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PL institut. şi fabrici 
Penlru strl'inătate 

Noul presedinte al pen
clubului Ungar. 

Budap·esla. -- Prin moartea ~es
Lorului ziariştilor unguri, ,Jelloe 
Rakosi, ti dim3s n-Icanl locul de 
preşedintele al l'en-cluhului ul1gar. 
]ll cercurile literare se aflii ca în 
curând se vor afecllla Iloui alegeri 
şi că viilorlll preşedinte al Pen
clubului ya fi Desider lClszLo!anYÎ, 
care s-a1' Ii dedal'al de acord cu 
can,<iidalura sa. . Desider K)oszto
lanyieste unul din ce imai apl'eei
ati' scriitori ungu t'i. -.-
Preoti săwşi Iaca datoria. 

In atentia P. S. S. Episcopului 
Grigorie. 

SunLem rugati să aLragem aten
\.iacă preutii, Însăreinati se predea I 
religia în şcoalelc pl'imare de aici, 
lwglijcază Sit-şi facă datoria, din 
motiyu 1 că trebuie să fadi această 
slujb{l gratuit. 

E vorba de prco~ii rom{mi, pen
tru că pI"Co~ii minorilal'i do\'cde<;c 
o conşliinciozHate deosebită in che
sliunea prcdării religiri Î n5t'oalele 
cu pricina, 

Din cauza neglijentei despre ca
re vorbim, are de suferit şi şcoala 
şi au de suferit şi eleyii: pentrucă 
sarcina prăderii religiei cade :1st- ! 
fel. pe nedrept, în sarelna lllY:ltă

tarilor, cărora li ~ iau timpul şi 
puterile, iar elevii, penlru că nici 
un inyăIător nu poate să predea 
acest studiu cu competinta ctl ca
re îl poale preda un preot. 

Se impune o Îndr\'ptare a acestei 
stări de lucruri şi pentru nedrep
tatea care se face înviilătorimii;. j 
incărcată cu o malerie în plus, şi 

pentrucă pentrucă în această parte 
a tării, mai mult oecât oriunde, 
există o primejdie a sedelor care 
nu se poate combate prin neglijen-

1 
le ca aceea arătată aci, -.-

Zăpadă in munti. 
Sinaia. - Eri şi alalLăeri, în 

timp ce în localitate a plouat, pc 
piscuri spun că pe Caraiman, Fur
nica şi Vârful cu Dor, ninsoarea 
s-a aşternut intr-un strat de 20 de 
centimetri. 

Din vale. povârnîşurile muntilor 
se văd albe de tol. -.-

ORGAN SAPT ĂMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INfORMAŢIUNI 
Apare in fiecare joia şi Duminică 

Datoria viiforului. I 
! 

Sli"trilt· tulbm'p prin earc trecc 
ast;lzi t,lra rOlll.Îlwascli, PUll p'p 
orice c('Llll(,~1Il s:l mediLew şi S>l 
gimdease;Cl scrius asupra zilpi de 
lll,îi lle. Criza cu toale r{'ilon1(~netc 

ci finallcÎan\ aspeclul in\'olumal al 
\'ietii cr('aL~ după rk'lzlJoin, ne-au 
adus intr-o situalie rlill care nu cu 
uşurin,~) vom putea să eşim. 

O poziţie critică, () Îeoantt trista 
şi () pagird adt'\'nral1î, pe ('are ni
meni nu o lrage la indoială şi nu 
o eon[estă nici celc mai responsa
bile persoane. 

Zilnic, ni se dau ocaziunÎ ca din 
ioa ({" pitdile s<Î \('dell1 "I~ ni mi su
luţii peste solutii emanale din par
tora celor mai distinse figuri ale 
neamului Româl1ese, prin care să 
se precizeze punctele llPCeSal'e de 
Î1HJl'lllll~i)'i solide şi san:-Uoase ale 
celor ce locuesc în aeeasl:l tură, 

Oamcni politici se sha!, cetătenii 
adc\'ărali se inlerescazil, iar spe
cialiştii se frămâl1lă în cele mai 
grele probleme pentru a slăp,lni 

efhlyiul acestor grele vremuri. 
Clll10aşieti splendida cuyantarc a , 

:'II. S. Regelui Carol, ţinută cu oca- i 
zia julJilculul din Cluf? Conducă- I 

IOJ.'lIl poporului ronuill, ÎIl. a:(~.elltel" 
"ibrante ~i apa<;ale cu hol;lrare, a 
recl!Iloscul acest lucru, El, care 
şUe perfecl de bine ca ne găsim 
la o opintire generală, a dal ill
dnllniiri şi incnrajeld--- 1n sp('ci.d 
linerimei -- acelor ce slau dc slra
'je in jurul nădc.idilnr noa ... trc. 

Iată deci, asl:lzi de Cl' ln'bue s,Î 
l'sim tlin b,lrloj şi S:l ne avimli\m 
i;1 mişcarea n~uă cu lotii s,1 eHI
dim pacea şi rihrele ad:lllci ale pă
mfll1lului în rezoh'irea criz(>j, care 
din zi ce t1'(,cc îşi intinde aripile 
('\lprinzilnd loab1 strucLura socîalii. 

Yiilorul apro!jl'ial privit de aici, 
\'a par'c cu mult maiinlllllceaL 
~n c~i nuyor fi elPITIPIlIp cari să-l 
i năbuşcască, nici di nu se g~is~sc 

colaboraLori, ci penlruc;\ va t re:hui 
o intensă. se,'ioHs,t)i profumlii 
mund\ a tuturor ('pliî\cl1ilor jwniru 
mântuirca şi seilparea grenlă\ibr 
ce a'> l<i zi bllnlue intreagll IUllw. 

Pentru ueesl seop \'0111 pulea 
lin ti, colaborfllld sinccl' dcsmorţilld 
sllflel('le astăzi intacte a celor, ce 
lolul prenid, prin {) prizmil pc<;i
misHi. 

0, R.t DU1\' U, -.. -.-.-.-.--+-.-. 
Din durerile colonistilor 

Ineu, jud. Arad 
Pe teritorul comunei lneu s-au 

nşezat un număr de 198 familii co
lonişti din diefl'Île Comune mai să
race. Deja a ulrecut 5 ani de ~a 
colonizarea lor şi nimeni până azi 
nu s-a interesat de soarla lor, 
Toale cererile lor hin!' justificate 
nu au înbunăUitil sihlatia lor fapt 
ce i-a determinat să iele din nou 
drumul pribegiei, pc Ia Minister, 
Diredorat, CO:lsilierat şi irăşi Ia 
Minister. f ~ 

Cine sunt colonişti. 

Au fost preferaţi la colonizare 
pengarii români, cu oarecare stare 
material{t şi mai tineri. Pentru a-şj 
clădi uşi(e căminuri li şi-au vândut 
mica lor moşioară din satul nalal, 
căci statul nu i-a a,jutal cu nimic 
la înfriparea noilor gospodări ce 
s·a obligat prin lege la aceasta. 

Tineretea crea pr('jprntă la co
lonizare pentru a trezi spre o 
yiată nou;), conştiinlele 1111Mlrii
nile şi seplice, 

N t' ll1 nllumi fI' insnp 9rtabilă. 
Dacă aşa situatia plugllrului, cu 

c;lsă proprie, supra edificat:l şi 

unelte agricole esle grea, cu atM 
mal grea este soarta unOl' desme~ I 
ştenill cari de acuma, au să-şi. 1n- It 

ghebeze o ca . .,ă cu toaLe ale el. , 
In ziua de 3 Nocl11vrie a. c. 3(j f 

familii colonişle au fosl scoşi <;\1 I 
forta din piilmlntuJ lor. 

Cauza. I 
P{ină la aplicarea dispozitinJlni 

de parce1are a comunei Incu, p~~ 
mântuI expropriaL se foloseşti 

provizoriu, După satisfacerea ('{)
munelor petente pc rezerva aflată 

au fost aşezaţi coloniştii. Este cert 

REIlACŢU ŞI AIHIINISTRAŢIA: 
Timisoara Cel.: P. SI. Georl!he 2. 

I Arad, Buh"', Hc~ina 'Iaria 26, 
, l.ugo,i, Strada ,Uocşei No. 8 •• 

Tplrfollul RrdarlH'i (\r<HI): 7-32. 
_.IE 757 [ 

cii un pţuni\ntlll eel ma ibun a 
)·ltUlas rezen·.1. tiai' ln'in pornicia 
lor coloniştii au Iransf())'m<ll pă

m;lntllrile inkJenile, cum le pri
miser:'i in p:\Ini\nt ferliL ~\ceasta a 
determinat pc rvpn'zenLanl,ii co
mHnei Bocsig ca h facerea dispo
zilinll11i sit ceara pentru ei acest 
teren, Cl>rpn'a li s·a snlisr~icllt a~a 

că urma ca la Hplicarea dispozili
nIluL Cnloni':ilii S;Î fie schimbati 
de p(' lerelllil I'or,)sil tip ei. 

ni. ))rcplcl -ti .Jud la Ineu. 

1 tl zina de 12 Octoll1\Tie DI. Prr
fect al Jud. .\r'ld a inleprins in 
comuna Ineu () inspecţie agrari'!. 
Comuna B()csi~ a gasit nimerit tim 
PilI ca să ce'lr{i eptuirl.'.1 schim
bului amintil. Domnul i l rel'ec1 le-a 
acordal un Iim)) de 10 zile pentru 
termillarea IllI\SUl'iHureii elp e;'îtr{~ 

inginerul cadaslral. Trednd tel'
'11enul colonhlii au intrat în pose
sia de a rapt a p:llmtnlului, şi an 
incepul lnsilm~în tările de IOamI1;l, 
în ogoarele şi porumbişlUp pe c3ri 
le fofi,;;iseră, 

, .\cum sunt pu~i pe drumuri zeci 
de oameni, cari bat 7ădarnic uşile 
alltoriUî.ti~or agrare şi adminisrta
ti\'e, !;>i la"iî s<\ lreac;l şi putinele 
zile 111 cad ar mai putea lucra, 

Tilillli de drelll Iti coloniştilor. 

~r lltivelc Înyocale de e iSllnt: 
1. Holărare.a. comisiei de ocol pt. 

improprietărire pe cari au invo
cat-o bocşigeni În fata ti. Prefect 
are \'aloare drept deoarece ca nici 
p[mă azi nu s-a de'ibălut de către 
comisia judetca:l~i ne fiind dată 
cu u:lanimitale de voturi şi fă

c:lndu-se apel contra ei, 
2. Orice hotărîre agl'agă nu se 

poate execula, decât cu finele anu
lui curent. 

3, Coloniştii sunl aşezati definiti" 
,'- Ei nu pot fi desp05edati. 
Domnul :Ministrul al Agriculturi 

e;;;te rugal a lua în considerare de-
leante1e lor, G('orges. _._._._._.-

Jnlrernprre de curenl. Uzine E
lectrică face cunoscut, că în ziua 
de Duminecă. 9 N oemvrie a. c. tre~ 
buind a face i.·eparatiuni la reteaua 
de înaltă tensiune. ya Întrerupe 
furnizarea curentului electric În
tre orele 8 dimineată şi 2 p. trIl, 
în Bulevardul Carol şi Drăgălina, 
Calea Banatului, Piata Avram Ian
cu, Str. Baritiu, Ioan Calvin, Ca
lea Şagunll şi in jurul acestor 
strazi. 
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Lemne de foc lângă condiţiuni favo

rabili de plată la " TAAtlSILVAtllA11 Depozi' de lemne 
Arod, Cal. Rodnei 10·11 

Renumită 
Ghicitoarea ,,1 
DI. director Nestorescu 1 

delegat de către Banca i 

Natională pl. Conducerea 
Btii Victoria. 

Arud, Banea \'ietoria din .\nHI a 
COI1YO('a! pc loti <ll'plJllellti "ai pe 
'ziua (!te H l. c, Duminiell ol'a Il La 
acea;,la adllll:1l'e li d(.~p()ncll!ilor, fo
stul inspeclor genpraf al B·ci! ."'{a
tioilule <il. :\estol'('scu ,care a rost 
delegal cit' ctilre Bal1c<! :\a\iollul 
pe,nh'u cunduceJ'ca B-cli JtI7.iolllll 
\'ictilri~l ya elah inaintea depo
lIenliltlr actudla siluatie a! inslitu
Lului, 11I'eClIlil ~i acce'l, l'a in "iilo
l'ui apr~)pi;lt sil uaţin fi IlHnciară li 

H-cii \'<1 deveni cu mult mai favo
ralJiliL Se iH ca sigur, (':'1 intre lip-. 
()OIl€1I1i ~j Întl'e l1-ca fuzional;1 Sl' 
va cade dt' dcord si asupra Illora
tilrului di,culal. In ('are C';lZ ~i ,1('
p()Ilen!ii H-cii "or njllllf{(' la ('011-
llitiuni mai fanll'<lbile, 

I>/. {ih, TancO\', fostul conduc(l
lor al B-eii \'ielol'ia. va trece din 
IJUlI 1<1 conducerea filialei B-eii 
Xatioi1.tlc din Ar3d. -Atentiune! 

Nu fiecare curăţitor 
de metale este 

" Sic/oI" 
.................. 1 .. 

Ht'~lt·llJel1l .. rl·4I e~lIorllllui tit· 
frucle. Camc['a de comer~ ~i dt~ 
[Jlduslrie t"ac(' euunselll. \'<\ ln,tilll
tul :\atiol1al de Exod. publici'! in 
.\loniloru l Oficial din ;j X()el1l\"rit' 
a, c, ('ofHlitiunile ppnlru expllI'[uI 
de frude, Exportalorii de fructe 
sunl l)bligali de a .. ('speela ;ll'('"tl' 
cO!leli ti li ni. in caz conLrar fruC'lelp 
• Ill \'01' pute:l fi {'xporlule. 

Innllil:H<lri rli' .. lui rlin jufk'llli 
.\rafl ieri la X :\ (J('!ll\Tie a, c, au <Il' 
l!ll.' jlll'~III1:illtHI la Hc\'izol'alul Şcu
Iar lilell. 
:\"{. "om u('lIl)a llIai IH' larg, in ll'
llll nUlllilr ,'jjlol' al Zifll'uilii no.,,[rlt 
despre 1Il) caz foal'(e in lCI'l''\an l. 
în care este ,"orb:l despn' adid
(alea b,lpli~lilf)\" din Coll1111W Bo
de)ti. cari fiind slaptllli peste con
ducerea ac('slei ('OIllUIW, ali pLlS 

inLr-o situa\ie necxpliabill! ~coala 
de <lcol o . 
il~,)_.~. CD:lI)e_._ 

Cu JibeluJ 

"CONSUMlt 

piăci noi româaeşti de gramo
fon cupreţulc/eL.l00-1.JO 

la librăria 

Kerpel. 
~.eI!iBIIt. __ e_._._. 
Au sosit 
toamnă şi 

noutăti 
iarnă 

de 
la 

LUdOViC 60ldSlein i 
ca ... de modă 

Arad. Strada Bralianu 2. 
Hămăşite de mătasă şi stofe cu 

jUlll, pret. 
Cu libe1ul »CREDIT< pe 6 şi jum. 
lune in ratez puteli cumpăra că şi 

bani în numeral'. 

IS" 
Prin stiinta ocultă analizează caracterul 
şi soarte, spune trecutul, prezentul şi 
viitorul, pentru convingere şi ţine ex-

Intrarea libera 
perienţa g r atu i t ă 

La intrarea pronunţa numele 
Arad1 Bul. Regele Ferdioaad 29 

~~ ..... ..,~ .. _.~-------- -_._~ ---~ .... _-------
Inaugurarea "Cercului 
Cultural Românescl

• 

. 1'-nOiaiiiie1ăină-
I t1 111'111:1 stă-

I'uinte)or insistente H mai multor 
intelecluali ,'olmlni. s-a infiinlalla 
,\rad . Cercul Cultural n\Huânes(' , 
In ziua de azi s-a n{cuL inHugura
!'en localului din palatul leatrului 
()I'i''t~enl'sc. ,in rata \Inei asislentl' 
impozunlc, Sfintirea localului S-:1 

f'lCUl de ciilre P. S, S, Episcopul 
Dr. Cdlllsa al Aradului. Dupa lel'
Illillarea formelor Cll\'l'lIill', de dl. 
Colonel Vlae!. prc)l'dinlele Cercu
lui. prinlr-o insul'letilfi Cu vi'mlart· 
a deci fi I'al Ct'lTUI dt'~chis, Au mai 
lual cu\".lnllll p, S, S. Episcopul 
Aradului ~i d, ('-ral B:lt[H,~SCll, 

cOllld-lul Diviziei L Ca\"" cari prin 
cll\'illlltil'ile 101' întelepte şi bine 
pl'ecizaLe uu provoeat o mare in
sufletire in inimile clistinsei asis
lCllk Cu\:lnlul municipiului a 
lipsiti 

La solell1uit:\lile de inaugurarp 

ali pal'ticlpal DlIli: (j.-ral YiişiI

l'eanu, Colonei Manafu Cd-lul SI, I 

Boti::;. preşed, Orezeanu, nI'. Iancu, 
~L al Dh', L CU"., DI', Lutai. Dr, 
:\a"ita, CoL Hiscllta, Col. Babescu, 
'li', Lazar. D\', .\1o/{a. B. PiîcUl'ar, 
Col. COllslaninescll. dir, t~iUl'gill, 

Dr, Chiritit Ik OJal'iu, fiiI', Crişan, 
prut'. ;\lureş3n. Pl'()f. (iivulescu. DI'. 
(~hel'man. jud. ;\Joldovan, ,jud. Va
sile, ing, Trimbitianiu. ing. Dumi
Lrescu, diring!. IoanoykL dil'.OI'ă

dean, Doctor V" ing, Mateeseu. G. 
Popoviciu, Omescu, Şapira, D1'. 
Tămăşdall, TatI] L. Dr. Costa Mir
cea ele Lomuic, Pl'of. AIbu, proL Y. 
Popescu. L Popa, dir. Tabie. jud. 
Ludoşan. Mim, Caba, (~la\"a, jud, 
Islatescu. OI', Botiş, r>r. Pescariu. 
IlH~su, dir. POj)ovici. Dr. :\ichi. 
col. [)al'u, Dr, J\1iJHlileanu. ing, Mu
l'C':iall. ing, Filip, nI', Serban, DI', 
~iclo\"aJl, proL Candale şi altii. 

Domnii Mihalaehe si Madgearu au 
prODUS demisionarea guvernului. 

Bucul'{'şli. In ş{'din\n de eri: 
al 'consilililui de lI1iJlişlri dllit .• 
,\lih:tlaehl' şi "\bldgl'aI'LJ fiU l't'('fl

lIIandal ti lui .\1 i I"()fl('~{'ll dt'lIlisio
llal'Pli inlreglllui gU\'('I"II, din cauza' 
~illlati{'i cl'itiet' in care se zhalt!j I 
î 11II'<'<lga !al';\, şi ceeaCt' gllvel'lllll 
.\Iil'4llH'SClI nu poale soluţiona, 

DI. ~Indgearll a artUal ÎI! c:udll
le l'uergice şi cOll\'illg:1toul'{', ei~ 

"«adi sI.' contiuue cu 'răm~ln(,Fea 

parlidul,). la pu1ere. işi \'f)l' pier
(k tO<1t;~ ptlpularilalea dp care se 
hucllr:t Ilzi, ~'f', ne altrd Jntl'e dnii 
.\lil'ollt'scu şi Popovici, ministrul 
finantelor s-a iscal 1) serioasă ne
întdegl'J'(' din cauza redllcerilor 
salarii 1111' fHnel iOllariJol', Criza s-a 
dl'~('his. .-... -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. -,'.-

Joan fl·~ChDr coator de Ondulatie de apă lei 25. Tun~ lei 20.0ndulaf<,j 
O " dame lei 20. Spalat lei 20. Bilet de abonarneat 10 

numeri Lei 160. - Vopsirea de păr dela 
Arad, Piafl» Avr.lancu 18. Lei 150 rnai sus. Prlrnesc orice lucruri de păr. 

HREBS uopsilor vopseşte, curăţeşte, spală haine de dame 
şi bărbăteşti. primeşte paltoane de 
piele pl, vopSire. ARAD, l3ul. Reg.Ferd. 
51 şi Str. Eminescu I (Pal. Crucea-Aibă) 

Econom ·le mare la lemne f. O:)ţineţi cu Soba lS II! U eZI" care arde 
I pa tentă system" U inCOOliou. 

O adevărată minune a technicemoderue! Zilnic primim sutc de 
scrisori de recunostinţă şi multumire. La lemne avantaj absulut ele 50%. 

Vizitati necondiţionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe : 

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

Lupta impotriva dumpingului 
forestier sovietic. 

Praga. ~ După CUm se anunlă 
din Pari.", corpol'atiilor profesio
nale fOl'e-,ti{'r~ din Fran~a. au el>' 

rut guyernuluica s~1 ia mi\suri. in 
inţelegere cu alte tărI. impolriva 
im"aziei lemnelOl' soyielice cari se 
Y1l11d cu pret de dumping. tJniunea 
organiza!iilor fore.<;tiere din Ceh 0-

slovaCÎrr a înaintal zilele acestea 
un mC11l0ranclum .\Iinisterului de 
Comert ca să ia miisuri la timp 

Îlllpotrh'a dumpinglllui sovietice)le I 
piata lemnelor. Rusia oferll căilor 
feralf' cchoiilovace traverse p€' un 
pret cu care industrie forestieră ce 
hoslovadî este În absolută impo
sibilitale de a concura. Gniunea 
orga.'1izatiilor fOl'estiere eehoslo
vace cerc MinisJerului de Comert 
ca să apere industria forestieră 

internă care suferă şi aşa de () 
criză de desfac-ere. 

cel mai iel'in '0 
Casa de Moda 

"STRASSER 16 

peste rate de I luni cu 'tlbelul 
"Consum". 

~,- --._._._.-
Lei 14. 

1 Kgr. de stolluri, tot acolo must. 
vin roşu, vin prost. 

Arad, Ioan Ha/uin 1. langă biserica ref. -.-.-.-.-.-.-.-.-
Reducerea salariilor la ollterl ŞI mag. 

Bucursti. ." Comisia âe ,inain
Iare a 1)I'OPU,' dlui minisll'u de fi
nante, ca salarii It' ofi lerilor şi al 
magistratilor si'i fie reduse, dacă 
alLrel nil se poale face CU\'l'uita 
echilibJ'al'{·a al bugetului. 
Deşi dl. :\1. Popovici a promÎs 
celor interesati că l'educ~'rile de 
lefuri nu se \'a face. totuşi Se ia ca 
sigură m:hura radicaUi I~ care o 
însinuă gazetele din opozitie, _ ..... _._._.-

A sosit MASLINE 
CalaRlola 

calit1ltea I-a in cutie la 

1:.. E~ES __ 
COLONIALE şi DELiCATESE 

A R A. D, corţ Strada Brafianu .... 6NIIt._ ...... _._. 
.Judecătoria )'ul'al:î '\:{ldlac .Judetul 

Arad . 
:\ 'J.<;, 1501- ~ lH:lO. 
;\ o, 1 :W- t n:w liri l. 
P('BLlC\ŢIE nE LlClT\ŢIE 
SuosenmaluJ executor deh'gt'tt 

prin aceasta public că in urma 
deeil;,p[o)' :'\0, Ca, :iti37--l!J2U a Tri
bunaluhli .\1'<1(1 ~i ~o. C, ];)f}1-
]D;30 fi jlldcc:'"i[n)'i.pi rurale :\ădJac. 
dnlt' in I'a\"oarea urm:iri(orilol' Fi
lip AlIgustin inginer, Vafis Harna 
inginer şi Bartolomeu Dot'moeloer 
inginer, pelltnt: (~OOO lei capilal ~i 
ace('sorii, se fixl'az~i termen de lici
talie pC' zina de ];) !'\n('!D\Tie Hl;)O 
ora a Jl' 111, in comuna ;\lădlac la 
siilaş und(' Si' \"0)' viude la lidtatie 
publidt jIHleeălo)"f'as61: 4 scroafe 
de :! ani, 2 porci albi cll' 2 ani, 1 
vadi h.1Hal:'I, I Lnur' bflltat de 1 an, 
I yitealu) bhltala de 2 ani şi t ma
şi Ill! C!(' <;ă m:1 11 a I cu 1 li I'U Il fi Ul'i. 

Sunl Îll\'ltati toti acei cari do
n'se a Jiei la eu obsel'\'3 n'Cl di bu
nurile mobile 'ma isus mcntiona[e 
se \'0)' \'iude- conr. arI. 107 ~i 108 
legea LX. I?;HI, pe lângă achitarea 
imcd iat a pretului de cum păl'al'c 
HOe!OI' cari vflr oferi un pl'e~ mai 
mare ",IobileJ.e;;c "OI' vinde 111 caz 
nec('~ar şi suh pretul de strigare, 

:'\âdlac, la RO, Oclon1nie IH:m. 
ExecutOl' delegat: Jndisci/rabit. -.-.-.-.-._+-.-.-

Ceasuri şi giuvaergiale cel mai 
ieftin la firma 

CS.lÎKl! 
vis-a-vis cu biserică luth. Arad. 
Locul de cumpărare cu libelul 
.. Consum" Atelier de primul rang 

pentru reparaţie, -.-.-.-.-.-.-.-.-

1 

J 

----------------_ ...... _-~~-~~~~~-~--~~ 
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Voinţa Poporului 3 

Bucuria gospodăreselor 
1!ste bufetul in hotelul "Crucea Albă" In cafeneaua Crucea. Albă 

fiecare seară program senzaţionale 

1', 1 I 1- 1,1: Tub de curent alternativ. ~ Tri'buna 
u~P.m~lr I'~~U ~c!l!~ .~ I Nu desfigurează. nu gongoneste::· U il hei m 
şcolari dill ~tofa cea mal huna nu- I ' 

Liberă 

nooy 
mai la finna 

La cavalerie I 
STEFAN GI-IEOnmlE croit. mil·1 

AIIAIl. Strada lI"eur N". 5. ,r .. .--_._._-_.- ~-F~ 

A sosit . c~ • 

lJersiane sure si mânz, . 

Neula 
blănar 

Arad Palatul E, Fiseher, in 
. • curte, _.-.-.-.-.-.-.-.-
Scoala de dans a 
D-nei B./lRN.Jl 

1a fosta, locuinţa se incepe cu data de 

.2 Noembrie de dans 
a. c. oardc: • -.-.-+-.-.-.-.-.

",udecătoria Aradul-:\ou ruraHi 
secLia eL 

.;\ o. ·1 !65- - 1 !130. eL 
I 

Extraet din pllhlieutiune I 
de lieHatit'. • I 

In c('rerea de executare făeuHi I 

(le lIl'm:lrilorlll :'\ adasdi Amlol' COJl- i 
fra ul'măritei sflL lui Finding Al- I 
fred mbc, ~anla .\la1'ia. j 

.hld·pc::tlona; 
A ordonat lieilaliullca executin- ' 

uală În ('.le jlriw·,lt' in1f)bilel situate 
iu comuna MidHuea cuprinse in 
d. a comunciJ\lidHaea :\rul el'. 
17:H :\0. fIe ord. A t 1 ~o. tO)l .. 
2Ht6~-B(j2 cu prdul de ,>lI'ig,u'(-' 1;~ I 
mii lei pentru incasarea ,('reunI el 
(J(' :!;)OO lei eapH81 si H(,(,<!"ioriL 

Licila!îuJlCH se va tinl'<l in ziua 
de 22 luna (}ect'll1nip HUU] lH:m 
ora d. Ill. Ia casa COlllllllilHl n co
mUlle :\1 Îc:îI:l('a. 

lmobilului C"e \'a fi licital nu va 
puLea fi dntlul pe un prel mai 
mic dec:ll prelul de "OI rigal'e. 

Cei cari dorc"Oc s:1 lidLeze sunl 
datod să depfJzilt'z(' la delpgalul 
jud-ecă1Dresc 10"0 dn'pt garantie În 
numerar si "03 Se1l11H.'Ze condi(iu
nih? de licitane (arI. 117, };)O. 17,,_ 
legl'u ] ,X. 1 SI{ 1. arI. 21 legea XI. 
lHOK) 

Da'că nimeni nu ot"el'i) lllai mull 
cart' a n1'eril IH'nlrll imobil un )H'pl 
Illai urcat dpcÎll cel de slrigm'(' 
-este dalor şi să inlJ'eW'HSC':l imediat 
garantiH-- fixata conform prnccn
tuh~i pretului de sI rigarc.- 1~ 
ael.'laş arte procenillalti a prrlulm 
ce a oferit. (,\1'1. 25 XLI. HlOH. 'i 

DaU\ În Arauul~Nou la H Oclom
\Tie Hl:m. 

D. Sârândull lll. p. dir. ef. Foga
ras!! m. p. judecătur. 

Pelltru conform.: Indigcifrflbil. "._._e_. __ _ 

liW 
AMBROSI,FISCHER&CO 

AIUDoJUO·AlBA 
EXJ)('dilillnt>a pentru toamna a in
CClllQt. Cine doreşlf' suc('es !iiigur. 
plantt-ază pomi~ tufe et~. negreşit 

În IORUlOu. (;nlalog la ('"rere 
gratuit. 

Repr. Generală: Ing. W. VERTES, Arad. _.-.. _.-.-.-.-.-.-.-.~.-._.-.-.-.--:.-.• 
RE{~ATlJL RomANIEI, , Fn::ează termen pentru tmer~a 

:"\0. 

.T mlecă i o l'Î a .'\ li x tit A.1' a d 
Sectia Carll'a Funduară. 

.w>28fi .. HI:m. 

Exlrael din (lUblicaJiune 
de licitaţie. 

hcitatiullci pe ziua de ·1 IJecell1yne 
UJ:30 ura 3 d. m. în localul oficial 
sectia cl1rtii Funduare de pe lângă 
judecătoda MixUl Arad, palalu! 
jllslitid parte ;"\0. uşa 4·1. i., 
, In baza art. 1;'iO lcglo'a LX. din 
1881 conditiunîle de licitatie se sla-

In cauza de execulare JHJI'llit:'i de hi!esc după elim urmeazft; 
UJ'm:Îl'itoal'cn Solia lui Ciocule<;eu L Imobilele cuprinse la licitatie 
Alana"Oiu contra urmărililor Cine:'\. nu pol fi \'âudule cu pret mai mic 
\YConstanlin. Nna Socaciu Vădi. de 7;:;0'0 "din pn'~lll de si rigare, 
\Ylui Cinca Todor, născ, Floarea 2. Cei cari vrea sa lieilczp sunt 
Hada la cel'Crea urmăriLoarci. dabl'i "ă depoziteze la delcgalul 

.Jlldp(';lloria ordona -- Licilaliu- judedHoresc, drepl garantie 19~!o 
nea exccutillllala in baza ari. 178, din pl'elul de strigare in numerar 
18,-) din 1.e~ca LX, din 1881 asupra şi să semneze condiliunilc de lici-
cola părUi lui Cinea Constantin dt' talie. 
12 !Jad'o a imobilului ceprin,> ÎJl Dad nimeni nu oreră mai mult, 
ciu,te Fund. :\'0. 2HO~) din Curlici eE'l care a ofl'rit un prel mai urcat, 
suh A t 2 serie 12:n topografic ca- de c,,)t cel de strigare esle dalor s:l i 
•. (' ('sle agt'u de' jug. (iOO pl. in complectcze imediat garantia fi~ I 

postala li akoa pe l:îllgă 1'1 xarea xală du pa. pl'OC't'ntul pretului dt> 
pre.!ului esclumatiunii de 1 L20{) Jei. slrigare pf1nă la ac..'"€laş procent al 

Pentru inca;a1'ea c\,e:ln\ei de 30 p1'('Inlni oferit. 
mii lei c:1pital illlt'rc~e d(' !2"" de- Uacă nu indeplineşte aceasta in., 
la .) j)f'C'PI11\Ti.' lH28 spesc dt' pro- daLorirl', nu se va line scam:l. (]p 
CPS si de executare de ~) liN ld fi- of,el'la sa şi nu mai poate lun par
xalc' pîillrl acum spesc 700 lei t'i- Le 1~1 licitaţie, carp "c va cOlltiuuHI, 
xaLc aCl~m pentru cererea de lici- Arad la 29 August l!:l:m. 
late'. Papp ss., ))ir. C. F. .-.-.-+-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-+-.-.-.-
• Haine de toamnă şi vară, pardesiuri: curată şi vopseşte i 
! MULLER 1. Si FIUL ARAD, i ! Str. Brătianu No. 7. Calea Banatului No. 6. : 
_.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-+-.-+-. 

i 
Corpul PorHireilo!' Arad. 

X o. (~. ~1 1-18- ~ HI:~O, 

PUBLICA ŢIE nE LlClTATlE 
·In baza executiei de esconlenlare 

ei'epluila in ziua de 24 Iulie EI;1O 
pe baza dccisului .Judecflloriei 
~[ixte Arad, No. Ci:. 15fiX~~Hl:300 Ş1 
1 ;'}5ml-l B:-{O obieclelt~n seclwslralc 
in procesul verbal de executie ~o. 
21111{-Hl30 şi 21 un-Hl:i(l, 1 casa 
de fier. :l I'otclllri. 1 canappa, 1 bi~ 
rOll de scris. R teşghete, .. cleşte 
mari. 20 cle5t(' mic :si alte obicciC' 
preşuite In suma de Lei .);U·:OO, 
cuprinse in [avorul Băncii Româ
neşti S. A. SucuI'sala Arad repre
zentată prin Dr. Romul Cntioill 
ad\'ocat din Arad, pentru SUma de 
Lei 4H)OO şi Lei 1;).000 capital, 
I!lterese d(' l;')0n tlt·la 17 'Iaiu H130, 

precum Ş.i spesclc stab.iIile pfll1ă II 

in pr'ezent. s evor vinde la licita-
1ie publicil în Arad, Bul", Hegina i 
'iaria Xo. 17 În ziua de '27 XOI:'I11-1 
'Tie lf130 la ora 10 a .01. conform 
arL de lege LX. ~-ului lU7 şi 108 
dia :lllul 181-\1 al legei l'XpC. 

.\1':10. la 27 Octoll1Hie ln:n 
P. şeI' port:'îrel (;h. Cinpnliga ':ss) -.-.-.-.-.-.-.-.-
Lemne de foc, 

deconştrucţie şi tâmp- Cre d 1" IU 

Hhie cu Iibelul " 

"Lemnarul'll 
Arad, Calea Saguna 66/70. 

Telefon; 714. 

eroilor dt' domni s-a mulat din 
Str. Emine.icu in Sir, Braliaou, pa
latal IUinori(Hor, lângă firma Wio~ 
lernilz. 

Depozit permanent in store din 
străinălate, lucru de p.'illlul.·ang. 
seITiciu! punctllaL . -.-.-.-.-.. -.. -.-

Sâmhăta st'ara 

mare cina de porc la 
"OI iei u I . neg r u" 
maruntai mestecat cu o mare por
ţie de taieţei cu brânza şi pâine 
Lei 30.- ARC\UIE FLEISSI(~' 

prop .. iplar. 

.~.~.-.-.-.-.-.-
Xl'. G. H677-1!l2R 

(lI 'BLIC\ ŢIE DE U CIT.\TlF.. 

Sllb'ilCmllatul deie·gal judecălo-
re"ic. prin aceasta adl\c la cun 0-

,tinUl publică că În baza deciziu
uei :\ r.l;):m--lD2~) a .J udec[itoriei 
Hlirale din Jneu, in 1'a\'oarea Iu; 
L<HVY )[arcus repr. prin advoca
hai Or. Kollin 1 acob (fin Ineu .. 
penll'll incasarea erean~l,i de 12.7M 
lei capital şi :lCC. se fixează ler
men de Jiei talie pe ziua de 29 :'\ o\'. 
l1!l:lO orele li) d. m. fa fata locu
lui in C.H11Una Bocsig. lmde se 
vor vinde prin licitatie publică po
rumb, cai, ci'irU\:). yaca. maşină 

d esfarmal şi de ~>I1lăllal elco În 
valoare de 18.000 Lei. 

1 neu. Ia 3 Iunie Hl:n 
ss, Barbu grefier. d('legal ju<!t'c-

Carol Bnetlel Si Fiul 
Arad, Bul Rcg. Fcrdinand 1. 27. 

Casă proprie 
Lemne de foc măruntaie, Cărbun 

de piatră. (oes silizian 
Cărbuni de lemn. 

Transportat ia domiciliu - Preturi 
reduse. Prinld calit;,le. 

l{mutnia. 
J udecăloria HuraHI Chi~illell-Cri:.>. 
X D. :i!iJli ~-- W:~O. 

P('BLICATIE IlE LICITAŢIE 
Sllb"Oelllllalul delegat judecalo-

resc aduc la cUI1()~tin~;"1 generaW 
ca 111 c:ltlZlt lui Fonciera -SOl'. de 
Asigllrări Antet repr. prin nI'. A, 
De111 ian adyocat din ,\ nuL !>('ulru 
suma de Lei 12.'h<';7 capital şi ace. 
in urma decisului jlldceitl"riei l'U
t'fIJe Chhiaeu-Criş' :\"0.1;")/0 l!l~H 
mişcăloarele cuprillW in ziua de 
12 Julie lH:i() pc caie l'xrcutional:l 
de ('sCo,ltenlm'p şi in ]>rp 'ilf:l(~ 
lOti..lOO Lei e\'nJuatp ~i alJume: 2 
vagoHne de gnlll. un trjol'. o Il1H

şin{1 de Y{llliura! cereale. zece ll1iiji 
de porumb. I iei)\' ""Uh' le. una 
iapl1 l'oib:'1. un a.'lIIibar Illurg. :-;e 
"OI' \'indc prin licitatia public:l ju
diciar'-l. carc SP \'3 lilJ('a in zhw 
de 10 ;\' Oell1\Tie W30 orele :~ d. m. 
la lucuint,1 urmllritulUÎ in ('onmna 
Şi1ll31ldill ele jos. 

_1 ntrucâl Illobi !erp cari ajung la 
licitatie ar ri 1'0,>1 exee\"u1e si de 
allii şi flce~ti.l ,i-ar l'î dşti~al drpp
luI de acoperire ,licitati .. !ll'ezen-
1:1 e<.;lp ,H'dollal:"t ,i în j',I\'Ol'ul .lce
Iora in senwl .lrL t20 L L. lSt)~ 

Cilisineu-Cris. Ia 20 net. lmm. 
] )elega 1 j lIdl'C~I'lores('; 11Idj".;{'irrahil. 

li 
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4 Voinţa Poporului 

Nu (umpărati până nu vă convingeti de preturile 
fără obligatiune de cumpărare În 

pre(um Si de calitatea a stofelor. 

Numai 2 dovezi din pret-curentul meu: 
• Lei 890 

Lei 1200 

-

(urătirea şi vopsirea hainelor o lace in modul 
cel mai perfect 

tIC e n t rai a de mobilell ~a~:~~:! 
A RAD, Str. Moise Nicoara 9-11. şi Bulevardul Regele Fcrdinand 28. 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. ~Jănăf!! FleA TODOR 
Tot felul de blănuri cu preţul cel 
mai ieftin. Primesc confecţionarea şi 
şi formarea de hlănuri. Caciule din 
blană se vinde in engros şi de'air ARAD. Bul. leg. Ferdinand 31. Pa-tur.- calde ~d. flanele) pt. studenţi. !,~etuJ de recl~mă lei 

2W, Plapome de vata 111 mare asortment la 
L-____________________________________________________ ~ 

61eSinger Si fiul Arad, Str. metianu. Cu IibelUl 
.. Consumll In rate de 6 luni. 

I M OBI L E Î n R A 'E ~:I~~!t~ f~~~~~I~rIJ~: I i 
, În ~reţ de G .Il. ~.Il 1 Arad, Piata Avram Iancu !O. -

bam gata ~ Atentiune la adresă I 

m. Ia casă comunală Ghioroc. 

No. (~.!H12--Hl2!1. 

I)(~BUCATIE DE LICITATIE 

In baza executiei de i('scontenlare 
1>4l baza decisului Judecătoriei j 
Al'ad ClI No. i1601~1H29 obiectele 
~cl1cs~rall\ în -pro~('~ul v,l't bal . r!r I 
ex ecutte N r. G. ,18 t2~-HJ2U cal, 
capră, \" aci, ~ imai multe mobile 
pre! uite În suma de Lei 42.000 cu
prinse in favorul. firm'ei Prima 
Cassă de P:1stl'al'c din Glogovat 
S. A. l'cpr. pl'in Dr. Paul VUoş avo 

caL in Ghioroc pentru suma de 
Lei H1.500 capital, inlC)'('<;c de 120;Q 
dela in Martie 1 rJ2H precum şi spe
sele stabilite până in prpzent·se 
vor vinde la licitatie publkă in ~ 
Cicir 'in ziua de 19 Mm'Ut' r.,.,., la 
ora 12 d. 111. con f. arL de lege LX. 
;:;-ului 107 ~i 10X din anul 18S1 a 
legei CXeC. 
Arad, la 20 OctOl11vrie lm~O. 
P. şef porUireI Gh. Ciupuliga (ss.) 
.Tudecătoria rurală Şiria, sectia 

Cărtii funduare. 
Cărlii funduare. 

.Judecătoria rurală Şiria, secţia 
Nr. 2728-·1929 ef. 

Extracf din publica'iune 
de Iicilati4' ... 

Imobilul oe va fi licHa! nu va fi 
v:llldut cu pret mai mic de ju
mătate din .pretul de strigare. ~-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 

. s 

In cererea executare făculă de 
urmiîrituaJ'C a Banca Podgoria Ara 
dului S. pe A. În Ghioroc Judecă
toria a ordonat Jicitaţiunea exccu~ ! 
ţinnală ce priveşte imobilele situa
te în comuna Ghioroc circumscl'ip
judecătorie rurale Şiria, cuprinSe 
în cart. fund. a comunei G 11 ioroc 
Nr. 212 sub Nr .top. -188-489 în 
pret de strigare -10.000 Lei pentru 
inc8ssarea creant.ei de 4!)'()()() cap. 
~a~. ; 

Licitatiunea se va tine În ziua 
de 28 j'I; oelllvrie 1\)30 la ora 4 p. 

Cei cari doresc se licit('Z(' sunt I 
datorit să depoziteze la de1egatul I 
judecMOl'csC to% din pretul de 
strigare drept garantie. în llUll1e- I 
rar şi să semneze conditiuniIc de \' 
licitalie. 
.~ Dacă nimeni nu oferă mai mult I 
oei care a ol"erU pentru imobil un 
pret mai urcat de cât cel de stri-, 
gare este dator să in!regească ime
diat garantia l'iaxlă conform pretu
lui de strigare, Ia aceiaş parte pro
oentuală a pretului ce a oferit. 

Şiria, la 20 August H)30. 
(8S.) P. Senciuc. 

i Haine de toamnă, palton de piele ! 
•• VOPSESTE. K NAP P Str. Bratlanu 11. I 
• CURATESTE Str. Ep. D. Radu 10. i -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-._1 
B. ~rchendurl· precum şi t?a.te a~ticole d: saÎ-

li '. son cel malle f tIn la fir m a 

Achermann & HUbour A~~~s~U/~iR~~~ ~:~~!~~~~.25. .-.-.-.. -.-.-.-.-.. -.-.-.-... " ....... "'-'-' ... -.-. 
1'\0. :n 16-1H30 c. f. rar sau efecte de e~lUtie socotite 

In atentiune scolarilorl 
Extracl din Pllbl.c i JUne 

de IicHatie. 
In cererea executare făcută de 

nrmilritoare a Banca Podgoria Ara 
<'tului J udeeăLJria a ordonat Iicita
lillllea executională (din nou, in 
baza supraofel'lei) în ce priycşte 
imobilele situate în comuna lihio

după curs 1. fixat în arl. 42 4e
geu LX. 1881 să predea Aceluiaşi 
XdeJegat chitanta ('onslal.~Înd de
pUllerea judecăloreşle prealabilă a 
garailHei ş isă semneze condiţiu
nile <'te Hei taţie (art. 147, 150. liO· 
legea LX. lRR1, legea XLI. HI(8). 

Uniforme pt. şcolari şi 
gată şi după măsura 

Mine de toamnă, 
cel mai ieftin la 

EMERIC VARJAS croitorie domnesc. Arad. 
~:...;:.::;;;;::,,::,;;;..~~~~...:S;;.;.;.;trada Meţianu No. 11. 

Pe rate tU IIbelal 
meseria$ilor : 

No. G. 1152-1H29. I ziua de 19 Noemvrie Hl30 la ora roc (circum .. Judec. rur. Şiria) cu-
12 şi jum. d. 111. conf. art. de leg€! prinse in cL a comunei Giho-. PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE 

In baza execu!iei de escentenlare 
efectuilă in ziua de 20 Martie Hl28 
pe baza decL:;ului .Judecătoriei 
Ara <leu ~ o. ;)670-192S obiectele 
sechestrate în procesul v<,rbal de 
executi(~ Nr. G. 1152-1929 mai I 
multe avere mobile pretuite în 
suma de Lei 17.100 cuprinse în fa
vorul firmei Prima Cassa de Pă~ 
strare din Glogovat S. A. repr. 
prin Dr. Paul Vitoş avocat in Ghio
roc, pentru suma de tH.OOO Lei ca
pital, intClrese de 120/0 dela 15 Sep
lemvrie Hl28 precum şi spesele sta
binte până in prezent se vor vin .. 
de la licitatie publică în Cieir în 

LX. ~-ului 107 şi 10S din anul 1881 roc No. prot. 204 N o. top. 404, 
1 . 40:") casă cu 172 stp. intravilan, va-a egel excc. 1 ~~ 
Arad. la 20 Octomvrie 1H:30. loarea 30.000 ,ei, care serveş"l.! 

P. şef ·portăre.l (;11. Ciupuli~ (ss.) drept pr strigar pentru încasarea ................. ?_._._._._._._ creanlci de :JO.OOO Lei capital şi 
accesorii. . 

Vă procuraţi necesitatea in 

LEMNE 
Licitatiunca se \'a tine in ziua 

27 ':\oemYl'ie 1n30 oara 4 p .m.la 
ca~a comunală a comunei Ghiol'oe. 

D I r Illobilele ce vor fi licitate vor 
de la epozit de emne fi vfmdute pe un preţ mai mic de-

SCHWNWALD cât jumătate (două treimi) din pre-
U luI sb·igării. 

D C Cei cari doresc se lieiteze sunt 
AAA, etatea veche datorit să d.poziteze la delegatul 

Telefon 181. judecătoresc 100/0 din pretul de 
_._._._._._ :-;trigare drept garantie, În nume-

--Tfp~ COjfVIN.~tflf'\Ij:--

Dacă nimeni nu orei':' mai mult 
oel care a oferit pentru imobil un 
pret mai urcat de câl cel de slri
gare este dalor să întregească ime
diat garantia fiaxfă conform pl'e~u' 
lui de stl'igare, la aceiaş parte pro
centual:'!. ~ pretului ce a oferit. 
(Art. 201. XLI. 1908.) 

Şil'ia, la 16 August 1930. 
(<>8.) P. Senciuc. 

Lista şi menu-ul restallrarului 

L O UH.S b eronUi 
este senzaţională 
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