 
torul Oficial Nr. 138 din 2;) Iu- ~~,:~[.~soşt~~.~~:i1afe bpi~~~~~ejnC~~= Lu. n~13,~IC ~I~, ~- ~,S 
nie 19iJO şi conformitate cu dis~ uD. UliU ii 
pozitiunile Regulmnontnlui Legei laţJUni electnce se pot procura la 
de Hechiizilii: se aduce la cunoştin Arad, Pa'atul Ortu.ay. 

~~ I~Pf:I:~i~lir~~~/~~r~~I:~:r:~~~~~~ I ~ 11 OBI L E Î n R A T E ~~I~~a1: f~~~~!t~I~: 1" 
1 Recensămfi.nhll animalelor de II tI·" ÎII pr;t de G /W 'lra. ~ 1 Arad. Pia, ţa Avram Iancu ro. ..,' 

trar-!iune haPt1a~!lm!>lll şi vcchicu]/' ! J-.tf!.. ~ J:ii 1 , c 

de lracliune animală (cni, catâri,: ham gJta .t!1.. :& AtenţlUne la a( resă .; 
boi şi bivoli, hamm'.i. şei, ~aItl.a:e, • 

trăsuri, cl1rutc. cannoane ŞI bl(,lC- I li II E D S 
lele etc) ad, 70-73 inclusiv din "" 1'("'· , . ' . 
Hegu! 1,egei Hechizitii, precum şi . 
re0ellsămflutul sârmei lissli şi ghim • 
palti: se face intre 1-30 Seplem- : 
brie 1930. . 

VOPsitor vopseşte, cur~ţcşte, spală haine 
de dame şi bărbăteştj Primeşte pt. piele vop
sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 5]. şi . 
Str. Eminescu 1. Palatu] Crucea Albă. 

OormUori Si PrănZâWri mOUerne se vinde ieflin şi pe rate! ! 
Rr:pararea mobilelor execut 

promt şi ieftin lângă garanţia. AJex. Miha~eczkv Tâmplar de mobile 
Arad, Str. Trib. Dobra 5 --7. vis-a-vjs cu piaţa de peşte. Se vrimeşle UCeniCI. 

in mare asortimcnt la : Poslăvăriat 

I rt "H :~ 1 '1 . ~Ij U IJ 
Arad, Strada Eminrs('u Nr. 2. \'18-
,a"vHI eu carent'aua orăş~·nească. 

-.~.-.~.-.-.-.-.-
surra~prit'. dormilori, !!arnituri de
piele, dulapuri dl' cărfl, \'ilrine, 
masă de s{'rjs şi dir('ri~{' {'ovoare-

caută spre cumpilrare 

"fAVORBTu 

Dispunem de cumpăratori 
l)răva.li~. d(> ('omIsiune Arad, str. 

Rridianu 'i. 
_. _+ _._ 9 ,~_." ,.,...* .-. o.a<>_ 

Stofe şi postavuri 
pt. uniforme 

preculIl şi articolele militari cu 
prt>ţuri ex(n'm de i .. ftine la fa. 
IIENRIK sCIUFFER Arad. Bti. 

Ueg. J\laria 2.'). 
_._._._._o_._.~.~ 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Inspectarea şi clasarea rec~izi-: 

liunilor de animale de tractIUne, 
harnaşament şi vechicule de trHC- ; 
tiUlle a,nÎmală (cai, cat:\ri, hamuri, ' 
şei, samare. trlisuri. căru~e, ca- I 
mioane şi biciclete, ele.) art. 74--- ' 
85 din Regll!. Legei de Rechiziti 
se face Inctre 2·--~2 Noemvric 
1930, Cumparare fie DCDZI

-O Material de Frottir (pentru man-
" tană de ba i e) 155 cm. lat Arad, tn faţă ClI biserica lutherană 

f 

I .. 

Zilele in care va avea loc ope
ratiunile de inspectarea şi cla.sa- la 
rea rechizitiilor in fiecare comu

• ;-; Lei '198.- : ; (reparaţii garantate). 
fi!tma STRASSE=~, vis-a-vis cu Biserica Lutherană _._._._._._._._._ ~, 

nă se va stabili prin itinerar şi se 
va trimile la timp latura!' comu-, 
neIor, satelor şi circumscript jilor, 
de politie respective. I 

3. RecensămânluI, inspedarea ( 
şi clasarea .vechiculelor . Cit trac- l 
tiulle m~camcă (au!o-turlsme, au
lo-camionele, auto-buze, 8nto-cil
mioane autll-cis[{~I'ne, motociclete 
şi lract'oare) art. 12.1--130 din He
gulamentul Legei de Recl~izi!ji :,8 
fare între 1-30 Ocl;>OlVl'le 19.'l0, 

Itinerarul de zilele În caări pro
prietarii vecllkulclor va trehui să 
le prezinte comisiei se va sla,,:li' 
prin itinerar şi publica ulterIor. 

Se atrage atentiu·nea populatiei 
că aceste operatiuni se execut1:l. a
proape în fiecare au, numai în 
scopul de a Si: cunoaşte din tim!l 
de pace numărul animalelfJr, vechi 
cuielor etc., ce ar putea fi rechi ... 
ziţionate la o eventuală mohilizare 
şi aceste operatiuni II1U impun nici 
o restcictiune asupra lor. 
Aşa ca să nu se dea crezare a

oeIora cari voie~c să ri1spândească 
ştiri alarmate în popor cu oeazia 
făcerei aceStor operatiuni, întru
cât aceste ştiri se pun În cireuJatie 
numai de vrăşmaşii Firer cu sco
pul de a nelinişti populatia. 

Toti locuitorii sunt ohligati de 
lege să declare comisiullilor de 
recensământ animalele şi ohiectele 
ce posedă, precum şi a le prezenta 
în fala comisiunilor de inspectare 
şi clasarea rechizitiilor. 

Acei care vor contraveni la a
ceste dispozitiuni vor fi pedepsit~ 
cu amenzile pre\'ăzute de Legea 
şi Regulamentul RechizitiiIor j a
menzi cari se vor aplica î.nzedt 
conform Legei privitoare Ia ma
jorarea amenzilor judecătoreşLI, 
publicată în Monitorul Oficial Nr. I 
279 din 25 Martie 1923. I 

Prefect: ' 
DT. Marşi-;u. 

Comandantul Cerc. 
Rece'. Arad: 

Colonel H. Lauqier. 

Curălirea si vopsirea hainelor D face in modul 
cel lICai perfect 

ţ--Ce. el; ""6.er'n pt. 
i Lemne de foc in engros şi detaU 
I DEPOZIT DE LEMNE 

HOSZPODAR. Str. V. Stroescu 13. I Arad,E~!~anc!~.~~svech1 
f colţ cu Sir. M. Scevola 

,
- I folosite 4:-~OOO vânzare I Telefon 591. 

· Ig.e răHumeria "Gradall 3~:~;Er=~~~:= 
~._:~fAW1 Arad, Bulevardul Regele Ferdj,nad 17. Ia SALONUL PIROSKY 
._._._._ ......... 6I1It ... şu.a._.@l:6']t<t_ coafor pt. Domlli şi lJame Arad. 

AVIZ. ~ I 
Adunarea generală a »Asociaţiu- I 

nii« pentru literatura română şi 1 

cultura poporul"i romfin tAstra •. jl 

fixată pentru zilele de 'i şi 8 Sep
(emnie a. C· in oraşul Caransebeş \ 
din motive neprevăzute a trebuit 
să fie amâuată pentru o altă dală I 

care Se va comunica la timp. 
Or. C. Rus.tru m. p., vicepreşedinte. 
N. Băilii m, p" secretar. _._._._._.-

ATENTIUNE! 
Atragem atenliunea Ono membri

lor noştri, cari sunt înscrişi În toa
te tre igrupări a asocialiunilor noa 

Şedlnta Camer('Î de Comert şi de 
Induslrle din Arad a of",1 amânală. 
Camera de Comert şi de Industrie 
din A"arl aduce la c.unoştintă mem
brilor săi. că ş-eciinta Consiliului c.e 
urma .să fie iinută la 30 August 
a fost amânată, întrucât majorita
tea memhrilor nu poate lua parte 
]a aceasta şedintă, aşa încât mem
bri nu vor fi în număr suficient 
pentru a aduce hotâriri valide. 

-.-.-.-.---.-+-.-In rate de 6 luni, puteţi cumpllră 
gramafoane, plăci. cărţi, note şi 
articole de hârtie cu libeJuJ Consum 

la firma 

KERPEL -.-.-.-.-.-+-+-+slre şi anume in A, B. C., ca până! 
in ziua de 30 Sept. a .c. împreună Proprh·taril autobuzelor liberea- \ 
cu toate trei carnele de membru ză clientilor bilete de călătorie 
să se prezinte în interesul 101' pro- dintr-un carnet cu cotor. Prin a-

cest bilet se adevereşte primirea 
priu pt. control la secretarul &<;0- coslului transporlului. Astfel fiind, 
ciatiri ,do Dimitrie Hanga, Arad, asemenea bilete întră în prevedc
Str. Consistoriului N o. 20 inlre 0- riie Arl. 4. § 20. şi urmează a fi 
rele of1cioase dela 6-7 p .m. timbrate cu 3 Ici, de fiecare, dacă 

Toţi acei membri, cari până la bine în~eles costul lI'ece de 100 lei; 
până la 100 lei asemenea bilete ne

data de mai sus nu se vor pre- fiind imposabile. Vă rugăm dar 
zenta cu toate trei carnete, vor fi să puueti in vedere proprietarilor 
şterşi din rândul membrilor. de autobuze să se conforme legii 

Arad, la 18. Aug. 1930. . timbrului în această _rivinta. în 
Comitetul Asociatlunei FUrD{'rarea caz contra v~-ti constata conira
AngajatUor de Fabrică din Arad. vcntiuni. 

--~TIP. CO&'fIH. ... JU.6:~ 

Str. Matei Cor'fln 2 
Ondulatie • •• Lei 15.
Spalat ••••••• 15.
Manieure • • • • • "15.-
Tuns ....... 15.-

Sistem de abonameA' 
RAD 10 -.-+-.-+-+-.-.-+

Lista şi metnl-ul reslaurantulaJ 

L O u..a.~ b ~r.enUI 
va n senzatIonalii dela data de 

1, Sf'ptennrj('. /" 
._._._ •• _._._ ..... _iL t 

mare ChiliPirl 
Un aparat de Radio cu 5 lămpî 
şi Wl PalefitR portabil cu Lei 7000 .. 

Adresa la ziar. 
~-.-.-.-.. -+-.-.-~ 
Grădina partiCUlară te copil 
• sl~'lle. Emeric FAIEDMANN 
'av. dipl. S8 VII dllC.lde 'adilS el.StII. 
8. C., dSIUJ IA limbă romana" Dermana. 
Arad. Pia,a Avram Iancu Ho. 21. 

Inscrieri întrere 3-5. 
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