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4&AEZZ 

• -Discutia la mesai. 
Buc. - Luni În ziua de 21 Nov. 

se va Începe discutia la mesaj 1n 
Cameră, unde în numele partidu
lui libera! (vintilist) va lua Cll
vllntul fostul ministru 1. G. Duca, 
in numele partidului tărănesc va 
vorbi f, ministru dr. N. Lupu, din 
parlea partidului mag,hiar va vor
bi dI. losir WiIler, penlru germani 
va vorbi dl. Hans Olto Rotb, în 
numele evreilor va lua cuvântul 
dl. Tiberiu Fischttr, din partea so
cial-democratilor vor vorbi d-nii: 

1 Primejdia si Salvatcrul ei serveSC pentru acest scop se găw 
sesc la Cameră. DCllsemenea Insti~ 
tulul Naliol1af de Export a numit 
în postul de controlor delegat pe 
dl. Ing. A~ronom Virgit Economu, 
Inspector 'General, şeful pepineriei 
Arad-Ciala. Cu orice delalii in Ie
giHllri:î ('\1 exportul de fructe, ser· 
veşle Camera de Comerţ şi de In
dustrie din Arad. 

Răduceanu, Lotul' şi Mirescu, iar 
din parlea gl.lvemului 'o'or lua cu
vântul d-nii Polmi, Misure~ti şi 
minislrul de interne, dl. 1. Miha
Iache. 
După cilte suntem informaU, cu 

flceastn ocazie va lua cuvântul şi 
10stul ministru dl. Am'cl Vlad, care 
\'a ţinea un discurs o'>m guvernu-
lui. . 

f)~a$~me;)ea s~ niirD1,'i. că atitu
Unea p .. rtidului liberal va provoca 
noul greuti1liin lucr~irile parla
mentului, zlidărnicind astfel oree 
\:oulllcrarc paşnică. Cor. -.-
Inlocmirea buge'ului se 

face sub dirijarea Savera
nuiui. 

Buc. - Lucrările pregătitoare 
ref(>ritor la Înlocmirea bugetului 
sunt în loi. Incepfmd cu ziua <1e 
Luni, guvernul va ţine zilnic COI1-
~~li~l de minişlriii, rari vOl~ fi prc
Zl<hate de :\1. S, Regele. 

Suveranul doreşte întocmirea 

Cine nu-şi dă seamâ de marea I 
primejdie care ne ameninta? CÎlw 
nu înţelege ce poate să urmeze 
Într-o tară 'in care ţăranii au jn
cruci~at hraţele, muncitorii nn îşi 
pOL ciişliga ptlÎnc3, acum in preaj
ma iernei, meseriaşii şi negustorii 
Se shat în pragul falimentului, şi 
chiar aCf>i cari au o avere, nu au 
nici un ban '? 

Cine nu aside cum voeşte tara? 
Atflia lipsă, suferinţă şi disperare 
nu poate 3p:\sa un întreg popor, 
fără ('a el să nu reac\iOJlC7;C. ŞI va 
readiona cu aliU mai violent cu 
cal ncpi1!o;area sau Înci\.l)acitalea ce
lor care îl conduc va fi mai mare. 

Da, vine furtuna ~i nu o vom pu 
tea opri. De am pulca numai sli 
~alvunl ceia ee trehue salvat. Şi de 
Il-ar dislruge decât cei a ce e pu'- j 
Iretl. Cine ar bDci pe ruinele ~nn
dramaki parlidclOJ', după zdrcn
tele policiunismuJ ni '! 
~u .<:unlcll1 alannişti, dar nici 

ll\l-l1C R,-;eundplll ('apul ca simtul. 
Al' I'i o CI'imri să mai ascundem 
realitalea ~i primejdia. care zi de 
zI ne amenîn\iL Iar le~ea, care Lre
buifl si1 ~sigure llclulJmrat vechiul 
n':,;im, va lrebui IJllocuilă cu aHtl 
care Sll cheme la răspundere 10c
m~li pe acei care au a!o;cuns aceasUi 
lrisliî realitate, pe care o creaz:î 
lJ)'in glH"ernnre. 

ASUIZi, sub amcllinlarea cHlilu
lui, gll\'cl'l1un\i se grabesc sa u
unntc reducerea chelludilor buge-

tare ,s[i ice măsuri contm acelei 
grozave radIe a eametei, să faca 
conversiune a datoriilor agricole, sa 
vină în ajutorul economiei tiirii. 
Cine e atât de naiv sit creadi'i că 
a'ilfel de măsuri Il' vor lua acei 
cad doar au trl'iit din risipă, din 
dob{inzÎ din restricţii economice'? 

1'1 tl vor avea ei curajnl să-şi lae 
craca de suh picioare. 

E vorba de o operatie chirurgi
cală dureroasă şi penlruca svâ1'co
hreie acelora pe care a("cusUi ope
ratie ii ya durea să nu împiedece 
l'l'uşita ei, lrebUe mai inl.Hstl.li 
se pnralizeze m,îine1c şi pidoarplc, 
prin1r-o anestezicrt" prin indepâr
Irea dela guvern şi tUn condnce
rea statului a lor to\i ()amenii~ 
fără rt\spunderi materiale sau 111,)
rale. 

Azi, loIi ~şlc:1pIă 
Ull guvern d~ salvare, 

compus <lin cl'Î mai de seamă băI'
hati politici romani, care făc:\nd 
aCf'uslă operati('· ne va saI va din 
31::~ea în care am ajuns. ~i acest 
guvern c posibil azL CâlHI a\"cm I 

pe Omul ('are C'lwmlşle 1)'(' oa-I 
ntrn~, pe Ac,,)a ('are e mai prf
dq d{~ 100, PI'! Re!.!.,... CU' 01 ali i 
11-1(>3 eart~ sim~e mai bine ca ori I 
duc ne,' oile ,.irii. 
Xmnai El ne punte l11,lnllli. Xu

mai El poate face fa\,i situaliei de 
acum. EI }Joalp a.,lăzi indrepta 
Homiinia-IntregiIă. 

O. Radbl1u. 

-.-
Pentru au'ori'ăţi şi penlru 

Consis'or. 
Arad. - Ca P. S. Sa Episcopul 

Grigorie de AratI să poată constata 
lupta C 00 duc Jllodeştii dascăli, 
prin satele noastre ce baptiştii, re· 
diÎJn Încheierea raporlului trimis 
de un vrednic inv. 1. Ardoiu, din 
comuna IUdje~li on, Prefeclurd, 
contra primarului baplist Vasilie 
li:Îs, care a fost autorul faptelor, 
relai ate de noi anterior. 

:Cu un asemenea conducălor al 
comunei, care in mod fa\îş, luptă 
împotrivă Heligici dc stat, se re
'\'oU(t împotriva rCŢlrezcnlan\i1or' 
în\,[tţ;'Îmllnlului, şi anitează J1rC
scrip\iunile ordinului D\'. şi eciw 
sia :'t.Hllist. ~ o. :lOK17. 

Comuna, şco ale ~i biserica 11oa
slt-ă suhir şi azi persc("u\iuni simi
lare ccfor re~imuluj Austro-Gngar. 
Şi doar sunlt'll1 in Rom,lnia Mare 
si liberă şi slatul nOşlru are 2,3 
parte de ort. . 

unui buget de mari rcstrâna{'ri 
din care motiv va prezida t7)at~ 
consiliile de miniştri până Ia ter
minarea definitivă a bugetului. -.- Demersul regal. 

Sllnl mai multe de spus dar 
,"pzi de mare Homiln, apăriilor şi 
cred că D-voastră care ati dat djo
snsţiniilor al şcoalt'i şi bisericei 
veti lua mi'isnrile necesare pentru 
îndreptarea situatiei sci'\p~'ll1d şcoa
la, biserica şi comuna din ghiarele 
bar1tismuluil inlurpali în persoana 
acl li a 1 llrui preşcllinle al comisiei 
intcrimar. '{ 

Ialfi cum incheie acest rapDltl 
Iar pilHă 'n prezent domnul prc
t~u 41-fl ·t'elspuns acestei adrese. lnvalizii şi pensionarii din Regple a ftîcul un demers pc hîll-

Ărad nu şi-au primit gă şel'ii partidelor din opozitie, in 
pensiile. vil:h1du-i să reintre în parlamenl 

şi să dpa u..<; tfe 1 acestuia aspectul 
'Arad. Invalizii ·şi p~nsionariii normal al luptelor potice. 

sunl Hisali să aştepte de doeă săp~ Vrel11ulire cu adeyărat gl'cle prin 
lăm1111,i pe sălile administratiei fi~ care trecem, reclamă să fie lăsate 
nalldare şi nici până acum nu li de-o parle orice amhitii sau uri 

p~rsollal<1, loale fortele concenlrtlll 
s-a comunicat ziua când li se VOT tlu-seasupra unui singur scop: sal-
plăti mode.o;tele pensii ce lisc cu- varea palriei. Noi, în repetatfl rf\l1-
vin. ci sunt lăsaţi s~ piardă tim- dud am. sustinnl că politic« nu 
pul, banii şi răbdal'ea intr-o Ilştep- trebuie să însemne duşmănie, că 
tare chinuitoare. ndv{'rsarii politici nui trebue să 

-.-. fie inamici. Sunlem convinşi că toti 
Bancă alocată de ho,i. doresc binele şi prosperitatea Hi-

, rii, iar deo\>ebirile de idei şi metoda 
o • I~~i. - Parchetul general a fost 1111 pot fi motive de învr?ljbire, ci 
mşluntat că banditii au pătruns doar diferite fronturi de luptă 
1l?Up1ea în locaful băncii populare bentrn dobândirea aceleiaşi viclo
dm cam. Rachiti (Bolnşani). Aci au ri1. Unificarea acestor fronturi ar 
spart casa de bani furând tot con- înlesni şi apro}1ia biruin~a. 
tinutul (:32,000 lei). Să sperăm d. d~mersul Suvera-

Sunt jndicii că că autorii acestui nului va avea ecoul urmărit. Ace-
~af ar fi banditii evadaţi la 8 Oc- asta ar Însemna că primul pas 
oUlvric din inchisoarea oraşului spre guvernul de concentrare _ 
Botoşani. frontul unic preconizat de noi şi 

clorit de rege şi popor - a fost fă
eul. 

Un guvern al tuturor fortelor vii 
ale naţiunii se ya bucUl'a de un 
mare prestigiu inallntrul graniţelor 
şi în afma lor. El va putea lua 

Fiiră nici un comenlariu! 
Amărâlu. -.-

Sărbă'orirea unui ofi'er. 
loatc măsurile necesare ca Homfi- Arad. - Cu ocazia muLărri d-lui 
nia să lre('cn. nevăll:îmiîtă lJrin acu C~l"lu 1 P lAt· n nd 1 .a _'1 < 1 e ruca (rIU ,coma . 
ta criză de azi, ba chiar să păşeas- căi ferate, in garnizoana CernăuO, 
că pc drumul prospcrilătii, pu- conducălorii celor trei insp. ~l. T. 
nând în valoare jIl1~llsele ei Dogit- L. de cale ferală, din localitate, au 
ti, încă neexploatate. Hnut s~H sărbătorea.sdl printr-un 

Gestul regesc JUai are, în zilf'le banchet. 
noastre, o importantă, semnificatie. Banchelul a 3YUt loc in sala mÎ
S-a vOl'bit şi se vorbeşte încă de că a restaurantului garei şi-au pur. 
o dictatură in Romi'mia, deşi rege lidpat

1 
in al'ar<\ de d. ing. Isprav• 

le in repetatc rânduri a arălat că nicu, lllg. IIrislea Horaliu şi ing. 
nu se gtlndeşte la o at~1!"e meloelă Farcflş LucloyÎC', conducălorii celor: 
silnică de ~llvernare, ci vrea să trei insp., - un mare număr 'de 
domnească 111 spiritul COl1slilu\ici. fUll('tlonari. N"-a lipsit nici d. lt.-

Ultimul demers al Suveranului. colonel Eugen Kirculescu, deleg. 
menit S;t ,înlărească i!\I1Islitu,\ia.. 11.1 Sl '1 lfl (fă . c f r 1,. . . .". pe an"" lnsp. . . . 
par~m!tentuJui, înv!orâ,:du-i şi nor- Arad. In timpul 'banchetului, au 
ll1ahza~dll-l .vl,aţa, deslgur va pu- vorllit p~ntru cel sărb,Horit, d-nii 
!le cav.al de~ll11LIv unor pro~esc d} I ll-colonel Kirculcscll şi Ing. Is
lulenţlll cari l1-a.veau conzlslenta. pravnicu. Le a răspuns dipitanul 

A. Munte. Pclruca. 
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_2~_~~~~~~~_~~~~~~~~~_--_--------'-~ointa Popo~ului 

Lemne de foc lâ~;:iI~o::j~~~~ f~VO- "TRAf~SILVAt!IA~~ Depozil de lemne 
Arad. Cal. Rodnei 10-11 

a· I 1· '0'- O-~-I'~--~--re-J-PU-rbe-I-zlae-rna-~ta-,taie Că m in II line! ustri asi I G r f!~iL.q ftP-~-t:-c~-p.A-l~-;~-f,-x.H-_ U-I:;-t~-t~~ 
~u Dum. seara la 23 Noemb. se Joacă operetă in 3 acte UtW U ua liberA. Dupa progralll dans 

L'au bătut, iindcă avea mai 
multă trecere. 

Tg, Mu!'cş. 22, Nocmbric. Fralii 
Ion I~m DCllle!er şi ~rarlin Dcmt
t(,1" suf('rNlU t erihil, C{l Ia to:!lc 
pclre('{'ile, [[Yea mai mare 11'('('('1'C 
II)n~lrlll J)i;mi~ie Bera din ('om, S,în 
taHa de Ni1'a.1, Şi fiindc!i su[C'reau 
de izbănzilc uel'lui UIH:lr, aII pus la ţ 
cale să-i dea o biîtae. ' 

L-au Jl<1ndil, cttnd Bl'I':l !iC (lu
c{'a singur acasă ,5i l-au biHu! p:lni"i 
I-an lăsai in nesimitil'':. Jandarmii 
au al'(~slal l)(O bţIUÎU~i. 

Atentiune I 
Na fiecare curăfitor 
de metale este 

nSic/ol" 
5 '-1 

Avion românesc atacat CII I 
focuri de armă de grăni- '1 

cerii ruşi,. 
Se anun{:l din Chi.':;inău că un 

avion apartinând aviatiei ci\'ile zhll 
rând dea<;upra oraşului Tighiml fi 
fost alacal Cli foeuI'j de anni1 de 
către gl'iiniccdi sovietici. A yj Oll ,11 
n-a fo<;l nimerit şi a pulut ateriza 
ClI bin{'. CaZ1l1 fiind adus la cu
noţ;;tiuta com i ~iunei rl1se-rom~Înc' 
care iocmai line şprlinte la Tighi 
na, delpga!ia sO\'it'tidî şi-a cer'u! 
imediat 1'Iblrul penlru a cerce!:l j 
cuzul. -.-J)oamnid In in!ercs propriu ,,1-
zilail Prkîxălia noaslrii :-AI'om:lt< 
Calea Banal Il lui 3. unica în fefiul 
(>1 in Arad .. ,unde gfisili loalp fauri
calele nationale şi sll'eillr in pret I 
de reclam, Oferim: Bnlnzâ de hl'iH- , 
]a RO L. lig, Caşcaval Grecesc 120 
L k~" ambele premiate Liplall 00 
L. kg. unt fin. TralliS[C, Emenlhal, 
Olmutzer, pr()du~c e Del'b~' Buda
ppsta şi L~pte de Domenii I~ :g 
Iitl"ll. Hugnm ('on"in~eii"ă despre I 
ealiiat"a m~irfllrilt)r Iloaslre. SOl'O 
Orh:nl-fmpcx. 

A.restarea unor con'raban
dişli, care opera" pe gra
nila maghiară de zece ani. 

Arad, 2'2 X o,". - Am mai anun
I al că pos! urile de jandarmi din 
judetul no,;fru au Început cerce
tări contra unor holi. cari se ocu
ph sislcmalic cu furlurile de yit<', 
pc cari le trec in nUgaria," 
După cerceUiri indelungate j au 

f,)sl prin:;.j prind palii vino"at i: Ion 
Fekel{' din Ung;lJ'ia şi negustorii 
dp "i1e din judl'(ul Al'ad, Ludo\'ic 
Sigeti şi Petre D:îrn<:'r. 111 fata (h!
H>7.i10I', loii (rei au făcut m:lrlurI
,iri, recunosc:lnd, că se ocupau cu 
aceste oDcl'aUi de Yremc ÎmlelLln
gahî, iar· Fekctc a făcut declaratia 
sl'llzationalil că Se ocupă de zeCe 
ani cu aceste furturi şi aceste con
Irn!J1lHle de Yile, din Homânia in 
HCngaria, . 

c.P! lre ibanditi au fost aduşi Ia 
parchetul din Arad, unde au În
('(Teat !iă Uig;iduiască ('pIc recu
l1oscu~e în fala jandn1'ruilor:.-,.... ,_._._._._.-

noutăti de toamnă . 
cel mai ieffin la 

Casa de Moda 

•• S 'R AS 5 E RI~ 
peste rale de , luni cu libelili 

.,(onsum". 
.""e:· -.-...3C_'_._.-

Accidentul de muncă 
, din (I~j. ~ , \ 

CIUl 22'? Ioan Hodl lucralur 111 ga I 
l'a Cojocna, suh un mal, care s-a I 
pl'Hbuşit pesle el, acopel'indu-i. Mai 
multi muncitori i-au sărit in ajll,tor 
şi l-au sros din movila de pâmiiul 
Grav rănit, lucrătorul Ioan Bodi a 
(aosl urcat în tren spre a fi lral1S- \ 
portal la spitalul din Cluj, dar a 
Cmurit înainte, de s(lsil't'a trenului I 

in gara Cluj . ! ~ __________________________________________________ ~~i 

~,J NI Iti D I L r: -. nfii n ~ T if, PeJângă condiţiuni I~,,: 

i
...;' fi ti II & III K fi .. de plată favorabile, " 

:1 În ~rct de G Jl "R Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
J bam g<lta '. Atentiune la adresă! ~ 

Ef\cnnml-ţ4 mara la 1C!"ml J!O r. O')ţ'J1eţi cu Soba lSp!UCZI" care arde 
l! I li v U ~ I H& paten!ă sys!em "fU inconlinu. 

Matoratul arhiducelui Otto. 
Serhiîrile pcnh'u majnratul 81'hi 

dllcelui Otto, s-au desl'aşurat Cli 
mm'C fast ]a castelul St('C'w)kcr;wll 
din Belgia. Festh'it~lţile au începul 
U!llI1, prinlr-un dinell de gala. Ia 
care ali fost im'itali numeroşi nas
]leii, ~Jasa a decurs după cerem') 
nialul spaniol. Dela r~izhoi 'încol
ace, ea,>lt'lul din Sl€cnok('rz('cl ll-a 
mai Yelznl un aSCnH'IlNl. fast şi o 
asemellea bogatie. 

In salonul de receptie se aflau 
numeroasele daruri primite tie Ol- I 
10, unele foarte scumpe, iar "l!te!c' 
simple. din partC'u unor oameni I 
din popor. A-;tf(' I , 1111 soldat fiiu i 
engaria a trimis un siil'ulPl CIl 
p:-im,lnt maghiar, iar un soldat aus 
triac () cruce 5i111 phl de lemn. 
După amiazi, feslh'lIjtiitc lu-

fmn sf{lr.5i1, oaspeţii au pilrit5it eas,'-I 
lelul. • 

La illldaprsli s ila "iena serb:i
riIe lcgitiniiş1ilOl: IHHl avut ecou. 1 

S-a oficiat un scniciu didn Ia bise 
rica Capucillilor. Un tânăr care a 
sldgat ) Trtiiască ffllllilia Habsburg 
a fost al'cstat dar illlfdiat a fost 
J1U'i În Iihcr1.alc. Asociatia }l'gUi
mistâ a Syinlei Coroane. din Buda 
)l{'~t('. a tinut o şedinţă' festivă, la 
care aH l\lat cuvântul harouul Szte 
I'Pllyi ,51 conlef{' ApponyL AnliJegi
li miştii au provoc'lIt cftle\'a incidcn 
le fără importanta. 

-+-.-.-.-.-.-.-.-Ceasuri şi giuvaergiale cel mai 
ieftin la firma 

CS.lÎKl! 
vis-a~vis cu biserică lun]. Irad. 
Locul de cumpărare cu libelul 
.. Consum" Atelier de primul rang 

pentru reparatie. -.-.-.-.-.-.-.-.-
Ne, EOS UD"S·'~O" vopseşte, cU!'ăţeş!e,srala haine de dame " " '. . . n "~;II şi hărbăteşh. pr.me$te paltoane de 

fi 5lS ' .' J! .. s!i i I ~~e;~ !t~: ~~~(~~~~~~~'I.Bc:~~et-rf~~· 
Primeşte cel mal ieftin: incădrarea geamurilor cu sticlă. Fah- E~mUnd S' a'~Q'r 
ricarea oglinzilor de bazar, renoirea ogllllzilor, şlefuire de sticle tii.. U" 

A RAD, Strada Consistorului 21. vis-a-vis cu farmacia. 

In atentiA.ne $cch~!i!cr J 
Uniforme pL şcolari şi Mine de toamnă, 
gată şi după măsura cel mai ieftin la 

croitorie domnesc, .rad. Pa ,at4I a" .... 
Slra(,a lllcii;lnu N0 11. meleriaşi!ot; 

Moartea lui Aurel Lazăr. 
Din Oradia primim trista veste a 

ince!tlrii din vlaţă a primarului a 
acestui oraş, Aurel Laz}ir, doktor \ 
în drppt şi u\'ocat. Defu ne! LI! face 
pal'f{' din genenllia de ardeleni ea
ne a dus lupla con!t'a pasivizlllu 1 
I~li. al~hlr~ <It;. d-nU Malliu, \'nid~, I 
\ lan Şl cl'tlall!. i 

Inainte de rU.lboiu s-a rel!>.yat ea 1 
eJl('J'gic ]11 pllHor În congrcgatia ni- i 
hOl'ului. După eliherarea Xrdealn- II 

lui a intrat in comiiiul driigen!. ca 
şd al resortului de ex!,;:>,rne, A fost : 
ules apoi în ma imuHe rtrndul'i C3 I 
depulat al partidului national şi I 

natiol1a!-\;n':wisL :\ reuşit Ia ale~ 
gerHe comHnaJa din 1926 şi la ul
timPle aJegrrt în frun[ra U'itei na~ 
tional-Iăriini<;tc, tiin Oradia, fiind 
a!p<; primăr al acestul orRS, In sesi
unea trecuta a funccţirmat ca vice
prc~{'dintc al Camerei. 

Suft'rea de mai multi ani de dia
bet şi de mai bine de un an a jl1-
I {'l'\'('nit o slăbicill!lc a illimii, care 
nu 1 -a împiedica lin'iii să-~i f<lce "cr~ 
Y!clll de primar al ol'a~ului. 

Aurcl Lazăr se bucura de nume 
roase simpatii, al:H in cercurile 
l'nmânesti, 6\t şi În cdc minnl'
tarc. 

(urătirea $i ,opslrea lIainelor O face in modul 
cel mai perfect O adevăraiă minune a lechnice 1I10dStDe! Zilnic primim sute de 

scrisori de recunostintă şi multumire. La lemne avantaj absulut de 5.0%. 
Viziiati necondiţionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe: HOSIPODAR, Str. V. StroeseBi 13. 

HAMMER şi fiUL Arad, Bul. Reg. Ferd. 27.' '---____ ' ___ ' _' ____ -__ ' _' _--J 

._+-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-
:. Haine de toamnă şi vară, pardesiuri: curaţă şi vopseşte i 
! MULLER 1. Si fiUL ARAD.' i ! Str. Brătianll No, 7.' Calea Banatului No. 6. : -+-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

.4 sosi' ghic;'oarea 
" ~ ""IRIS" 

vor uiJlli şi vă vor eul uziasma . 
Consnllali~o ş iveti .avea o extra

ordinară .surpris~. Deja la Întrare 
R '{ h' 't va grăie~te pe nume. 

enuml a g ICI oare face o Primeş1e toată ziua! 
splendidi'i ofertă. Ea doreşte să Yă Se ami în: HegeIeFcl'dinand 29. 
~pnnă dacă viitorul D-voastră va _+ .... , ._._ ...... _._._._ 

!~~~~~~t, ~nectl\":~ntat sau plin de ! Vizi'afi Parfumeria' 

, Da('ă veti avea succes in dl'a· E" 'L' '" 'T', E" goste
b 

in căsâlorie, În inlreprinde-
~ile. tOv]" D" iri P!oduct;.le n'd" si. In ", "": '. 
.... orlll Ce v. Ea va r<lspun e Şi m 'În Palulul· E. fischer 
sUc chestiune importante, de~co· ., " , 
peril~ numai oin palma D", in ba- \ VIS-a-VIS cu prefectura J udeţuIUl 
za chiromanlil'l. şi \ ă veţi convinsi 

Iris v<l face analisa vietii 0". si • 
vă va <1'1 sfaturi personale, cari Yi'îde preturile ieftine. , 

tIC e n Irit I a de mobilell r~a:~~~:: 
A R A Dt Str. 'Moise NlcoarN 9-11. ~r Bldevardul Regele Ferdinimd 28. 

BIănărJ!' FieI 'TUDOR 
~R40. 'ul. Jie'. Ferdilan. ~f. 

.============~==~~ 

I(EPEL 
Arad, Bul. Reg" ~a,ia 

Tot feltit de blănuri" Cl1 "pretul cer 
mai ieftin. Primesc confectionarea şi 
şi formarea de blănuri. Cacla'e din 
.'ană se I1iAde in ".gro. ,i delail -.-.•. -._.-.-.•. -

Ri1flemen~art'a exporluhii 'e 
fruNt': Came'r'a de Comert şi de 
InoustriedÎn Arad, aduc~ la cu~ 
noş!inta celor interesaU, că potri .. 
vit dispozitiunilo1" 'cuprinse în de~ 
dsiunea eU privire la reglementa· 
reR ~xportullli de fl'lldc (promol ... 
gal;), in Monitorul Oficial din 3 

I Noemvrie 1930\ taxele ce se per· 

- ... ~* . =~ ....... I 
{'pc după acest export urmează sit 
fie acbitate in timbru. Timbrele ce - ~.- .. -.-.-.. -

• ~ ~ ~~ ............. ,~ 
~ - ~ .. 

" c ' -
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~ .. -' .... 
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Pal t o a ne, hăine bărbăteşti, din materialul bun, o bţi n eţi la 
A R A DI P ia ta 
Avram Iancu in. 

palatul teatrului "r~OSKOVITZ~'; Năinele gata sau după 
. măsura cu libeRul 
nC A E D Il" fără bani. 

A sosit 
1iiI8 ... _t:~._._._, .~ ..... _o __ ._._. 

Porturi noul pe linia Dunărea
Levant. Camera de ComC'rţ şi de 
Industrie din Arad race cunoscuI, 
că Dlrcc!iunea ScniciuluÎ Maritim 
Român a introdus itinerantl liniei 
Dunărea-Levant şi porturile J .ar
nuca şi LimassoL Aceste porturi se 
prevăd şi În noul tarif direct de 
mărfuri )' Romiln-Oricntah aşa î11-
efll se dă posibili latea exportatori
lor de cherestea, să expedinc pro
dusele lor cu laxe de transport 
mai reduse şi cu scrisori de tră
sură - cOllosamen~, document pe 
care îl vor putea negocia imedUlt 
dUJ) ăîncil1'carea marfei în vagon. 
~9_._._._._._._.~ 

"-: . ~-=-

pttersiane sute Si manz 
in dÎferite culoare la 

fleulander 
VLATEA 
Tub de curent alternativ. 

blănar 

Arad Palatul E. Fise"er. in 
I . curte, 

~.-.-~-.-.-.-.-.-
Nr. G.l:l;J3-1928. 
PUBLICA TIC~E DE LlUT.\. ŢIE 

Suhsemna[ul dele~al judeciHo-
rc<;c prin ucesl<i ~lf{uc la CUI10-
şlinjii. pnblici1, că un hnza dpci
ziunei [\'1'. ;')07. ;iOS -lD~8, 2110--

1 
1!1:!7 a .Tlldecălodei RUl'al~ din 
Ineu în fa\'oarea lui V"des Igna
tic dom. în Incl!, rcpr. prin ad\'o- j 
catnl dr. Kollin lacoh din Jrwu, 
pmlru suma. de :l3;,O le icapital. şi 
ac'c. sale se ftxeazil lernwn de hCl
talie !}C zina de 15 IJeeemvrif' ln:m 
orele 16 d. m. Ia fa~ă locului în 
(~omuna Şicula unde .se \'or vinde 
prin licitatia publică oi, YftciL Yi!el 
şi aU, ohiecte În 'ya]ourc de lG./20 
lei. 

Ineu, la 12 N" OPi1l\Tic Hl30. 
(liS.) lIarbu, grefier, dclcg. judec. 

I ~!~!ll~~ge!~~r~t ~I~} 
Casă proprie 

Lemne de foc măruntate, Cărbun 
de piatră. Coes siiizian 

Cărbuni de lemn. 
Transportat la domiciliu. - Preturi 

reduse. -- Prima calitate. 

Exfracl din pubJicaJiuae 
de liCitatie>. 

In baza recerdîrii se vor Yindt" 
pc ehelluefi1e în sarcina şi pc S!w
spIc debilorului tardiv În pla tă la 
(2; dOllă Decemhric lU30, dupii mu
sii la Ol'Cle ':1) patru in birou! şi 
r.u interventia nota1'ului pllhlic Di". 
Eugen Bcles din Arad, Slrada Brii
lcanu No. 2. diferite biiU[eriî duie 
in gaj comercial cu prctu1 de stri. 
gare de 35.000 I >('j, aceluia ('ar~ 
va oferi mai mnlt, ('venlu:]1 şi sub 
prelul de slrigare. Amatorii [lU sa 
depun1'l 10°0 a pre!ttlui de slrigare 
'Ca vadiu. L , 

Condiliuni!e de licilatie sunt de
puse în biroul notarial mai su,> 
.aminlit unde Se pot vedea obiec
tee in ziua de 2 Decembrie după 
masă dela Ora 3. 

Arad, În 19 Noembrle Hl30 . .... _ ............. -
Fri;&erie 

::-- -'. ....... ,- ~ --,~. "-' 1"( 

Preţal" şi abonamentul 
absolut avantajos şi ietin. 

Rog sprijinul onor. c1ientelor 

fl. Siţ;lovan 
A R'A D. 'Strada BrătiaflU N6~9. 
~._ .... _._.-

Ing~. 

Corpul 7 Armată 
Serviciul Inlendc1l1ei. 

prBLfC.'\ TlUNE. 
Corpul 7 Armată tine licitatie 

publică a 2-it oară pentm circa 
271 vagoane pâine din recolta anu
lui Clleent 1V30 în ziua de 24 Noell} 
vrie 1930t ora 10 in conformitate I 
~u ~rt. 88-110 din Legea Contabi- I 

hlătli Publice .5i Art. 31-53 din 
ReguJamentul Oficiului Central de 
Licitatii. Lemne de foc. 

'CIe~onştru~ţje şi tâmp- Cre d -1'1" 
Iăne cu lIbelul " 

"Lemnarulll 
kad, Calea Saguna 66i70p 

Telefon: 7 J 4. 

In aceiaşi zi şi oră se va tine' 
lÎeitaUc şi Ia Comalldamcntele de 
Dh-izii I-a Infantel'ie Ser\' .. Jnten
d;~ntei Timişoara, Divizia 19~a In
fantcrie T-SeYerin şi Divizia l-a 
Cavale1'ia Arad. 

Puhlicatia În M onUorul Ofidal, 
Noo. ~;)1 din 6 No{)mvric Hl30. j 

Detalii şi caietul de sardne la 
Conlandamentele sus arătate în fie 
care zi de lucru. 
No. 162.~)7. 

Maifrumos lustrueste, 
calcă si spală sPăIătoria 

TereZia BUlIInuer 
Strada Consistorului fost 

Str. Batthyanyi 35 în curte. .-.-.-.-.-.. -.-.-
Invătălorii 'nu-si Dri-_ 

mese salariile. 
o batjocură nemai pomenită, 

este faptu1 că dascălii de azi, 
nu-şi primesc de un an de zile~ 
nici odată regulat salariile. 

Din Septemvrie a: c. Învăţă
torii acestui judeţ n'au ridicat 
lefurile, iar mizerÎa în care tră
est este nedescris. 

Primim zilhic scrisori, în ca
re ni se descrie viaţa ce tre
bue să o ducă astăzi bieţi a
postoli, - spre ruşinea celor 
ce conduc Ţara Şi Neamul 
nostru. +-.-+-.-.. -.-.-.-
Un asasinat in plină strada 

la Chişinău. 
Chişin1ÎU. - Un orihil asasinat 

s-a produs pc sir. Mareşal Ba
doglio din Chişinău. 

1 ndjyidiul SmiI CalUSall!;chi în o 
aHe1'cutie violentn ce 3 avu!-o CU 
lUl tOY3răş al si'itJ de aîaceri, 'a 
tras -a.stlp'ra Sa "3 'fot-uri de revoJ 
veI' oJllor:lndll-1 iml'diat. 

Criminaiui a [ual-o la fugtî fiind 
in"ă prins dc călre cOInisarl:1 po
litiei, care l-!l. apărat să nu ie fin • 
şal de o multime de peste 3 mii 
de oameni cari S-au adunat la lo
cul crimei. 

InSlilul de' Duaule. , 
, Silloa c_zmeUc $1 coa'er d. 41 .... 

ş;~~!~S~:;:~;~~~~~oI~. ~ DALLIH 1J. CU· -·-·-.-.-.-.-0_.- II [1 
JmporlDUI ~e şnurl ARAD;.~~!aM~!~~~tian: 
Uniformele pentru schidibaşC .... şi 'P'R ETU R 1 LE: 
şcolari din stofa cea mai bună nu- Ondulaţie..... Lei 20.-

"' mai la firma Ondulaţ.e cu apA . .. 20-
Tuns. . . • • • " 20-

La cavalerie 
STEFAN GHEORGHE croit. mii. 

ARAD. Sirada Bucur N o. li. 

Spă!at . . . • ' " 20.-
Manicure • . • • •. 20.-
Văpsllul de păr " :':0,-
O~dulatle Dauer (stabilă) dela L.400 •• 
lagrljirea Cle obraz Lel: 40-50.-
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MoHO!! Jos CU preturile Înalte I Nu cumpărati până nu vă convingeti de preturile 

fără obligatiune de cumpărare in ( 
,1 

Cas e d Po tav • 
rl 

precum si de calitatea a stafelor. 

Numai 2 dovezi din pret-curentul meu: 
Stofă pentru o haină bărbătească cal. I-a cu toate accesori 
Stofă pentru un 'palton bărbătesc cal. I-a cu toate accesori • 

ăJudecăătoria rurală Chişineu-Criş »Eiso Magyar Gazdasagi Gepgyar« 
NI'. 3963-1930.. NNr. ,11.1 cu toale accesoriilc, can-

PUBUc.""ŢnJ~E DE UCITAŢIF, taI' decimaI cu plumbi ele. şi 
Subsemnatul delegat judecălo- grâul elin 80 cruci, 22 mim grâu, 

resc aduc la cunoşlin!ă generală se vor "iude prin licitatie pubJică 
c ăin cauza lui Jigău Ioan repr. judiciară, care se va Onea 111 ziua 

• prin Dr, Simion Mihnt adv. din de 11 J)ccelllvrie 1H~1O, ora 4 d. m. 

A.MBROSI.FJSCHERII.rn. Chişineu-Criş, pentru suma de la locuinta unn':iritilot, în comuna 
"'-W' 60,000 le icapil al şi acces. în urma SocodoI'. InlrucCtt mobilele ca.ri 

• • 

• 

Lei 890 
Lei 1200 

Ara(', Slr. BraUallu N 0.3., in t'.ur 
Mcnu înlreg) compus din 3 fel 
de mândri Lei 25., 4 feluri Lei 
cina Lei 20. Masă şi cina perI' 
abonali Lei 1200 lunar, S~mh 
cina de porc. Yinllri din podga 

ca1. I-a. 
AlU D ·JU D· ALBA. _. elecisului judeditoriei rurală ehi· ~1Y~lgş/~I:i~~lt~peşi a~c!~ti~~s~i_~~e~i 

ExpcdJfiunea pentru toamna a in- şinen NI'. 30H3-Hl30, nlişcăloarc1 e câştigat dreptuL de acoperin', Jiei- LLtila şi menbu-ul I'esl!uralu 
cuprinse în ziua de 2 August lD;~O, t . . ~, O u ase r e IJ.~ t,cpul. Cine doreşle succes sigur. 1 ." 1 t aOe prezentă Se va Imea ŞI 'l.:f'1 . 
pc ca e 'execl1\I(Hn,la (e ('senn eu· favol'ul acestora în senzul art. 120. _ T ' 

plantează pomi, lufe elco nl"geşU larc şi în pret de 7J.000 lei şi din legea LX, din 1881. 
• aillltn: Una batoză de trcerat mar- __ .---

; In loamnă. Catalog la cnere ca »(;a1'elh« Leiston \Vorks XI". ChHl1('u-Criş la 18 Nov. 19~ ,--
,...lqlt. 6682, H!J29. Un lOCOll1obil. lllarca Delegat judecăloresc: IndÎscifrabif. I este senzaţiOllaia ~ 

_~~BŞ~~~~~M.~~~-

Atenţiune! l\1AGAZINUL Atenţiune! 

STRADA BRATIANU 7. 
Aparate de radio electrice şi cu baterie mărcile cunoscute 

Vinzarea in rale lunare. Î 

Aparate cu galena comple,le diverse mărci. l 
1 

cele mai perfectionate. 

- Aparat electric "M A R T O V O X". 
Mare depozit de piese detaşate ce se vând la detail cu 

preţ de engros. 
DiIt'... Incercaţi şi vă veţi convinge 

TIP. CORVIN, ARAD. 

, III .......... --------------~----
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