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Ailiii VIII. Mo. 92. 

ABO~A:\IENTE: 

Pe un an • • • • • I~ef 200.
fit. institut. şi rabrici J~ei 10041,
Pf'nlru slrt~il1ătale • Lei lUfiO.-

Pretul 1 lei. 

ORGAN SĂPTĂMÂNAL DE ŞTIRI ŞI JNFORMAŢIUNI 
Apare în fiecare J Jia şi Duminică 

Dam. 16. Hoemvrie 1938 

REDACŢIA ŞI AD'IINISTRA TU.: 
Timisoara Cel.: P. SI. Geor~he 2. 
i Arad, Buh'v. Re~.(in'l 'Iaria 2&. 

I~u~o.', Strada Bocşei No, S. 
_ _ li? _m .a:aa T('Jpfonul RpflaC'lÎl-i (\ rlHl): '-32. 

a_a a" rr 
_.,n=·marS? r=r 

Sansele unui 
guvern Averes(u 

13urur('şti. - Hcecntele dificuI
tiW din s{lllul gllycrnului .\firo
llescu, actiunea parlam.enlarilor 
basar.lbcni, propunerile dIor ~fi

halache şi Madgearu referiLor la 
demisiDnarea întregului guvern, 
In pla disereli\ a national ilo1' ardc
leni cu tărănişlii din vechiul regat, 
n(,~lntdf'geril(' dintre comlucălorii 

partidului lilwl'al, Ill't'ClIl11 şi lipsa 
de solidari laIc ce caraC'lcr.Îzc3zh, I 
restul padidelorpolilice ele., toalp I 
.:le{'stc 11'>,Înti ap:l ':nspr': mr,~.nt 

ac:'ipărăloarc a padidnlui averes-I 

can. I 
.\fal"P'ialu 1 .\ vcrcscu, care în Ul'-

l11a ultimelor ~v:'nim.e~lle a. dat (.10- I 
vadă de o tactica po1!hC:1 bitle e1uh- " 
zllită şi aproa pc llt'('U110SCU Iii p~l n:! 
azi, exploatează ru mulUI dibiiric 
slfllJkiunilc condamnabile ale tu
turor faclorilol' politici. 

Ca o Jll'Oh:l ,evidenHi al ('chilib
ru!ui pierdul. din paI'lea actualilor 
conducatori, ,esle semnifkati\"ă pro
punerea d-llli :\Iihalarhe la o e"('n-
1uală .. , şi oarcş-carc colaborare il 

ţădiuiştilor eu padidu 1 :\lm'c)a-
lului. I 

Trd)!Ie. să CUll~şli psihologia hol
nanllul III agllllle, care dt1pa,~e a I 
consultat aproape loii doctorii clar 
.Jănl B.id un succes real spre a-şi 
remedia boala se refu l1Îazil la ul
timul fi~' de pain, se la-;'~i tratal de 
ode mm posibile şi imposihile com. 
binatiuni. 

Deasemenea se cunoaste noal' si
tuaţia pyomitătoare a l\j al'eşalului; 
er€lată m urma schimbărilor <li n 7 
Iunie a. c. 

In .consecinta anaUzând situatia 
pololleă generală, se poate pren'dc 
cu multă siguranţă şansele ullui 
apropial guY{~rll ~\ verescu. 

R. REJIUS, .-.-.-.-.-.. -.~.-
t Ioan Erde'j 

. . La Cluj !l înce!at din via(ă unul 
dI!! !mntu)ii vietii politice a Ro-

d
ml11!1Ilor Ardeleni, d-rul Ioan Er
el. 
C.a ad\'-ocaL stabilit în Budapesta 

inamteu războiului, de cedatul fu
sese reprezenlantul şi apăr~itorul 
~ultor cauze romaneşti, iar În 
hmpul războiurui al înlemnilaţilor 
români târ:lti în fata justitiei. 

~o~rt,ea lui Iasă adânci regrele 
în InImile tuturor, cari au cunos
cut :mfletul mare românesc al de
cedalllluL 

• 

_= '7 • -
Descmderea 

Uururt-,ti, 1:-:. :\o\'. - Azi jnajll~ 

h' de m""i' "-a de: .. ('his seimwa de I 
toamni\ ~. Jlurlanwnlului ro mim, 
l)l'Jâ!1~ii fcslh'Îlatile ohicinnile. I.a 
lU'('as!a şpdic*i de d(,.,l'Ilitll'rt' au 
}larlieipat aproal)(' lufi d('rmla~ii şi 

jnl regal Suveranul fi HI('Ut ~lt)el 

,Ia Imlle fortele "ii ah- a('muului 
rom;ln('sf, in :oopl'eial ('U prhire la 
~ilmlthl ('riliră prin ('ure Ire('c tarll 
~ .. Ia:zj, in urma ('rizei t'fonomir('. 
llupă cetirea mesajului, :\f. S. a 

părăsit f'd ifldu I parlamenlu:ui in-
11'-0 atlt1osfl-r~i c:,.ldă 41(' simllatil~ 
~! o\'aţiuni ('ari au dural (·.îte\'d 
minulf'. 

st'nitforH. t 

In urma d.'m"rslliui ('unoscul ai 
:";u\"t'ranutui, luatI.' I>artidt'!e din 
npllziti;- au ~lm'li('ÎpHI la so!t'lUllihi
Fh- d"St'hhlt'rpi PUrlallh",lu;ui. 

parlanll'lllarii lîh{'r~lli au fo<o;l 
(,oHdm~i de d f • !. G, D Ul';I~ iar mc'l1l 

bri I)arlidului popornlni au intrat 
În frunle ('U ]lreşN1intt-1c lor sur
prt'm, tU. man'şal .\ H'rt's(>u. După 
s('url tim)1 au sm>il rei ci<ld dp
p"la,i ai parlidutui Flranrsc În 
fruult' ('ti şl'hll lor d\ nr. :\i('o~a~ 

I,apu. I>Pla ora 11l1spr,'zl'('(' şi ju. 
mulah- a s~)~il ;". s. lh'~ele (~aroj 

al Il-li·a i.t mi.i1o(·ul (,'1'101' mai fre
lll'IÎ(-{' nphHll4' şi Iws"iirşih' m'a
tiuni. Dupiîrl' )1, S. nr~{'le şi-a orll 
I,al fotoliu r(-guJ, a dat ('('lire 1lU'- I 
saiuhli de (h~s"'lidcrt', ('ei'.Q(,(~ a 1 
rost ('('(lal şi pl'ill radio. In mesa-

Nofitele 
COTw('['sillI1Nl datoriilor agl'lc,)]e 

ea de\'cnil marea pt'oblemă a zi
lei 

Toale eforturile pt' care le face 
d. :\[anoileseu se lovesc de rezis
lenta d-lui ?-.radgearll. Faptul esle 
c[ll'aderislic. Un 0111 carC nu s-a 
bitluL cu pumnii In piept pentru 
tărănism; un om care Il-a phÎ.1IS 

in zece ani de opozi\ie soarta mi 
zel'ă a t,irannlui şi lHl dislrilmit 
pretutindeni făg<hlueli deşantale -
d. ~lanoile<;cu, sustine o reformă 

care, oricum, vine in sprijinul tă

rănimei. 

Cine se npune? 
Cine apără regimul bancar'? 
D, Virgil ~Iadg('[lru. Secretarul 

general al partidului Itational-ţă
rănesc. Doclrinarul aceslui partid. 
Risi})itorul de făgădueli din anii 
Ropozitiei. ,Jeluitorul soartei ~bje
tu lui tăran«. 

este dovada cea mai eclatalllă, 

dar şi cea mai inlistrătoare - că 
p,artidul naţioua1-ţărăncsc a ince-

Ht'sdlldt'rea parlam::'1llului tU, 
l),'('uuta opozitiei ramâne un fapl I 
Î! .. lil'mna', dPfHlrt-('{' "iata parlllmt'n I 
lan) rl'Înlră În drf'plurile el. 

In ,s('shuwa rare ÎnN'I)l' S(' va ve
c!('a, da('ă forta de cohcziul1p a 
gUH'Mllllui :\liront'Sfll ('sIc d<,slul 
d(~ pnh'rniră pentru a îm'inge ]}u
ft'rÎl(' fenlrifu!lal('. Tol În 'l('pasta 
St'shlllp ioI'e va Voia un bugi"t ~e 
muri J"('slrângeri. Parlumenlarii dt'~ 
şi eonyinşi că prin a('f'asla işi sapă 

popularilul"a În .iudf>Cel~ lor, lotuşi 
"a (r('hui să se sUJJună Jli.'N'Silăti
lor slatulu'. Dllpil ari'8.<o;la oprr.i 
"or mai aw·a 4'nel'gia de a pll:oolra 
dis('iI)lina1 Se Y<i n'dcR. 

noastre! 
lat de mult de-a mai fi apădlol'ul 
lărănimci. 

• 
D. Ion Jlilwlache a plecat in Ba

sarabia. Foarte bine! Dar a ple
cat Insotit de' (1. Pan. Halippat 
Foarte rău! 

A plecat pentru a \"edea, la fala 
locul11~, ::ta1'('a provin~iei dintre I 
Pnli ŞI :\Islru. Foarte bl11e! Dar va 
examina şi situatia partidului .. , 
cl1t'stia Slere,,·, elco Foarle ruu! 
Căci două lucnlri dinlr-odată 

greu se pot face. Dacă d. Mihala
che s-a dus in Basarahia ca loc
Filar de şef de partid, ca să facă 
\Vpolilidî. de partid - rău a făcut. 

N oi am fi dorit să se ducă 111 ca
litale de ministru de interne şi să 
facă numai administratie. 

Ar f ifost mai bine şi mai fru
mos, 

.. 
Criză de guvern? Intrigile şi ne

întelegerile, pe caro d. Iuliu Maniu 
nu le-a mai putut domina, - cu 

ai<H mai putin le va domina d. 
;\1 irll1lescu. 

Premierul noslru se strecoară 3.-

11e\"oe prinlre d-nii ~[anoilescu şi 

~Iadgearu şi recurge ~- firrţte -
la d. :\clihai Popo\"ici, carc - cu abi 
lital{'H d-salc-- caută să im p3C'e 

Seylla cu Charibda, 
Din această tendintii de cond

liere fi {'xlremelor, a ieşit procc1ul 
d-Iui Popo\"ici. 

'" J3iaHi lar:inimr, care aştep~i
totuşi - un 1ll'{)pcL de conversiune 
sinceri! şi ]m"gil a datoriilor <lgri
cok! In Jocul 1I11i'i :11ari reforme 
generDasc, - un proccl c:are este 
rezullalul unei lranzactii ... 

.. 
. Cumplolul, deseoperil de Sigu
ranta (ienerahi fi Statului, preocu
toale cercurile (loliliec. Dar mai 
ales cercurile mult mai hrgi ale 
amatorilor de Senzaliol1aJ. 

A m~i t'o:.L arN.tal ~i \Yaxmalln ... 
Si ROSl.'llbel'g: ... Şi nu mai ştiu cine, 
Ca şi dnd secreLele de sI al ar fi 
fost la indellllÎna acestor'a. 

CrNlem ci'i SigllraJl!a ar fi 1 re
lmit să procedezc ('lI mai muiliact 
~ in orice caz, cu mai l11ul t tact 
poli (ieileSc. 

Jnhîiu, nu trebuia MI se grăhcas
di să d,'a un comunical alarronnt 
pentru opinia puhlicll. Căd de-aei 
au pornit iOlllc erorile comise 
apoi. 

~fai mult discretie Ia Siguranta 
- nu strică niciodatil. 

:\lanÎfeslnlia prcgtditâ de d. :\Ia
nil! penlru d. :\cfaniu, la Cluj, cu 
prilcjlll s('l"bărilnr lJniyersil:l\ii dc 
FaCilIQ, -- Il-a mai m'llt loc. 

D-lui ;\Ianiu li lipse~te curajul 
deplin ~:v farsc10r sinistre. Le În
cepe, le duce p<"ină fa mijloc, dar 
nu le- termină. Ca tol ce face d-sa, 

• 
:\lal'e ncînle1egcre pc subsecl'ela

riale! 
Se cerc un subsccrctariat la sa· 

nălatc. Se mai cere unul la Iluante 
... Şi se var cere până dud vor 

fi aprobaie. Se vor cerc stăruitor; 
cu slfiruinta oamenilor care văd 
tblul prin prizma ambitiilor lor, 

• 
l:1r ecenomiile vor incepe şi de 

dala aceasta de jos în sus. Dela 
copiş!i p~ină la - cel mult - şefii 
de biuroll. 

Sus va conlinu'l risipa. 
Se,.-• 

t+ 
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Lemne de foc lângă. ~onditiun~ favo-
rabIli de plata Ja 

No. G. 23fiR7--1n2n: 
Pl"ULIC\.TIE DE 1~ICIT.\ŢIE 
In baza executiei d t , esconlen

tare er('~I!l1i1il in I'l Odol11\'1'ie l!12H 
pe baza dccisulllÎ .ludeci'l!ori('i ;\!ix
tă Arad ?\r. Hl1;H-~1!12n ohiectele 
şi aUUIll(': şifoller, ogliml:'l. Ilep
lierii pretuita În L('Î 11.tiO() cu
prinse in faHH'ul lui Carol 1\.0-
pc!ko dom. În AI'ad, pentru f .ei 
2:)00 capilal şi ac('/'s, se "01' vindt~ 
la licitatia Pllhlidl în Arad, SII'. 
C('rcelu-:;ilor :\1'.13 in lR :\Ol'lll

:nie 1[1;10, la ora 1l şi j\1ll1. d. m. 
Aceasta lieit Il tie s(,A:a \Îne şi in 

fa"ol'ui lui .\nni il fiseht'l'. C assa 
tit~ Pils!rar'C Ci\'il:Îd i II ,\ rad. T. Ba· 
;sarnlwallll, Inslillltul dp Cnlpit şi 
Păslran' a! COll1ercia\ilor, Firma 
Crion şi BanI' 1 uliu. . 

Arad, la 20 Oelolllnip l!1:m. 
Ş('f porUlreI: fi. Ciul)1lli~a. m. p, 

Atentiune I 
Nu fiecare curăfitor 
de metale este ' 

ffSido/1i -A sosil ghicitoarea 
"IRIS" 

Renllmila • ghkiloar(' face o 
splendid:! oferi:\. Fa doreştI' s~i \' [\ 
spun:! dU";'l \'iilontl D-\'oaslra va 
fi fericit, hiucel!Y:lntat sau plin de 
succeSe· 

Daca "cti a"ca Succes in dra
g?s\c. in cilsătorie. ÎIl Înlrepl'inde
riIe D-y" in pr,)(!ilde)c lh, şi În 
dorintele Ih, Ea V:l ni:-,puude şi în 
aUc chestiune importHl11e, desco
perile Ilumai dill palma Il\". în ba
za chiriJlnanti:.'i. 

Iris "ii face anal:";a vietii Ih". şi 
vă va da sfaluri personale, cari ,,;i 
vor uimi şi Vţl "oI' en!uzia.-;m:L 

Consultati-o şi wO avca () exlra
oroina1'ă surprisă. Deja la intrare 
vă grilieşte pc nume .. 

Primeşl(' toată ziua' 
Se află in: Hcgefe FCl'uinand 2H. 

A sosit MASLINE 
Ca.lamota calitatea l-a În cutie la 

.c..EC.ES 

fttentatul dela marea lojă masonică. 
Un obuz a făcut explozie, producând mari stricăciuni. 

Ca alt'ulat <;-:1 siiv:irşit eri IJnap slraehi. 
le la man'a lflj:i na\ională din str, Abia azi dil11Încahi s-~\ constatat 
Limpim'anu colt cu <;ln. Brczo- ci\ a fost \'orba de un alPnlal 
iauu, .' l\proape de ol'('lc n dimill('~;ta in-

Ahia azi dimillpa\ii s-a cons!alat t('l1(knlul t ... .'(,~Îl1d prin curtea din 
dt {' "orha de un atentat. I drt'apta cladirii. H yitzut gcanwriIe 

CeI'('t'!ilrik inlreprillsc p:ln:l în sparte şi zidurile crîipalt', 
ac-est mOll1pnl au stahilit Împl'cjll- IntelHk'ullll s-a dus in grabă Ia 
r:trile in care s-a produs explozia. drc, ;)1-;1 de politie şi a anuntat 
C~sa Il! can~ se aflil instalati) pc d, cflIuisar Stcfan Alanasill, ca-

lllart'~l lllji't m:lsnieă c proprietatea re, la r;lndul s;lu, a allun!at pe d. 
cI-l!ei inginer Kalz, clwstor ;\, Paximade. 

La dai mai IOC1Wşlc d. colonC'l P C{'i doi politi~li au \'ellH la fa 
Lnpaşcu 'iar dou:i ralllerc sunt]n ta locului şi au con.;laL",!, că şi ia 
cuitl' de inlendenlul im(;)bilului;. interiorul cladirii s-au produs slri-

;\inwui ll-a dai alentie l)l1oui- ciîciuni 11lSCIlllwle. 
turii t'J'{'ZiÎlld di,in fala l'3<;ej. al 
cxplmlaL 1.lIlt'1l1 'Tcunui aulutUobil După primele ill\'csliga!ii t'ilcule 

~lai all''> cii JlH s-a mai auzit ~l a urost anuntate aulorila!ilc snpe-
doua dclnni'ilură .şi nici alarma pc! rioar{'. 

~-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-i Haine de toamnă, palton de piele ! 
• VOPSESTE. K N Il P P Str. Bratianu 11. ! ! (URATE$TE Str. Ep. D. Radu 10. I -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-. o' ~r,he· nd·il~rl· precum şi t?a.te a~ticole d~ sai

\i.i "II .~ 6i. son cel mal ] e f t] n la fir ma 

Af'b!'erm!lnn ., Hnb"er Arad, Bul. .Reg. Ferdina~d 25. 
K~nt ;un.1 (X U·· Il (Casa lUI Or. IspraVnic). .-. -. -........ -... -.-. _ .. -.-+-.-. --.-. -. -.-t 
Prezentarea Dr;mei eebipe prOfesionisti 

de faflt-baU la Arad. 
Tnainte rit' a se Il, .. mina s('111i- ~~('hirnIHlI'i dt' :: .... f jucatori sun! 

champiollalul, ,-- b M;lr~i!ul ti(·C- JH'rmisc prin ~('()('d111 ,,'dtÎpf'lor, , 
slei luai. --" chnmpiOllll1 c\raduLri .fuc,dorii aradani in trecul au : 
{;tOl'ia eFI{ Împreunii cu AMTE dai dovadti al,it la Timişoara C:tl I 
dt' asemenea ne Î11\'insă în semi- şi la Oradea Mare, despre dcwol:" 
championat, nn program str:i1uci- tarea sportului din nr~lll nostru şi 
Y-OI' ol"\'rii sporlmanilor arClllani. se pre\'ede n lupt:! frumous:\ şi un I 
Prima echipă profesionistă din Ho· sport {'xcelpnt la matehlll pe Du· 
m:lnia --- Hipel1sif{ --- se ya preZell- mitlpca, 
la in fala publicului aradani, În Echipa Hipf'll sici \'a sosi la orele 
cnnlra celllr mai buni jUeîitol' din 1 ~i jltlll. eu acceleralul in gara 
(;Ioria CFH~:\:\ITE: li dror {~('hi- Aradul-\'oll. Hil)(,~l~ia va fi pl'illlilCl 
il,l COl1sti'i din li l'IniHorii : C\I () marr {lragosle de c,ttrp puhli-

Dr{'dn si Blag:l ll;lohl CFH:, enl ar<ldall. \'01' sosi oaspeti dÎo 
Huszlig, :\lllll ((;!oaria CFH.I ş'j Orad('a "[are, Timi-;;oara . IH"CcUm 
Csa.ika'·~A.\ITE (:0:';111<\, Faur, '\[Ull şi din c{'al<uk oras{' apropiale', in-
leun (rlorl:l eFH J şi ~k:lUn Irue:'tl St' prc\'N1c că arena .(rloria 
(,\.\[TE\ Weigl, Igna.Gloria C FH', CFIC" nu Ya putea cuprinde ('om· 
'\lNlY e, B1askdyies, Miklosy :A.\lTE pkcl publicul care \'a lu:1 parte la 
Baii. TL,za (Gloria CFn ' Dcest mateh inleresant. D{.acca se 

COlONIAlE şi DELICATESE O· curiozitale foarte Il1are prcin-
A R A. D r S d '. tâmpină acest mateh; la care Hi- l'ceomandfl -- pentru înl<Hurarea 

~ co f Ira a Brahanu pen.,ia inlerilii cu noi puteri, se ya desavanlajelor·- procurarea bile-l 
_ ...... - ... ---.. ~. ·1' t XI' 'l" . -.:: _ pr('zenla cu };1 .Iuca ori, pen ruc" (',01- mfH (p Jmpl1I'lu. 

~ r~=erie p-·a--t·U-r:I-·c-a·I~·e-~~;I:'~:;;:'-~:;n~~-;iuT"d·ea;e:T;"':ă~e~ 
~b t 1 U :l~O. Plapome de vata 1JI mare asortment fa 

.ra Ona.Dlen U 

61esinger Si fiul ~:;!nIS:~~~J~a~ig:~ ~i~:~~ absolut avantajos şi eitin • 
Rog sprijinul onor. clientelor 

.Il. Sicl0 van -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-+-.-.-. 
Nouă vedere senza'ionolă Maghiară, A RAD. Strada Brătianu No. 9. _._._._-_.- Publicul este senit bine şi cu 

in Arad. pr·eturilc cele mai moderate, Aşa 

A sosit 
persiane sure si mânz 

In diferite culolre la 

Neulander 
blănar 

In oraşul Arad o nouă prăvălie 
de coafor şi mallicuer sa deschis 
În str. Bralianu (Palatul Minoriti
lor) sub firma Galik & Comp, 

E de constatat ca cea mai mo
dernă pra.Yălie dinlră cele multe 
În Arad unde se sen-eşte clientii 
in modul cel mai clistins, 

Arad. 

In salon sunL aranjali mase mari 
şi la etaj se puate \'('dea aranIa
meniul cd mai modern, in snlon 
]ucl'eaz:'i Iwrsoane de c::llitat{'a I-a 

Palatul E. fischer. In cari \'0rhesc la perfectie, limba 
curte. I ROIlHlnă, Franceză, Germană şi 

<:ii fÎpcar·e sa fie salisfacuL Acuma 
ramâue ca Dnde din AI'ad să-se 
cOllvingă d'c oele expuse de noi mai 
sus, -.-.-.-.-.-.-.-.-
Restaurantul ,,5 ii t ti·1 

Arad, Str. Bralianu :\ 0.3 .. În eurlra 
~1(,llu într('g, compus din a feluri 
dt' mândlri Lei 25., 4 f('luri L{'i :~O, 
cilla Lei 20. Masă şi cina pentru 
ahonati L('Î 1200 hmar. S<'lI11/xită 
cina de porc.. Yinuri din podgoria 

cal. 1'3. 

-
Depozil de lemne 

Arad, Cal.Radnei 1D·11. .. 
rnnUSTRfASJLDR .._._---_._--

noutăU de toamna 
ce' mai ieftin 'a 

Casa de Moda 

"S T AA SS E RU 

peste rate de 6 luni cu libelul 
.,Consum". -=-.--:-. -.::3 __ - ____ _ 

Soc. Orien'-lmpex 
eal'p egzista <il' l~ nni a dt,schi" În 
Arad, Calea B:l1lalului No. 3. un 
Pdh'alic lItlica 111 felinl ci, <le toat!' 
sppeialiUîlilc i!l(li~{(,l1e ~i streinl, de 
Lapt:irip şi Frol1lageri{'. 

~\ mai ala.,ai şi UIl bufet CII difc
ri le aperiti \"l', earp carpspundc tu. 
luna' ('cr.illtel(, .. ,m.od:rlle <It·, az4 
Ull loenl Irumos, 19l1'llIe, () pasIUne 
pentru a dcjUU:l, cu eelc mai mo
d.·..;t!' prc!lIi'i în SPecial [)l'utru 
d'lmni furu,tionari ŞL lH'ciisillori!i 

Fabri('a clif(Ti te Hr:i.nzd u .. i şi 
11 nl li\Tl'az:i la domieilî LI ori cui 
C'lipnl. Laple şi toale feluri de 
BnÎLlzeluri, 

Sguduită dramă iamiHarâ. 
in America. 

l\ewyork (Hador. ~- In localila· 
lea Ul1ioll!O\VIl (IJensilvaniu) din 
cauza dificuW1jilor financial"e. un 
foa!'k {,!lll(t~(·U! kl!l('hcJ', anume 
Braylord, a omorit cu focuri de re
"olvel' pc doi din cri lrei copii ai 
sili, Numitul a rănit de nscmcni 
!'oade ,!:(rns pr sotia sa şi pc cd de 
al ll:[,jit'a l;.Jl'iJ, dlLj)ll care s-a si-
!nUf'I~. ,~ .... _-,_ 

-<> - ...... ~- .. -.-.-.";; •• " 

lemne de f~t~ 
deeonştruqic şi tâmp- C rOd ii ft" 
Iărie cu Jibe!ul ". ti·' ~ a 

I,L e m narulll 
Arad, Calea Sagnna 66.70. 

Telefon: 714. 
-.-+-.-.-.-.~.~.-

:\i~r~ ('onrf'rl a l't'rcului dt" eân
lu'. (Jumlneca la Hi .\'ot'mvrÎe 
sear~i la ora il punctuaL Solo da· 
~kii. Du p,i pl"ogram dans, in ),tă-
minu1 'ndnslriaşilor·. .. 
~.~.~.~.~.~.~.~.~ 

Important de snur! 
lJ niformel e pentru schimbaşi şi 
şcolari din stofa cea mai buna nu· 

mai la firma 

La cavalerie 
STEFAN GHEOR(aIE croit. milo 

AR.U) , Strada Bucur No .. 5. 

{:hi>Sfura Politiei Arad puhlică d 
i'xamenul de Si)f('ur sr \'a ţinea li 
data de 21. cor, ora 3 după masă. 
Bucălăreasă CRre găteşt{' bucătă· 
ria ROUlân1î-franceză, caut" post' 
durabiL Adresa la ziar. 

Carul HooUel Si Fiul 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 1. 27. 

Casă proprie 
lemne de foc rnăruntate, Cârbun 

de piatră. Coes silizian 
Cărbuni de lemn. 

Transportat la domiciliu. - Preturi 
reduse, - Prima calitate. 
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Voinţa Poporului l 

Pal toa ne, hăine bărbăteşti, din materialul bun, . 
,,~iOSI~OVITZ~~ Hăinele gata sau după 

măsura cu libelul "e R E D I , .. fără bani. 

Maifrumos lustrueste, 
calcă şi spală s.,ăIătoria 

Tere zia DII.lt~nnp. r Uu id5SiU 
Strada Consistorului fost 

Str. Batthyanyi 35 in curte. .-.-.-.-.-.. -.-.
Jmkcătoria rUl'fIHi Illel!. 

Nr. G. ;,o2R-IH:~. 
Pl:BLlCAŢIE UE UCIT.\TIE 
Sti bser1malul port: i 1'(,1 'delegal j lI

decMorc~c.' prin a('casla puhli\', ("J 

în baza d('('jziunei :\r. '-l'(!~- nnlJ 
a judecă tnrjpi rurale 111Pll in ];1 \ (I

rul rcclaman!ei Cassn Agri<', li:i de 
Pii"trarc Arad-C{'Il:idHll[1 S, )('ie I :llt' 
Allilnimiî rcpL prin :l\h·. Dr. Se
hcsj~'en Iusii' pentru ÎllCa'iarc:t de 
2;iOOO si 2:1,000 lei cauii al si :t('('p,;. 

se n.\~az;\ lt>rmefl de li('il,,(j,.· pc 
ziua dc 2H ::\oe!1lnie l~I;JO [)1'cI 1'1 
d. m. Ia fnţa locului În 'r,lrnoya 
unde se yor "inuc la li('ila!i{, pu
blicii diferile mohilt, dl' ;l;..(rielll
tllrlî şi alte obiecte in "al, )~H'C de 
6O.5f1fl lei. 

In caz de nC\'oie ~) suh pretul 
~{' estimare· . 

Ineu, la 2R Oclomuie H)~)Q. 

Barbu m. p. '. 
deleg, judecfitorpsc gl'rfier. 

-~~~~.-.-.-~-.-.-
Vă procura ti necesitatea In 

l'~' .. ~~ ~~ -0,. "',' .&,,,, 
.-:"1 1.~ ;.} ro., "",-} ~-t'W 
~~ ... 4 )"I:~ ~ \.~ ·i~ t ::;-,1 ~~ 

-de la gell~Z;2 rlţ; ~e;nne 

SCHUHWALD 
ARAD, Cetatea veche 

Te~ef1)n 181. 
_.~tolllillla.~._._ 

N r. 15-1930. U rbariaL 

Pub~~t:~~iune. 
Comitetul Urbarial din Co

muna Aradulnou aduce la cu
noştinţa publică, că in ziua de 
22 Noemvrie 1930 la orele 11 , 
J a primaria comunaiă, vinde 
prin licitaţ,une puclică doi tauri 
reformati ncapţi pentru repro-
ducţie. . 

Căstigătorul cursei internationale 

Tu~bul 

VATE 

Repr. Generală 

w. VERTES, l\.rad. 
. .Judecătorie rmaW 111f'u. i 

:\ r. r,. 61582-1 U29. ' 

~1'BLlC\ ŢIE nE ~,ICITAŢIE 1 

s LI h:-;2"n nal ul p:orlaN'1 (d~leNat 
ju(kcalm·esc:. prin aceasta jHlbTic, 
d în baza deciuiunei (\r, fWH2-
lD2fl. a judecătoriei rurale J rlPU in I 
fa\'orul recI amar.lt\.'i C.ass~ Agricolă 
d{' Pasll'ar'c Arad-·Lenadan;l So
cielal{' Anonima repr. prin. ad\-. d 

Pl'. Sl'IX'<;tYt:t1 Insif pentru. incasa- I 
rea creaJllel de 30.000 Şl 10.000 

lei capital şi aece~. se fixează t,,1'
meH de liei talie pe ziua de 8 Dc
('etnHie 1980 ora 16 d. m. la fa~a 
locului în Boesig unde se vor vin
de la licitatie publicâ diferitc mo
bile de agricultură şi aHc obiecle 
în "aloar(' de 23.500 lei. 

In caz de ne\"oie şi . .,ub pretul 
de {'"iimar. 

lnell. la 28. Oclol11vrie 1930. 
BarbI! 111. p. 

,1eleg. judeciito)'{'sc gr!'ri~r 
L. S, 

KREBS UODsilOr 
... ~ ...... .s ......... ~~_. 

vopseşte, curăţeşte. spala haine de dame 
şi bărhăteşti. primeşte paltoane de 
piele pl. voptire. ARAD, Bul. Reg.Ferd, 
51 şi Str. Eminescu I (Pal. Crucea-AIbă) 

Jo~n Fi"SChor coaior de Ondll!aţie de apă [ei 25. TflPc; lel 20. Ondulatcj 
U . Hu dame lei 20. Spa~at ICI 20. Bilet. de abonament 10 

C '" 1 U L • 1 • numeri leI 1~0. - VOPsirea d!! par dela 
om« e u ruona«. Arad, Plaţa Avr.lancu 18_ Le. 150 mal sas. PrlmeJe orice IlIcruri de pir. .-.-... -.. -.-.-.-._. . 

No. G.HH2 -lB29. ~ M OBI LE - H 
prBLlCATIE DE U(:lTJ ŢIE . ~ I n Il A 'E ~:l~rft: f~~~~!~rl~~ ~ 
In baza exec_n1iei .de escol.lt~nlal'(, i ~ in preţ de G .Il 7"a ~ Jf Arad, Piata Avram Iancu 10, ~~~ 

pe baza ~eclsulUl .Tndeeăloriei li ff.'!] bani gata M'-.,I-.M. ~ Atentiune la adresă 1 
Arad cu !\o. 4601-192fl obieclel-e . 
\SCch('strat~ în procesul verbal de I . .. r , 
e.xecl~tie N.r. G. 48t2-Hl2n cal. 1'\0, :lJJ16-928, Dr. Al. Stoiucscu ad\". din Arad 
capră: V~~l, şi lUai multe mobil-e I PUBLICAŢIE DE UUTAŢIE contra lui Francise lIal'ten pentru 
pr~tUll{' m suma de Lei 42,000 cu- I .. ' " 17.000 Ici capital prt'cum şi spezele 
prmse in fa\'orul firmei Prima . In h.a~n .. -exec:utlel de cscnnlenlarc stahilile p;înă Îll pr('z{'nt se vor 
PCa'lsă de Păslrar,e {l'a Git I cfephula 1Il zIUa de 17 Odnmvre vi.nde la licitatie publică ip Arad 
S. A. rrepr I~rin Dr I Pa:'l (l~~ra I 1?2S!>e baza deeisulhi judecătoriei Plata Pcştf'lui No. 1. În ziua 25 
avocat în Gilioroc per{lru < SII 1 1~ I ml.xte Arad cu 1';1', G~ 7·l52--928. Noemvrif' 1 H130 ora 10 conform 
Lei 61.500 capital inter~sem1',r l I ohlpdelc sechestrate m procesul a~·t. lui di' lege LX. § 107 şi 108 
dela 19 Martie 1fl29' . ..d.~ 1 wrlwl de excutie Nr. G. 2:i916-- I dm anul 1881 al le.!.H'i exnc. , - precum ~l j q')1.' ..... ') 'f ')' ') " ~ spesclc stabilite până în )' . t' ! '._0_ "~o .... _.51 onere cu ~ UŞI, - nop- Accesta licila!ie se va ţinea in 
vor vinde la Iieitalie Jul~{e~ ~e I 1I,'rE.', o ?ghndă to~lcIă, una oglindă favoru!; sotia lui Eug::n Wolf din 
Ci cir În ziua de19 Noem .,.I,C Hl lJl I mare Şl aUe obl~cte pretuite în J Arad. 
Ia ora 12 d. m cont t'ldc" {,30 j suma dy.HUJfiO ICI cuprinse in 1'a- Arad. la 2,), OdomYrie 19;{0. 
LX. §-ului 107 şi 108 'd~~ ~m;t l~@~ I \'[)1'1l1 Lh')abelei Farago rcpr_ prin P. şef portărel Gh. CiupuUgQ (S:j.) 

XLa Icgt:'i exec. . I r:::::-:--:----------------------..:..-...:.... 
Arad, la ~O Octomvri-e 1f1:.m. I B1ăngrl"a Fir" ynnOD To~ ~elll,1 de • blănuri cu pretul cel 

~al Ieftin. Pnmesc confectionarea şi 
Şl formarea de blănuri. Caciu'e din 
blană se vinde in engros .şi defail 

. P. $Cf podarel Gh, Cillpulif/a (:;s.'r I ~ I U uN Uu II 
Judecătoria rurală Şiria, sectia' ARAO, But. Reg. Ferdina .. d 31. 

Cărtii funduare. 

A \'11. T(mUi lumea arc multe 
ÎIH:urcitluri cu chestiile (}(' împozit 
şi laxe şi locmai pentru inhllura~ 
rea lleajunSe!or r('spccli"c am pu~ 
blical (lccapilulatiullca eonciMI a 
Impozitelor şi taxelor redaclaUl de 
Dt. Szigclhi. Aceasla recapitulaţiu • 
n(' cuprinde toate impozitele de 
stai, laxa dl'umurilor, împozitele 
pe salarij, cambii, timhru fişcal, 
tarif poştal şi taxe de Casă Cer
cll:lIă. Pl'c\u[ e de Lei 40 şi se gă
s('ş1e de yill1zar{' în toate libni
riilc, dehilelc şi birourile dl! gazete 
din tară. -. ..,. .. ~-.-.-.-.-.-.-

Vizita'; Parfumeria 

"E L 1 TE" 
in Polutu' E. Fischer 

vis-a-vis cu prefectura Judeţului 
şi v~ veti convinsi 

de preturile ieftine .. -.-.-.-.-.-.-.=.-
NI', G. 46!)~-lH30. 

PUBUCATIE nE UCIT.\ŢIE 
Subsemnatul delegat judccăto

re,~c prin aceasta aduc la cuno· 
ştinâă publică, că În haza d{'ci· 
lorid Rurale din lnf'll. in favoari?a. 
l\Iagyari Franri'>c repr, pl'in ad\'o~ 
catul dr. KoHin Iaeob eli Il Inru 
pt'.nlru încassarea creanki de 15.772 
lei capital şi ace. se fixează ter
men ue lieilaţie pe ziua de 2'2 
l'\oemvrip tn:m orele 1u p. m la 
fa!a locului ÎIl f'0Il111l1tl Inen unric 
se ,"-0I' yinde prin licitatie puhlică 
camwn, tn''''I~r:i. sp:'d;itor. dulap, 
cassa de ham ele. în valoare ej •• 
30.500 lei. Y 

Inel1, la 28 OeL tD30. 
\ (ss.) Barbu, dpleW11 judecatoresC', -.-.-.-._._.-.-.-

Ceasuri şi giuvaergiaie cel mai 
ieftin la firma 

vis-a-vis cu bis.crică fUlh. Arad. 
Locul de cumpărare cu libelul 
.. (onsum" Atelier de primul rang 

pentru reparatie. _.-.-.-.-+-.-.-.-
C O P 1 E. :'Ililli'ilr111 Finanl(-

lor Cabineluf ~lil1ist('ri al. :\-0. 2tion 
:l Scplelllvrie lH:~O. Domnule ,\d, 
minislrator, \'it comunicam ci"t la 
Cererea Comitetului Central Pt>D
lru ajulnrare<i sinhtralilor de sub 

I 
pI~p~cdinlia :'IL S. Regina Maria, 
~lllu.~len~1 a adr~is ,ca .toatc actele 
supnse hmbrulm ŞI toale specta. 

I eol(~te ~ă poarte ~n timbru SI}edal 
I cOll!f'dlOl1al llUl1llt "timbru p,!nlru 

ajulorarea sini.;lratiloc(. \"ă rugdm 
ca la cererea Comi tetului Cerilral 
penlru ajutorarea sini'>traţi1or, să 
luati (~lispozitiullj pentru aplicarea 
acestul timbru b{'lle'·ol. P. confor
mitate: Imliseifrahil. ._._-----_.-
~~Ci .• ~~""''' A~i BROSI, FISCHERa 

AHJD·JUD·ALBA . 
Expeditiuoea pentru toamna a in~ 
cepul Cine doreşl~ SUCft"S siau ... 
planle-ază pomi~ tufe ('te, n~reşit 
: in toamnă. Catalog la {',erere 

'MI"il 
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Voinţa Poporului 

p .U~f/I~iHiiOlijji.~f"'U.Ol!\~Ij~~IlpVIIlNtifiii'll'.MOllliffii;i1iiaIO"jJ9t1fl1îSiîîl101Of!~~jlV!~1IiiiP"V'lfIII9'li' 

~ Mot, to' I Jos cu preturi-re -Inalfe I Nu cump~r~ti p~nă ~u vă COnving!ti de_preturile 4 t · · · fara obhgatlune de cumparare In 4 

~Ca a m a de stavuri~ 
P precum si de calitatea a stafelor. t,! ; ~ 
~ Numai 2 dovezi din pret-curentul meu: t 

Stofă pentru o haină bărbătească cal. I-a cu toate accesori .• Lei 890 
bărbătesc cal. I-a cu toate accesori • L.ei 12QO 

~,~~~~~WOMI&'~~!~~6.~~~~~~~~,~~~aw~ 

~
,.,., .. , 

;4' ,,' ',-
-----.-~: ----

PI O:C~hl·l!irl· ~~;~~:~!:;l; Gjrdon,i " .I! II cialist vis-a-vis cu caf. DACIA 

+-.-+-.-+-+-+-+-+-.-+-.-+-.-.-+-.-+-
: Haine de toamnă şi vară, pardesiuri: curată şi vopseşte i 
! MuLLER 1. Si FIUL ARAD. i ! Str. Brătial1u No. 7. Calea Banatului No. 6. ; -.-.-+-+-+-.-.-.-+-.-+-+-+-+-+-+-.-. 

Dh'izia I-a Cayalerie Arar!. 
No. HI:i77, 13 .\"ov. 1!l30. 

PLBUC\ ŢIU:\ E. 
Se aduce la clln()~linta gencntHi, 

c;'i in zi U::1 de '10 1 )eeellwric 1\)30, 
ora W se va line lieilalic puolică 
cu oferle închise ~i sigilate, la Co
ll1andUIlll'1l1 ul Diyiziei I-a a Caval 
ric Arad eum şi la rcşcdinta Hegi
menlu!ui 11 C;mira~i Cluj şi l:l 
Ullilrato[ Lugoj, penlru cunreclio-
11an'a H circ"'l 130;) efecte de 1m
Lrăctllll illie (manl ale, vcsloane, hit! 
Z(', cisll1e, bOCHuC'i, eiî pres le, gălt,ti 
JX>nlru apel) crede necesare eăli"L
ruşilor cu schimbul din congingen
lui HJ:H. 

Lidta(ia se va tine in conformi
tate eu dispozi!lunile art. Sti-IlO 

dill 1.. C. P. ~i arl. :n -53 din Rcg. 
Oficiului Central Lieilalii. 

Ereclele Se vor cOllfec(iona in 
rOllformila(e cu dispozi(illnile pre
văzule în broşUl'a de uniformitate 
JWIl (tu Armata Rom:lnii. 

Concurentii vor putea face ofer
li fie penh'u confeclionarea ÎnLre
gului edlipament fie n lImai pentru 
o pal'le şi pe garnizoanc. 

(;araIlHa se va dcplIne conform 
ad. 92 din Legca COlllahilită!ii Pu
blice. 

COlldiliunile ledmice, caetul de 
sarcine ~i orice aHe dctalii, se poL 
"edea la Serviciuhli JnLcndentci 
Dh·iziei I-a Cavalerie., În orice zi 
de lucru inlre orele 11-1B. 
Comandantul Diviziei I-a Ca\'ulel"ie 

'Gcncral, (ss.) Bidăreseu. 

In atentiune sco.aritar! 

EMERIC VARJAS 

Uniforme pt. şcolari şi 
gată şi după măsura 

croitorie domnesc. Arad. 
Strada Meţlal1l.l No. 11. 

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

meserla$lIor: 

Economie mare la lemne! ~~~~~Ji ~s~~~a "ZSI6UCZr f:~~llfi~L1~ 
o adevărată minuae a technice moderne! Zilnic primim sute de 
scrisori de recunostinţă şi multumire. LI!. lemne avantaj absulut de 50%. 

Vizitati necondiţionat Depozitul unde se găsesc aceste sobe ; 

HAMMER Si FIUL Arad. Bul. Reg. Ferd. 27. .-.-+-.-.-.-.-.-+-+-.-.-.-.-.-.-.-.-
.J udeciHoria ruraJăjJI ahllagiu. 

N r. G. 354A-H:l30:' 
lidtatie publică obiectele I'eche
slrate şi anume: 1 Toaletă lemnul 
din cireş sticla de cristal. 2 Şifo
niere de cireş. 2 paturi de cireşl 
în ziua de 28 Noemvrie HI3Q ora 
5 p. m. la fata loci1ui. Preţul de 
strigare este de 16.000 Lei, iar în 
caz de nevoie şi sub pretul de 
estimare, 

Halmagiu ,Ia 29 Oct. 1930 . 

Curătirea şi vopsirea hainelor o face in modul 
cel mai perfect 

HOSZPODAR. Str. V. Stroeseu 13. 
tIC e n t rai a de mobilell ~a~~~flz~ 
A RAD, Str. Moise Nicoara 9-U. şi Bulevardul Regele Ferdinand 28_ 

numai eli oferle indli"a. -Xo. 2lH:l·,1!I:iO, 
pnu.IC\TH ·XE. 

Prjlll:~lri[l C()II1U !lei _ \ 1',1(1ul-11011 ll
duce la ('ullo:;;Iill(a puhlic;"!, (,~l il! 
ziua d-e 1 J)ecPIll\TÎe l:l:m ,ore 10 
a. Ill. y:\ ţinea a 1 L licitatie pu
hlid. penlru construirca unei fiin
tnni arleziene in f'omu tiC!, rilllul
nnnd t'iÎrrL rezult at lidl alia publiea
ni, pentru zi ua dt' 7 ;..; O". ] H:·lO. 

J.it'ilatia Se \'<1 tille:! 7n ("'(""~ 
mita(,' ('II L. C. P. şi a cOllditiuni-
10 .. dill ('UPllll <It' sarcini. 

La Jicilajic se ya putea COIlC'ura 

Usla şi lnt'nu-uJ reslaliraluluÎ 

L O U].ş!~renUI 
este senzaţională -.-+-.-.-+-.-.-+

Judcc:îăloria Hurală Bulelli, secţia 
ciÎl'lii fnnduare. 

~o. 1724~-lH30 eL 
; 
, . Exlracr -din pnblicatiune 

de licitatiE>. 

Conditilillile gent>rall' a IlH"l'f;J'i~ 
lor, llu'lllorill. alilem:irul':lloare, <1( •. -
\'iz(·I(w, caielul de sHreilli Se pot 
\'t·dpll zilnic In binHlI noI !u'ial îll~ 
ln~ oarelc 8~-1:!~i -1;)-1~i. 

.\raduJ-Il!Ju, la 10 Xov. 1n:m. 
I)rhnlirill. 

de :'W Drcemnie HJ30, ora 11 a. D1". 
la c:lsa eOll1 L1nanl a comunei Rii
c!esli. Jmobilul ce va fi licilat 1111. 
va' fi \'ilndul pc un preţ mai mic. 
de dl Jumătate din pretul tic stri-
ga... r 

Cei cari HOl'esc>,cu să lkiteze sunt; 
datori ca siHlepoziLeze la delcgatul 
judeC'illo1"Csc Hh).ll (din pretul de 
strigare (it'ept g'aran\if', in nume
rar' StiU lu ,efect de cautic soco
!tic după cur:;ul fixat în § 42. Le-. 
gen LX. 1881 ,sau să pretleic ace
lunşi de10gat chilanta cOllstattll1d 
depunerea judeCălOl'fşte, preala
hiHî a marantiei şi să semneZe con
ditiunife de licitatie (§ U7, 150, 170 
Legea LX. 1881, § 21 Legea XL. 
HJOg;, 
Dacă nimeni nu ored mai mull~ 

- cel care a oferit penlru imobil: 
un pret mai urmat de .cat cel de 
strigare este dator .să ll1tre~c.ască 
imediat garantia - fIxată conform 
procentului pretului de strigare ~ 
la aceiaşi ~ .. tc procentuală a pre
ţului ce la oferit, (~ 25. LXI. 1908.) 
Dată 111 Buteni, Ia 7 Oct. 1930. 

PUBLlC,\ŢiE DE LICITAŢIE 
Suhse~nnallll delegat judecăto

resc prm aceasta aduc la cuno
ştinţă publică că în caUza eXecu
Uonală pornită de urmăritorul fir
ma G. Roth din Gurahont repr, 
prin adv. 11r. Andrei Grosz din 
Hahnagiu şi conlra m'mărituluidin 
comuna Gurahont se va vinde prill 

In urma cererei de lirilaţiunc 
voluntară judiciară alui Galea .J o
Saua căs. Hada Slefan1 Judeciltoria 
Rura1ă Butenni, sectia cărlii fun
duar1', a ordonal Iicitatinuea vo
luntară .tudiciar1:î, 111 baza ~-ul'iIor 
204 şi 205 din Legea LX. din anul 
18S1, a.supra imobilului in cf. pro
tocolUl el. N o .• 9;)4: a comunei Ră
deşli, sub ',(1," o. de. ordine A. t 1. 
No. top. (17. 1338.) intraYilan cu 
easa N o. 59 în pret de slrigare de 
80.000 Lei, l)en(ru încassarca cap. 
şj a('cesorii. 

D~~egat judecătoresc~ In dis cifra bil. Licitaliunea Se va- line in ziua 
~ . ~ss.) Ioaescu 

• JuaecătoI' delegat 
--np. ~, .lIttD. 
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