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Timisoara

2

(~el.:

•

sJlftrgel'e În toala rel-(ula la l1~a IDeuinll'1. Cu a.iuurul Llllor slin~hii
ode fier şi ciocane ambii au sftlrJ). Iwliu ~1!l~iH. du!>,) cn U depus
Cu o deosebi.tl'i fioJemnilale s-a do\'cni şi munteui din veehiul pe- mat mohilcle, an impachetal prademh;ia in m:îinile regelUi, IH1 desda, care p<lJ't'a să fie ap,'cciahilă. şi
serbaL la Cluj ulli\'cri>area a 10 ani gat, au donat acestei fiice mai mici
părtit imediat de şeful de cabinet
cxistelll:'i, a ~elci Inu ilincre UJli~ a neamului, eoJecliile 101' bogale ~ au COllyenit ca !'iul cehI' praoali să
şi de vagonul special.
yersW\ti l'OIlHlne, intrati! ÎIl sufle- de cărţi vechi, manuscrise şi la- , primească suma de :WO de mhrci
. Vagonul a n'llit gol dela Sinaia
din t[)talul prihii. 1n n'ulitalc insă
luI clIllurii nationale jn 11.1 Hl, la blouri
II
la Bucnreşti.
el
a trehuil să se multumească nucărei solC'mnitale de deschidere a
Slnlinelatca iubiloarede români,
n. ~Hro!lescu, elfhlnrl acest dela· aprezidat
m:!i
ClI a cincea parte. Sp:'îrgăI ;)ruJ.
însuşi milrillli nege FertJi şi-a trimis reprezentan!ii săi aulo'I'Î are.slal,
lin, a surfl>; - aşa cum surâde
})firmă că ci\mandilarul
nand 1, inll'egitDJ'ul (le neam, al
zati ~j intr-un moment solemn, (JC
d-sa lotdpauna-- şi a spus blajin:
situ
i-a
indical
,;>i adl'cselc rudelor
cărui llume Uni versilal,pa il p~)arlă
geJleral enluziasm, facultatea a de--- D. ~Ianiu exagerează' ...
~i
cunnscutilor
ş:li, unde UYl'<l să
Serbările au fO'it onora le cu preeernat primul lillu de ductorolloIar după e pauză:
procedeze
după
aceca,:> re\ct~ .'
7Rnla şi în<.;uflelile f'C j.{r:,iul enlunoris Cans3 1 , Heginei '\[aria a Ho-- Exagerează si de data u'iln!
ziasl al L~Înrirllllli lkgc C,arul al m:'lniei. atâl l~'ltru marele rol ce ~._."'.a'D.
•
11-1<,a.
l-a înHl.pluit la temelia I·bmaniei,
IlUI)ii ce regele i-a dat lui el-lui I
S'A. DESCHIS
I
Inselllnălalea serbărilor nu-i ne.\Iari, c:'tt şi pcnlrll ah.'<.;,'lc ci calita
1\lironescu mandatul de a forma
expo=itia
de concurs
. .
ti de scriU oare.
gu"ernnl, - .9.-sa a 110rnit spre \'oe să he relevală.
prelDiat
pentru
. Prin munca depusă cu sl1rnintă
Dovada ('ea mai vie il [)t'ogresnBucureşli. TreimI a În~h'ziat cu I
loiografia-.a.ma1orjlor
~i pricepere de tur ClU'P pl"t~l'esel'al i lui n:aU:zal il} ~WnIă Il.! Lweasl<"i
o or~.
la
Îllfd\ime,
in
care
savanti
din
UnÎ\'crsilnlt\
cstt:
că fI~ unde la 1norganizat
D. Manoilescu care. impreună cu
•
d. lunian, îl asleapla pe d. ~Iiro ,"echiul regat, savanti· români cari ceput millorilarii unguri o balco- prin Fa,
au lueral mull limp În slrainetalc h~U. azi llumal'ui .,luf!enliic)r lIn g u-\
in Slrada Alexandri No • ••
lJlescu, ah'llld in tllrzierea lrpLl ului.
şi pror~"od desloinici anleleni, din
1'1, aproape cil ega!ea:Z[l pc al 1'0Deschis dela ora. to-l 3-7.
a spus ::z~lmbind:
generalii
mai
vechi
ca
,mbliluJ,
CÎ- i miinilor şi spre lauda lor, stlldenţii I
In',area liberă t
..~~ Bietul Vidrighin; are ghinion,
vilizalul
şi invătalul Sextil Puş('a~
maghiari
minoritnri,
o.;ulll pl'intre
săracul
Se pare CJ d-lui VidrighttI nu rin şi din generalii mai noui ca HC- cci ma ibuni.
AVIZ. In interes general loIi aPrin 3('..oastu, cllyinleI~ Hegelui
i~~ plâc'UL de r?l com~~ltjmirea' :zCtID j tualul reelor li atiegan, şi-au dal
cei ('ari se prezilltii la viza linecu
t[)\ii
aşa
lrcbuf',
m:1nu,
şi
inlr-un·
Fcrdinand.
săpate
jn
marmură
Ja
bltoare a el-luI :ranOllescu.
dan sufletesc superb, a.u alcătuiL 1 intrarea UniversiUlIii, Se aoe\'t~rese telor militare Se aducă cu sil1~ cal'·
L('a de lucrtl c[lrÎ "unt eu mesei'ii
I il1 Dacia superioră, focarul de CUI-II şi se realizează, c:l Alina Maler lre- viza
Uinlre subsecretarii c fo~tipreface la Chpstura Poliliei
d. (il'. frafencu şl!a reluat eel din- lură in aH, pentru intrBgirea în; hnc să fie focar <le civilizaliC', pen- :\I'UIl. Al'ud ,Cameralt; parter intrare la slang<), In zilele de l i
d\'ilizatie a !>uflelului românesc de . Iru infrăticrea neamurilor.
tâiu vechHe OCI<'\li:;·
il zile
~oel1l\'rie 1.- 1.> :\oeIDnie II., 1G
pretutindeni.
I
i'hll',
solt'lunil::llea
serbarilor
a
înainte de formarea noulll icabinct
i\oeHwrie IIl.-I\' .., 17 !'\oemuie
Munca lor să fie pild:.î penlru i <~nll culmea ci simbDJid, ,.'iu. Ve-VI. -VII ~i s.b urbia ~licala
d-sa a dat ordin să i ~c pregMea:-;{' !i.biroul dil'cctoral dela ~\rgus('-i aceeaşi înfratire in loale domeniile discursurilor JJl(eleple, int'hkarale ca, ya avea loc eenlruliferea labelelor !le recensăm~lnt a tinerilor
~i cumpănile in acelaş timp, ale tâD. (~arencu şi-a făcut "reintra- dc activitale ale vietii.
născuţi in anul lBtO, Hl1l, 1\H2
Tineretul sludel1~esc, din pJpU- nărului Suy~ran.
r('a~~ printr-un adicol
intilulat
Iatia vie şi dârză a Ardealului. a '
El a văzul aeolo dlă dragoste îi 1n sala mică a Pri.miwiei Arad un~Presa«, în cure critică uşurinla
\'01' reprezenta loIi tineri din
răspuns in aceşli 10 ani a..5lCPElri-1 poartă tara şi Lineril11(':J şi dHe spe daniesesusar:ilali
ziru-işlilor in aLacurile îndreptale
cari invoacă reelaîmpotriva poliiicianUor. Fireştc~ a- lor. şi cu o "ele de cultură cu ahH rant,e se pun in El, iar poporul a mati şi ce icari nu sunt inca. in~
cest Soi11 de morală patcrnalil. s-a mai' intensă cu c[tl. secule ea a rost I văzut din atitudinea şi cuvintele-I scris pe tabele penlru a se hocomprimată, an sorbit cu lăcomie I inl:cleple, dU de jus!il'icate "ulll t:irÎ de dHre. comisie,
plăcut confratilor d-Iui Gafencli.
~
I
din şliinta semănală de vechii Lw <lc.{'.stc sperante.
.
Unu} din ei '''punea;
- După ce nu mai e ministru. dascăli.,
"
•..
1
Viyat~ cresca l) fIm'cal Un.ivcrsita- I Maximolizareo pre,urilor
Gafe/lcll vrea să nu mai ne nici
PatnotI ca SlOn ŞI CIO~lec, mol- I lea CI\l.lan:1.
Dr. ~. Lupu.

Noti,ele noastre.

Serbările

l

dela Cluj.

II

__."

I

0-

:n

m
ar.

nJO

r-

m
ă~

a-

a-

1I1

~r.

-

Dş

I-

l~a

r.

,b
10

::1
~4
D

ii'-·
1.

iQ

!

H BLOCH

_......._._.-

...,..J;

I

II

...
GID._._·"·_·_
I

I

gazetar, •. ,

•

- Sinngurii cal mi, in ;toiul crizei
ministeriale. au fosl rl-niî Mihlai
Popo\'ici şi Vaida Voevod.
• D ..Mi haiPopo\'ici - fjjndcă ştia
.c~ orice s-ar inHl.mp1a. va fi minIstru. D. Vaida oe\"oVd ~ fiinrlştia că orice s-ar l>elrece nu
va mai fiI

-.-.-.-+-.-.-.-.-

S"aderi ca.tastrofale la bursa dift
New- \' orI!. BUl'sa de efecte a avLi!
. din nou ~) zi rea., 2,.2!O.OOO actiuni
şi-au schlmbat proprietarii. Efec~
tele au pienlut p,:"I~ă la 13 punctei,.,
~proap,e toale marile întreprinderi
mdustriaJe au suferil pierderi Î1n~ortan~. în urma dispozitiei ne~
fayorabI1c care a domnit la bllrsă.

.-.-·-.-·-·~·-·-·-·_·-·~·-·_+~·-·~·~I

Am anuntat CH se vor fixa pre(uri maximale pentru consumatia
URor
din cafenele din Arad. Comisia ca·
1
re se ocupă cu aceasta cb:cstiune,
spărgători
:.l elaborat un proect prcYăzând peBe1'1in. - Cercc1ările politici de za unor fom'le eo<;lisi!oţlre cunoşlj depsirea cafelii10r cari nu se vor suin(e femenine. In cursul ch~rurilor pune vor fi pedepsit cu. o amendă
siguranţă pCll[rn Iămurir()a unei
sale
lloctPrllC Hicusc <,lin Jjlhhnpla- dec 30,000 lei la prima a.b;lterc, cU
mari sparg-eri făpluWi la locuinta
unui com,cl'cianl din estul Berlinu- re cUlloşliin!a unui spărgător, că lOOill) la a două,. iar: la o :!louă
lui au dat un rezultat put.in obiş ruia ii destăinuise l)ecazudle sale recidh'ă CU retragerea brevet.ului.
- Comisia de maximalizare a
nuit. S-a stabilit că 'fiul eomcl'cial1- şi. cu .care a pus la cale a spar~?rc
tului. care. se ana in l1ificulln!i bă in locuinla păr,iritior săi. Dumini- holărâl reducerea cu 50 la sută a
taxelor plălile penlT'l încâlzit
de
că. pe diud părintii cr~u duşi de
neşti, tOCll1ise un spăr~ă.tor, dela
care' a incasat a parle din pru(lă aca,sl. tânărul a chemat pe :spăr pasagerii holelurilor cu Jncăh.ire
EJ a.iulls-ese in mare jenă din cau- gălorul tocmit şi acesta a s\'ărşil o centrală.
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Asociaţia Funerală a angajaţilor de Fabrică roagă pe membri săi, că dela 15 luna
curent până la Iii N o·
entbrie să se prezinte necondiţionat cu libelul de Imem
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Casa de confecfie pentru Dame

,

;!

s'au mulal din Bul. Reg.
Maria 24 in No. 22.

Il

(casă

U·.

Învecina'ă).

i

Duminică
d, m,

In fine, o idee
Am fo':>t singurul ziar, <'at'C fa\:l

de .ol'iLe repJ'csiUI1{" am ctalat. ude,'<1l"ul şi dad îrnprejur~rile ali dielai, am dus-o chiar jli\na la vio-

len(;l.

(Dacă

~lden'lruJ.

te-ai hoi:lrUl s:. spui
prcgăteslc-ti pieleu pen-

tru suferinţ;t:"
Tol atunci .~()('()t de un gest inleligellt, ca şi '.lC]yersarului să·i ,"e('unosti calitatea bună În cea Ula,:"
largă acceptiune a J
cuvântului,
chiar dacă îl cheami. dr. LutaL E
\'orhfi de o măsur:'i salutară, pe
eare a luaI-o <I-sa refet'itor la înbunătătirea apei municipiului, cu
,.;co1'u1 de a ~l'Yi loclJitoriior cu
apă artezian:l În locul apei slrieate de azi. Aceasta problemă urgenUi jlreocupă azi g~îndurile conduccHorilor, cari au ajuns la concluzia f'ir~ascil, d starea act uahî a
dl'\"cuil Jnlolerahil;\.
Se ştie, că aprO\'Îzionurca ora~;ului cu apă se face din şase fântfH1i i a<hlncilllNl ·W.. 70 şi UO m.:'
cari nici canUlati\', şi nici ealitHIh- IlU mai core<;punrl ne,·oilor. ce-

!\ec.,te sla!"luri de apa conlin o
canlilate considerabilă de hidrale
de fier si m:mglln. <leei acesh',
mate1'ii chimice strică gustul bun
!lI apei. (Drept că pent"u orgnllisill
nU prezint;\ Ilie iun pericol,
Eliminat'ca acestor {~Iementc S'a!'
pulea face prin pulyerizHI'ca în
acI' al apei. prin cal'c proeedul"iî
hidralcle de I'1cr şi mangan se.
tt'ansformă În oxidp,~au ma ihine
zis in bioxide de mangan şi fier'.
După acea<;tn procedura apă trebUe să se păstreze într-un re&el"-

salutară.

\'oar. ca proccdura cliimic~i srl l'ie
tf'J"lllinaIă adică, bios.idele de mangUIl si fier se precipiteJ sUde\"lc
fi uctuabilfl, ca apoi prin filtrare
s,l s(' relinfi ş iastrel dc\'enind!apa
bUllfi de baut.
Repararea, reSpclivl' transformarea instalatiunilor. i~ ,\'
prin
acesL si<;tem ar costa cca 30 --·10
de milioane lei . .( Arc Un singur defect. că apa din rezcrvou .. se poaLe in fecl a, )
Acum vine ratiunea sănMoasi'Î.'
D-I. dr. Lutai, înainte de a invesli
o asemenea sum.), Vl"ocştp prin'
sondarc m~.i ad:îlldi să afle un
strat de apc'î, unde lipsesc hidralele susziset rezolvind problema:
apei pria Q cheltuială de cea un
milion de lei. făl'ă să cheltuiască o
1'>umă enormă pe o instalatiune nu
de tot perfectă.
AdJlliltmd că Il-ar găsi prin SOll;)s.};;)0lo.rd

o

;).WJ

ad

l:d r,

;),W»

expertii, lotuşi. înainte de a întra
111tI'-o ch'cltuiaHi atM de mar~ esle
o datOl'ie a capului municipiului
să facă această expcrimcn tarc.
Chiar, şi în acest caz. r~'lnb1na
arteziană ya putea servi pentru
bazinele
str!f"rl'tllni- ~nTlrimftnd
pomparea apei din :\lureş eu pompă motorie[i, nl11orliz:lndu-se astfel
intr-un nn doi.
C Oll.;;ecvenl n nestrămul at li pc caI'C mi-a dovedit-o <II. primar Lutai.
esle o garanta palpilabilil f'ă d-sa
nici in aceasta diestiune nu se va
lăsa inl'luC'utat de semi-spccialişti.
şi că planul d-sall' spre recunoşlin1a lulurora - va fi realizatI}
l\Iihaii Russu.
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Depozit de 'emn~

Arad, Cal. RodneI

Ceai cu dans Ceai

cu
sandwich L• 30

Strict familiar I

_._._._._._1

VICTORIA..
r·

AgreSiuni antisemite in judetul

Botosani.

Botoşani.

- In legătură cu agresiu.ni1e antisemite produse nopţile
lt'ecule în comuna Truseşti, care e
şi sta~ie principală pe linia Dorolioi-Iaşi. aflăm noui amănunte:
P Populatia ew'eească de acolo
compusă din vreo 15 familii a petrecut o noapte de groază,
Bietii oameni. surprinşi din somn
pela ora 2. au trecut prin clipe
grele.
Trei betivi inarmati i-au terorizat câteva ore.
Ue\'&SIărl.

Dar iată cum s-au inWmplat faplele:
. Come!"cialltul Gu. Podută din
Truseşti-Botoşani. primind În vizită pe Jean lliescu şi Pavel Georgesc,\- ambii ne~ustori de porci!
din BUcureşti, au consum'at o can-

lilalea enormă. de alcool. Apoi, înaI'mati cU rcyolyel'c au inceput"
să d!:'vasteze cllselc locuite de c'Tei
Aslfel. au de\'alizat
locuintele
d-Ior: loii Herş Colimbcrg. Casian
Schwart711 Aron Colimberg, Aran
Bacalu. Dasc:a.lu, Froim şi Lutu,
lrăg:înd focuri de revolver în case
şi anleninţând cu moartea pe ]0calari. Cu mare greutate Ce ilrie
agresori au putul fi arestaii in
zorii zilei rie clHre jandarmi.
Cu acteie dresate, au fost inaintati parclfetului şi depuşi in arestul pre\·enLh·.
Eri după amiază mandatele lor
de areslare au venit spre confirmare inaintea tribunalului locaJ,.
In urma unei lungi pledoarii din
partea d-Iui avocat C. Tudor, senator. tribunalul te-a infirmatman-

,

.

Scoala de dans a

D-nei BJlRN./l
la fosta locuinţa se incepe cu data de

2 Noembrie

d e d ans.

-.-.-.-.-.-.-.-.! lndrăzne'
alac bandifesc
I a. c. oardc

fa Berlin.
B('l·lin. ~- Astăzi s-a pelrecu4
la Berlin un alac banctilesc după
sislemul al11eriean. Doi banditi au
pall'uns cu rcvolvere1e În mână În
fiUala casei de depuncd municipale, tdgfmd focuri in aer. i-au
Ierori zat pe functionari şi luilnd
lop banii ce se găsrau .În cassa
deschisă au fugit cu bidcletelt'f
cari fUseseră aduse in fata hăncit~
Deşi banditii au fost urm,lrili
imediat. politia n·a pulut să dea
Încă de urma lor,

,_._._._._.noutăU

de

toamnă

ce' moi iel'in la
Casa de Moda

"S , RAS 5 ERI'

Membru de Consum 5.----.f-'-..,~--._._._.

D. Titulescu fa Romo.
Roma. - D. Grandi, ministrul
de es.lerne a oferit ,Joi Un de.iun
d-Iui ministru Titulescu, iar după
ami alo:) I-a primit în audienţă la
palatul Chig ...
Vincrt de dimineatti d, Titulescu
a fost primii III audientă de SauctilaLea Sa Pap Pius,
D. ministrU TiiuluscLl a
făcut
apoi o vizită secretarului de Slat
Cardinalul Pacelli.

Cala:ntota

Locu' de vânzare

1

Poporului

A sosit MASLINE

elegan'e, blă
nuri, precum şi
haine cu pre'uri ne moi pomeni' de e'tine

I
)

...

_ •.,.,_csa.. ___
._
----==:-

Paltoane
de dame

1

'-

datele,
Parchetul a fileut ins:i apel la
Camera de pune-re, -;ub acuzare)
a~~ d Podu!lt, lIicscu şi (;eorgescu, au rilma" arestati,

Problema anei mUniCiPiului.

rul(~.

l

"
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TRAIJSILVAaIIAI.
II·
fi

cu renumita prăjitură săcuiască

Atentiune I
Na fiecare curăţîtor
de metale este

.,it
it

rablh de plata la

Voinţa

).

1

calitatea [-a in cutie Ia

c,. E.cES

_._._._._._t
COLONIALE

şi

DEUCATESE

A RAD, col' S'rada Bralianq

Minis',u ho'.
Londra. - Din America. se aeli ministrul canadian al mWl
cii ~ fost surprins. după ce furase
dintr-un magazin. o rochie in va]oare de 3 lire sterliue·
Ministrul h'ot a fost arestaL
Illl\ă.

._...._._._.Ca IibelaJ

"CONSUMI.

pJăci noi româneşti de 8,11",0IOD efi p,eţaJ ele C.I00 ..1.10
J. lib,ăria

Kerpel.

'h

-

Voinţa

li
e

Poporului

Imporlanl de StiUti

D

Uniformele pentru schimbaşi şi
şcolari din stofa c.ea mai bunti numai la firma

a

La cavalerie

.

•

........

Nu

Tub de curent alternativ.
desfigurează, nu gongoneste:

Tribuna

~

-.-

:-,la rubrica, I'cd:H'1 ia nu r,I:-'IHI1HIe.,.

Francisc Weinberger
giu"U('rgill a mulat pr.inllia din
palatul E. FischcJ' 111 I)alalul ~(jno
ritilor, Str, Rraliaud.

..ate_._._._,

.Jud·ecăloria rurală

Roagă mai departe sprijinul
onor. clientilor.

-.-

Chisineu-Cris.

Uilhelm nAOV

Nr. 373-1930.
Pl 1 Bl,If:AŢICNE

DE UCITAŢIE.
Sub~,enlllalui del,egal
judecătoresc aduc la cUlloşlin~ă geneI'aI1'l.
că în (~allza lui Firma Tl'an'iUvania
Soc. 1). comertul lemnului din Chis
În-eu-eris repr. prin !lI'. Simi,)}}
Miut ad\'. in Chhineu-Cris În cnn!ra lui dom. in Chisiucll-Cris penClru suma de 13,200 lei capital şi
acces. în urma decisului judccăt"
riei rurale Chisineu-Cris ~r.()(H-l
I!l29. mişcătoar,ele cuprinse pe cale
execulională d(' cscolllcnlarc şi evalllate În pret de 20.500 lei şi unu.me: 2 iClle l'oibc de GiUe ,1 ani, 2
vad băllat'e una {re ·f ani şi una de
10 ani, pN'cum şi 10 iJi all~ diferite se vor vinde prin licitatie paJkă .Îudeciară care se va line in
2JUU de 20. X D{'mvrie 1fl30, O1'a '1
d. 1lJ. la locuinLn 1I1'mărilului În
.comuna Chisincll-Cris sau ori şi un
de sar ala acesta misăloare.
f
Inlrucât aceste mi:;;dHoarc cari
ajung la licitatie ar fi fost execy~te
şi de altii şi acestia 5i-31' fi d.şti~pt
.drepiul de acoperire, licitatia prezentă este orclonalti .:;i Îll fayorul
acestora Î11 seIlZularl. 120. al Lc~ei LX. din 1881.
Chisineu-Cris la ;'}1 Ocl. 19:10.
Delegat judecălDresc: lo(!n HlISII.

.

"''lI_.~e_

I

_+_+_+_+_._._._._._._._. __ .... _._+_._.
Repr. Generală: Ing. W. VERTES, Arad.
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I

croitor de domni s-a mUlat din
Str. Eminc3('u în Sir. Bratianu, Ila•
laIa. :\(inori,Uor. lângă firma Winlt'rnilz.
Depozit permanent în storc din
străinătate. lueru de primul rang.
servîciul Ihll1duul.

Prăvălia

-.-
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t
~G
rdOn, i
PI....................................................
OchIIarl ~p;:~1~i:fp!~
Eli sabel a 101 h
...... .................. -- ......
'. .J.
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•

..,

de brod •• rie
laUl
bluir an~ mutat din St:. ~letiann
eol! cu Sh', 2n Deeenwrlc 111 pala-

~.• "'-".'

.,',,J;

~

• se aveli

toată

ă

vis-a-vis

CII

~

Vă procuraţi

Din nou mare reducere in ar'icolele jos indica'e

de ciorapi

şi

1
]
t
1

I

Cămeşă de dame prima cal. L. 69.Combinozom
'0
Il
;f 85.Pantalon de dame RefJrm
" 49.eio ap bărb
. . " . . .. 13.
'o
0I de iarnă.
• . . /0 ]8.
,.
., de mătasă făr! defect" 34"
de mătasă . . . • ,,39... dame pt. iamâ
• 1 22,-

••••te.n.tiiiiu.ne..' .M.o.re..o.s.o.r.fi.m.e.n.'.,.'n.'.o.'.'.e.'u.r.i.d.e.d.a.n.'e.'.e.,.A.t.e.n.t.iu.n.e.!..
Pira'eria din por'ul Gala,i
(~alati. - Trei piraO au venit cu
barcă la bazinul nou. şi neobser-

nO:\L~Nlt\.

Corpul

Portărcilor

i'\:i\ o. G. 2tmli--\:l:iO.

Arad.

Pl'BUCAŢlr~E DE UCITAŢIE.

de la Depozit de lemne

SCHUNWALD

_._._..-._.ARAD, Cetatea veche
Telefon 181.

~'1.

1

I
I.
I

\'ati d ('nimeni au reuşit să. se streIn baza execUliei de esconteniare
coare p ebordul vasului grec Dio- efeptuilă în ziua de 22 Ianuarie
nisiosi. Pe când pungăşii devalizau
l~mO [)e baza rlecisullli ]'udecl\todei I
nisio",smai multe cabine ale marinarilor, aceştia fi fosl sim\iL (le mixte Arad cu No. 21791-92H ... un om de serviciu .. care era a dat biectelt~ secheslrale în proce:;;ul ver
imediat ah'ma.
bal de execulie No. G. 2GlIH-·mO
Observi\nd pe matelot hotii a u ·
el'
1
săI'it asupra lui Io\'indu-l cu o sUcŞi anume: 'n ... te a.l cu oroog, un !
lă În cap. So:;;ind mai multi mari- apru'al de bere şi alte obiecle prenari in ajutor s-a încins alund o cum şi Bodega <lin Piaţa Catedra- 1
luptă între bandiH marinari.
Ici cuprinse în favorul I3fincii Po- I
Piralii au reuşit să se facă ne- parale Spiru Haret din Arad pell-I
văzuli.
Marinal'1l1 r~mil se arI:"1 sub în. tru suma de 4{:i::l2i Lei capital,
grijirea <Hui (~olrlenbcrg.
1] 0'0 dela 1 Aprilie 1921-l precum i
-.şi -"pesele stabilite pfmă in pr1'c-!
Adunarea Camerii de
zpnt se vor "incle la licitatie pu" I
bli{'ă in Arad, În Piata Catedralei \'
comer'.
(Bodega V oslinar Zelio\'ie) apoi In
Joi, d. a. s-a tinut sub preşşedin- continual'ea în slr.Lac Bama No.
tia d-Iui oeputai Alex. Vlad, şe- :-l(i ~i 21-23 la lo('uinl a urmăritului
în ziua de 10 l\:oemvrÎe H~30 ora
dinta lunară a comilelului de <li· 111 confol'm ~lJ't. de lege LX. §
reclie al Camerei de indu,>trie şi 1,0 şi lOl~ din anul ]881 el rlegei
comert din .~ad.
exec.
In urma mortii a doi dintre'n1em
Aceac~la licitatie se ya tinea şi
brii comileluhu. fi-au cooptat în 10- in ah'orul lor: Fabrica de sifon
Foldeşet comp'f Francisc Theisz,
eul for d-nii Gli. Icndu, tipograf şi firma Ransburg. Băncile Bănatene
Adolf Scb'warcz,
Unile, biroul de ziare Lobi, SleiVicepreşedinte a fosl ales d. Al.
ner 1., Sigismund şi ~[arlin Kornis.
Doman. Au urmat discutii cu pri- s. 1. Geszner Arnold, Eduard Bing.
vil'e la fabrica mUllÎcipială de ape Alcxan<h'u Golrlschmidt, farbrieu
de liqueur. rom şi cognac, s, a.
gazoase ce e pe cale să se i11'" TimhoaI'a. Lăptaria Aradal1ă, Confiintcze acum, şj in care negustorii slantin Karacsonyi. Dr. Iosif Stc:>i\'ăd concurenta primăriei in con- ner, ca curator de massă a Ialilntra lor: s-a "orbit apoi despl'ij luÎ Iosif Fertig, firma Fabian el
necesitatea desfiintării vizei paşa- comp't Banca lndustriaşjlor, Iosif
porte1or şi a modificării le~ii fi:;;- KKolllI?asz şi C0I15" ~Iartin Ronîgscalc. In sf<1rşit s-a holărît' ca în bergt l'ritz Aner el comp .. lo\'ano\'
a doua jumălole a lunii Noemvrie :\lilall, lu'imăria municipiului Arad.
să se organizeze la Arad un conArad. Ia 10 Octomvrie 1930.
CUrs de vitrine.
Şef porlărel; G. Ciupulijla.
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AM BROSI FISCHERo.
~
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AiUD·JUD·ALBA

Expeditiunea pt'nlru t08mn,] a ill('<,put. ein~ dol't'ş'" sU('('t'eo sjgur.
plantează pomi~ lufl' ("le. n"~I'Pşit
: in tmul1l1ă. Caf.lIoJ! ia eprer('
efrolUit

...

I

!

necesitatea in

LEMNE

danIele

ARA.D, STRADA EMINESCU No. 8.
buc, cămaşă bărb cu 2 gulere cu pieptul de pupline . ,L 210
buc. cămaşă bărb CU 2 gulere din curat Popleine . , . 'o 275
buc. izmene. , . . ; • • t' 65
" cămaşă de noapte bărb, " 165
,. Svetter b irb. de iarnă
,115
"
,
de dame • • ." 178

sli",.,

ca! DACIA
'

Casă

mC.!l

mi ~rIUlay. Cu 10.,.

~

. . . . ._

Judecatoria rurală Chi ... ineu-Cris.
NI'. 2;)37-1930.
PllBLlCAŢWNE DE UCITAŢIE,
Subsemnatul delegat
j\HlecMoresc aduc la cunoştinLă generaEi
că în cauza lui dr. Simion Mihut
adv. În Chisinen-Cl"is în contra lor
dom, în comuna Chisil1'en-Cris pentru suma de 30.0no-·:·iQ.OOO lei cap.
şi acces. in urma decis ului judecătoriei rurală Clli~ineu-Cris 0ir.
2537 şi 2!~R2- HJ30. mişcatoarele cu
prins~ JW c\'alc execulională de
esconLenlm'c şi c\'aluate ÎI) lll'et de
82.000 lei şi anume: 4 vaci hăltale,
1 bou băItat de 3 ani, 12 vitei de
câl.e 1, 2 şi 3 an~; t dulap, J garderoba, 1 cuplor de fer, 5 Illm. porumb sfărmat, J maşină de sl'imâual porumb, 1 că.-uIă, 12 perilli, 1
una garderobă şi .j scanne r,el unde
se vor vinde prin licitatie pnbliclt
jlIdeciară care se \'a Unea În ziua
de 22 Noemvrie 1930, orele 5-6
d. m, la locuinta următorilor în
comuna Chisincu-Cris sa ori şi Ullde s-ar afla flceste miscătoare,
In Lrucâl aceste mişdHoare cari
ajung la licitatie ar fi fost cxcc"ale
şi de altii şi acestia şi-ar fi câşli,gat
dreptul de acoperire, licitatia pl'e~
rentă este ordonată şi În favorul
acestora în scnzul art. 120. al Legei LX. din 1881.
Chisineu-Cris la 31 Oct. 1930.
• Delegat judecăiore,>c: I"disci/r;.

Liberă

Pentru cele publicale sub aC'ea-

STEFAN GHEOR(;lIE croit. mîl·
AIUD, Strada Bucur No. 5.

II

t
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Pardon, pardon SlilUlIhl doamnă
tindt' Ifrăbiti acuma toamna
Gorapi i ('fti ni duC'a doriti
I~a EL-RE n'graba I)Orniti
Cu prrl de fnbri<'nse3zut
\' efi pro('ura mnmti d .. e3 t~
I~a EL-DE ('ft ('iu('luci de Ici
La altul eu o slltâ
Vt» cumpără re \'fei.

Casa

de .C.·ora".II'

_
,

.

AR.\D, Sti'. Româl1'1I1ui
Yis-a-\'is ("R teatru.
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Voinţa

4

Poporului

1
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r,1

precum si de calitatea a stafelor.

I

li

f1

"
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Numai" 2 dovezi din pret-curentul meu:
pentru o haină bărbătească cal. I-a cu toate accesori
pentru un palton bărbătesc cal. I-a cu toate accesori
•
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Stofă
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Stofă
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Lei 890

•

Lei 1200
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: Haine de toamnă şi vară, pardesiuri: curată şi vopseşte

,I
:

,

MULLER
1. Si FIULCaleaARAD,
i
!! SIr. Brătiallu
No. 7.
BanatulUi No. 6. t

1

:

l
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~

1

~
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I
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I

1

,

marwllai mestecat cu o Utllre porţie

de

taieţei

Lei 30.-

cu brânza

şi

pâine

ARC:\f)IE Ft.EISSIG
proprielar,

.-+-.-.-.-.-.-.-.
noutăti de

Au sosit

Si

LUdOUiC

UOldslein

('al:;. d(>

iarnă

la

toamnă

modă

'A1;;td. Strarla Bratianu 2.
Inmâ~i~c de mătaş~i şi stofe cu
jum. pret.
Cu libclul "tREDIT:( pc 6 şi jUIl1.
l\lne în rate, puieti cumpăra că şi
bani în numer31'.
-.-.-.-.~.-.-.-.-

A sosit

per'iane sure si mânz
in lIitetile culoare la

Heulander
blănar

Arad,
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-i'

. Trib. Arad, Corpul Port1îreilol'.
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Palatul E. Fischer. in
curte.

Ko. G. 193;)7~ 1930.
PFBUCAŢIFNE

DE

LICITAŢIE.

In baza cxec.~iei de escontenIare el'cpluită in 2 Iulie W30 ]X'
baza deeisUlui Judecătoriei :\Iixle
Arad ~o' 1:)07-HI25 obiectele se('h~strate În procesul verbal do
{>xecu(ie N'o. G. Hl:~;)7-1n30 şi anume: 1 şifoner, 1 toalel cu oglindă,
11 COYOl' per.;ian, 2 foteluri, 3 lablouri mare, 1 ,itrina şi al!eobiecte prveluile în Lei 260.'lO cuprinse
ia r4l"O!-u1 firmei "Fonciera« S.'
1\. de Asig. în Arad pentru 5172
vi eapitaJ, se vor vinde la licitatie _publică in Arad, Bulv, Re~Je Ferdinand No. 10 la locuinta
urmări tului in ziua d6 6 NoeIIlvrie 1930 la ora, 9 a. fi.
Arad, la 9 Oclomvrie Hl30.
Şef portiîrel: G. CiupuJiga.
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Usla

BIănăria

FICA TUDOR
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PVBUCATnJ~E

Haine de toamnă. palton de piele' !
"OPSESTE.
'
K N IIII~- P P Str.
8ralianu 11.
!
(URATESTE
Str. Ep. D. Radu 10. I

-.-+-.-.-.-+-.-.-.-.-.-.-..

-+-.-.-.-~
ciorapi pt. copii svetteri, combinezoni de mătasă, pant.
reform~ mănuşi dănte1e, etc. Articolele ţesut A
nil Arad, Str.
şi tricotaj

se procură ce! mai ieftin la fa.

H.

80!IV O

Eminescu

13

•

P-------------------------------------------------~
vopseşte, curăţeşte, spală haine de dame

HREBS uODSi!or

şi bărbăteşti. priMeşte ,..'Ioane de
piele pl. vop.ire. ARAD, Bul. Reg.ferd.
51 şi Str. Eminescu 1 (Pal. Crucea-Aibă)

In atentiune scolarilor!
EMERIC VARJAS

Pa-tur.- calde
li

şi

şcolari şi
după măsura

croitorie domnesc. Arad.
Strada Meţi;lntl l\"o 11.

Mine de toamnă,
cel mai ieftin la
Pe rate cu IIbelul
meseriaşilor :

(de flaneJe) pt. studenţi. P~eţul de recl~mă lei
290. Plapome de vată 10 mare asortment la

~I- fl·ul Arad, Sir. melianu. Cu
UIUSI-Ogor
U Y
"Consum" In rate de
Curătirea

si

Iinel~J

6 lunI.

vOIsirea hainelor o face in modul
cel lIIai perfect

HOSZPODAR. Str. V. Stroescu 13.

'fel 1. EISELE Arad,
$to
"1MOBI 'L E i n RA'E I
catifea,

barcheturi,

ce] mai bun la

~~~~~u

mebru (REDIT S, A.

in I?ret de
banI gata
"

G ..I1.K.
...,. J-:/l ... Arad,
~

~

~

DE I~ICITATIE.
SlIh"emnallll ncll'g, prin aceasta
publică cit în haza deciziunii ~4
(;. 21 f):)-·-1 n:{o. a ju<iccălorici
•
ocol lUllmagill in. ia\(!!'ul rekla
manlului SZt'kelv Alau.ll' Ul~4d
J'\'pl', prin udvocaLul DI'. ~ndrei
(;rosz tiin lIidmngill pentru lllcasa·
rea cn'an\ci de' :moo Lei şi aco.
!Se fixeadi termen d~ licilaţie pe
ziua 21 1\ oCl1wrie 1\1:30, ora 4,1'2 p,
m. la fata locului În comuna P]{'ş·
('u!a unde c;e vor viude prin Ud·
tatiune jJuhlicil judiciară vacă eu
vitd, căzi, lr:lsllri şi ~ ull'ct in va·
loare de 30,000 Lei.
In caz dc nevoie şi suh {wctul
de cc;timare.
Hăhuagiu la 1 NocOlvrie 11):10.
Grefier: Ildeg . .Tunee,
Nicol ae Gof ean..
~

Uniforme pt.
gată

este senzaţională
N o. C. 21 fl!)-l !-I:~O.

-.-.-._.-.-~-.-.-.-+-.-.-

Convingeţi-vă, că

1

~:J:~a1: f~~~~!~~~!

Pi~ţa Avram Iancu lţl.
AtenţIUne la adresă ,

TIP. COnVIN, .lIMD.

res ....uralului

LOUaSberenUI
___.tSS

-~-.-.-.-._+-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tot felul de blănuri cu pretul cel
mai ieftin. P,imesc confecţionarea şi
şi formarea de blănuri. Caciu'e din
ARAD. Bul. Reg. Ferdinand 31 • blană se vinde in enQros şi delail

ml'l1u-ul

.

--._.~,,~.~

Corpul Port:'treilOl' Arad.
o. G. 26!t'J-l fl30.
PLRLI(:A'f(l1NE DI~ LlCIT.tŢIE,
In haza {'.:<ecntiei de escouten'
tare efepluilă in ziua ue 7 Apri·
li", 1930" pe baza decis II lui ,Tude·
dHorÎei Mixta Arad cu N' r. 2S::!J)71\129 ollicdcle sechesl rn.fe în pro'
O('s111 verbal de ext'cutiei NI'. G,
1Ot{27- Hl~iO si anume: 1 aulomr,.
bit "B('.r1iel~ ~o. 707,a, 1 automobil
1'\0. "18, 1 automobil uegru pre~ui.
Le jn ~lIma de L('i UO.OOO cuprinse
În fayoJ'ul firmei Cooperativa 1"0'
restieră Valt~a-Deznei reprezentat
prin Dr. Romul Co(ioiu adyoea~
din Arad, IleuLru suma de Lel
3ii 878 capital. i nteres~ de 15.5 0;0
dda 13 Sept. lH27, precum şi spesele slabilile pilnă În pre7-ent se
VOI" vinde la licitatie }lubliclt ÎIl
Arad. Str. Soimului No. 2., 1n ziua
de 18 Noemvric 1!.l:30 la ,)l'a 1 conf,
arl de 1cge IX. §-ului 107 şi 10~
anul 1881. al legei exec.
At'casla licita1ic se va tine şi tn
favorul lui Szabo Emeric
repr.
prin VI'. Ignatic SziIber
Hdvocat
din Arad, pentru suma de
LeI
3 JA;jO capiL şi acces.
Arad, la 18. OclOll1wie 1930.
Şef portărel: G. Qupuliga,
c

