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Dr. Ioan RObu • 
Reminitcenta 

Era in vara anului unu, oraşul 
Arad ajunse sub jmperl.l român, 
dar primar încă nu avea, Cei dela 
prim:1rie eram toti curioşi că cine 
va fi primarul dup:l ce deja aveam 
deja prefect şi la oraş pc actualu_ 
prefect dr. Iuslin Marşieu. Inlr-o 
zi" însă apare un oHICi' tinerel ehi
pl"ş, ŞI cu fată zimbitoare. Se pre
zentă in anticamera primăl'iei şi 

"zice unui domn, nu-mi aduc amin
te cuei. sunt. dr, Ioan Robu, pri'" 
marul denumit al Aradului. Uri 
Robu fu cond"s in biroul primaru
lui şi cei doi români dda primă
rie fug la el să-l felicite şi să-i 
stea întro-o ajutor. Dă mână, mul
t urneşte şi promite că va fi le~al, 
drepl. înţelegător. S-a tinut de cu
,",lUt. un lucru i-a stricat numai, că 
s-a prea legat de primărie. Dar 
puLea ce fi perfect în era păcate
lod Greşa de multe voi, dar ayea 
sim1ul cavaleresc de a-şi recu
noaşte greşelile şi de a le reparai, 
dacă mai putea. Acest caVaJerÎSlll' 
formează au~co]a regimrllui său. 

1. C. -.-- , 

Un mare raid al dirija· 
bilulul "Contelui Znpuelin" 

Friedrichsbafen. (Rador). :- Di
rijabilul "Contele Zeppelin« va 
pleca Marti, ~ Septemvrie Într-un 
mare raid, În decursul căruia va 
aterisa şi la Moscova; Întrucât 
d-nu) Ecken,er tine să-şi îndepli
nească promisiunea făcută Rusiei 
de a merge la Moscova, promÎsiu
nea pe care anul trecut nu a pUll1~ 
s-o :realizeze din cauza conditiilor 
a.tmosferice. D-sa a adăugat că Ru
Sla .este dispusă să sprijine cu' 
maTI sume de bani, un raid în in-

" tU,l lumii, cu ajutorul Zeppelitiu-
hll. . ., • " 

• 

ORGAN SÂPTAMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

Inlre O-nii Titulescu SI lopunUi 
la Geneua. 

Pentru sau contra revizuirii tratatelor. 
Delegatia română la sesiunea de bucură de multe considcratiunl' şi 

toamnă a Sade! tiţii N atiuniIor a de multe simpatii în cercurile"'iW
plecat la Geneya. litice internationale, O figură <ic 

Delegaţia română, în Întregime, bătrân impunător, cu o eul tură 
este formată din d-nii: G. G. Mi- frumoasă cu mult talent, care ra
rOllescu, N. Titulescu, V, Madgearu I diază stimă şi prestigiu. 
Dinu Cesianu şi L Lugoşianu. ~ D. N. TiLulescu de altă parle Ual 

Sseiunea aceasla a Soc. Natiuni- cuceritor. J!n eei 12 ani de ctmd 
lor, prezintă, pentru România in trăeşte in lumea polilicei interna
special, şi pentru Europa in gene- tionale, prill talentul său formida
rai, () deosebită importantă. Şi nu bil, prin toate insuşirile de ];Ch3r

at:1t pentru chestiunile de fond ce meur« cu cari natura I-a înzestraL 
figurează în programul desbatcri- din plin, - şi-a cucerit un loc de 
lor, c:lt, mai ales, pentru o chestiu- frunte în lumea politică din Apus 
ne de formă, protocolară, care Însă şi i·n cercurile Ligii Natiunilor. 
prin împrejurări speciale, a că- Aşa dar doi advt'rsari, cu multe 
pătat un caracter politic, de o im- şansa fiecare. Invederat că d. N. 
portantă capitală. Titulescu are mai multe decflt c[)n
Imporlanta exct'p,ronaIă din anu' tele ApponyL Relatiile sale, simpa
'acesta al ale~ril preşedintelui. tiile de ca·Ti se bucură sunt imcl1se~ 

Este vorba de alegerea preşedin- infinite. l 
telui adunării Soc. Natiunilor din Dar Candidaturile d-Ior N, TiLu
această sesiune, Unul din candi- lescu şi conle Apponyi, n-au rămas 
dati, cum se ştie, e:ste d. N. TUu- pe acest teren. Aşa în cât reuşita 
lescu ministrul nostru la Londra. sau nereuşita unuia sau altuia de
Alle candidat este... contele Ap- păş.eşte caracterul se-nlimentll1 şi 
ponyi~ adversarul de eri, teribilul oarecum politic ce l-ar fi avut dacă 
adversar al d-Iui N. Titulescu. lupla s-ar fi dat 'llumai între aceste 
. Conlele Apponyi esLe, evident a douil personalilăti. 
importantă personalit a le, care se -.-

Arestarea· unei bande care a iefuit 
in câteva· săptămâni 15 biserici. 

Arad. - Săplămâna trecuLă ",e
am ocupat de nişte spargeri de pră 
văJii ce s-au comis la Pecica şi m 
alte comune din judetul nostru şi 
am arătat că a fost prinsă o bandă 
de patru inşi, care e invinuită de 
spargerile În chestie. 

Banda a fost prinsă de şe.ful po
stului de jandarmi din Aradul-Nou 
Ale:lt, Părăscan, într-o tufă din ho, 
tarul comUlH'i. Luali de scurt; cei 

patru inşi n-au putut da informalii 
clare despre rostul lor, ceeace a 
făcuL Îndată pe şeful de post a 
bănui că ara de-a face cu nişle 
făcători-de-rele. , 

ScotQcindu-i, a găsit la ei bucăti 
de candeJabre de argint, a căror 
proyenicntă n-au putut-o Justifica. 
Arestati şi anchelaH, trei dinLre 
ei au refuzat să facă vreo decla
ratie. 

Penlru cura ullerioară eSle cel mai bun 
"Baia acid carbonlc Si aCid suUuric" de I'S I 

REOACTIA ŞI AD~nNISTRATIA: 
Timisoara Cel.: P. SI. Geor~be 1. 
Arad, Ssrada Eminescu 20-2a. 

I_ugoj, Sirada Bocşf."i No. 8. 
T .. lrfollul R{'dart!rl (lrad): '-3!. 

In schimb, al patrulea, care era 
bolnav, a m~irturisil toiul. recu ... 
noscând că au jefuit două prăvălii 
in Pecica, lot acolo două biserici, 
apoi biserică rom~încască din Ca~ 
ransebeş, şi alte 12 biserici din 
Banat, toale în mai putin de două.' 
luni. Lucrurile furate le vindeau, 
la Timişoara sau in Ungaria . 

Aresla\ii se numesc: Ion Chi~ 
şozan elin Giroda, (Timis») Gh. Hi
diş din Pecica, Ion Coste din Tg: 
Mrş şi Virgil Petran din Bonteşti 
(Arad). 

A făcut mărturisiri numai fHi
căuI Ion Coste. Ceilalti trei conti. 
nă să tăgăduiască. 

La biserica romano-catolid din 
Aradul-N ou s-a comis noaptea o 
spargere, S-au fural potire, 3l'gin
tărie şi o culie cu :ltID de Ici:,: 

Hotul, care mărluriseşte că a 
comis spargerea singur, a fost 
prins S isc numeşte MaIci Bung. 
A şomer din AI'ad şi au fost găsit 
la el acas.l aproape toale lucru
rile cari au dispărut din biserica 
din Aradul-:\ ou. -.-
Cum uor uota femeile Si 

barbatii in Germania. 
Berlin. (Ceps). - In toate ale

gerile germane de pân1i acum, băr
batii şi femeile au votat in loca
luri de vot comune. In anul acesta! 
a survenit o interesantă schimbare. 
Ministrul de Interne al Reichului 
a luat o dispozitiune, prin care se 
"OI' crea pentru alegătorii biirbati 
şi femei localuri de vot deosebite, 
După ştirile de pân1i acum, acea

stă măsură se va lua la Berlin şi 
în imprejurimi, dar se consideră 
ca posibilă ea va fi aplica în in ... 
treaga Germanie. La Berlin se pre
gătesc şi bulctine de vot deosebite. 
In cercurile politice se declară că 
aooastă măsură urmăreşte în pri
mul rând un scop statistical, deoa
rece îh aceast mod se va purea 
stabili cum votează bărbatii şi cum 
femeile, în special care este gra
dul de înd('pendentă al femeilor În 
alegeri. ~.'iJ 

l' 
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Voinţa:.· Poporului 

In 'iafeneua. Crucea Aibă Arad. fiecare seară program senzaţional, 'familiar 
'all-Band. Publicul dan,eazi la parchel. 
Intrare. liberă! Preturi de caieneua I 

-liiiiiiii_~-- ........ ~iIiiI-I--- T- ----.--.----:------~---------

Doi jandarmi au ucis doi Ultime informatii E. SIEn 16YOR6YI 
aeguslor de mode pl. dalllue 
a loslt din strllnltate (Wlena-Parls, 
şi sta la dispozitiune pt. desIuş1ri 
despre modei, al ă ând t.'!rl! obl,gaţi
une de cumpăral e;nouJăIi de toamnă. 

l RID. Palatul Neuman. 
il. 

noui agitatii antisemite 
~~~ . in Maramures 
Sighetul 1\1 3nilaliei. In locali! ale 

a sosit COI"·ueliu Zdea emh'canu, 
7.î'llsotil dl:' Toluşi dcal!i studenti. 
El s-a pt't'zel1tald-llli prim pr:-Jcu
rol' şi a declarat că imprell:ua cu 
alti avocali care îl j.ntov.irăşesQ 

se înscriu ca apărălori ai preoti lor 
13erindei şi Dumilrescu, cun:lscu!i 
din Maramureş. După cum sc şlie 

aceştia sunl areslati. 
Procurorul le-a pus la uispozitic 

dosarul După ce au cercetat dosa
rul, COI"ucliu Codrcanu şi lovanişii 
săi au plecal la BOI·şa. 

Auloritli\ilc temându-se de noui 

săteni. D. general Condecscu ministrul 
arma lei, a ple.cal eri la Sinaia, de 
unde, împreună cu ~t S. Regele se 
va duce astăzi la SI. Ghcorghe p~n· 
tru a inspecla centrul din aceasl~ 
localitate, 

In ziua de Bohotcaza anul trecet. 
lllai 1l1111\i locuitori se anau i·n c,lr
ciuma satului. In acest timp au so
sit ja-lHlal'Illul serg.ent Tlefan C()n
sta-nUn ~i caporalul Ioan Munlea
mi Aec:;;lia an somat pe locuilori 
să iasă afară <Ii'll c[trC'iumă, de oar-.e 
ce i·n ziua aeeasla de sărbMoare 
,nu este pennis să se vfmdă bauturi 
spirtnase 

unii locuitori au i.eş.it alltii s-au 
opus, Cei cari au ie)it afanl au \'C

nit Însotiti de alt li'irani şi. an in' 
cercat să dezarmeze pe jandarmi. I 

Aceştia au I;ieut uz de arme. ,! 
Au fost împuşcali tămuul l\Iă- I 

gureanu car,e a r<imas morl pe loc 
~i soldabl Mireull, care era în 
conccdi u la p(U'ill\l, în comună. 

Proces:ll a venit sIll'e judecare 
î'11 ziua d~ ,1 St~pl(,tll\Tie. 

Comp81elul a rost format din d. 
preşedinte ] )umitru H lIZUlll şi d. 
jude Dr:lgutespcu. Acuzal ia a fost 

sustinută de d, procuror N. Galca, 
iar' ap,\rarea de d. avocat Mircea 
Rădulescu şi Felician Zaciu. 

Dupi'! ce au fost ~nlerogali nume
roşi mari ori d. procuror Cal,ea a • 
făcut o amplă expunere a faptelor 
cer,Î·nrl o ex{'mp Iad .. pedapsă pen
tru acuzati. 

IJ-uii avocatii lIIircea R,idl1lcscu 
şi Zaciu, ÎIl haza unui complex de 
c[)l1sidt'raliuni juridice şi de fapt, 
au cr!'ul achi! arca inc,il 11 pa~ ilur. 

A dona zi tribunalul a adus sen
linta, I}['in care a condamnat la an 
şi .i~m . închisoare pe sergentul Tie 
fan Const şi 3 luni p~ capol'alul 
l\[ un t ea Il u. 

Caporalul !\hmlcallU, care făcuse 
7 luui de lH'C\,{lll~ic a fosl imcdiaL 
pus 1>\1 libertale, iar sergentul a fost 
ruenti nut areslat, de oarece allt~ I 
procurorul cât şi apărarea au f:1-
c::ut apel conlra aceslei sentinlc. ~ 

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

Convingeţi-vă, că ciorapi pt. copii svetteri, combinezoni de mătasă, pant. 
r~for.m, ~ănllşi dăntele, etc. A~ti~olele ţesut A -, HOmso Arad, Str. 13 
ŞI tricota] se procură cel mal IeftIn la fa. H. y~ Eminescu ~ 
_.~ n0~._._._9_._)_.-.~+~.-.-._+-._~ 

• 
D. locol.-colonel ~I. Hâmniceanl1 

a 1'ost numit aghiolant al )1. S. He· 
Hina l\laria, 

• 
La ~finisterlll agricuHun'i au 

fost com'oeali toti. uircclorii şcoa-
1('lon inferioare de agricultură 
sub preşedintia d-Iui MilrHlru, sprQ 
a discula e\'enLuală lransformare 
în şcoli de ial"I1,[ a unui număl' din 
aceste şcoli, ..... ' 

Confratele l1ostru}tliilorul lncl~i
U;II1<1 un articol mcmori ~'i 1 tii <;i
mion Bârnll~ill, il itlsote:;;tc cu un 
foalie reuşit portrel al lui Iacob 
l\1m·cşianu. -+-Ofiferi f.!ermani co'cabore. 
oză ca arma'a roşie 1 

SUFR· aH:E~~1! Fa < n ""'" prăvăIiă de comision Paris. - 1'oati1 pi'CSl fraJlN'ză 
~U Ril';, ' ~~!1 il n ft Str. Emi- i reprm!a('c rtesliHnurile din })Daily 

cov,oare p.er~len, du!a~ue:j .: I ~ II ;1 H n nescu 3D. 1 .\bil cu privirea la cilla];.nran:a 
antIce, vltnne, dormltoTl, . '(ierm<lllki la inllarm~îl'ilc Husiei. 
piani lucruri de mâ lI': " P~I 'Orlu'~UI Illtre alLele, marele ziar englez 

,. .. r a, F~~"" ;'l~~'m U. luy. m'alii ('ă numeroşi foşti ofiteri ger-

scandal!lri au interzis oricc întru
iIlire sau manift'sl atie şi le-a alras 
atenlia agitatorilor cuzi!;iti că dacă 
nu vor p,istra ordinea, vor fi ares
laii. Tot mIată li s-a pns în vedere 
ca p:lnă seara să plece ain Harşa, sunt de vanzare la .~Wj:r.~~'~~';.:\li!@'!i ~CM"",,*,od malli ar' dirita acum construirea de 

I +-.-.-.-.-.-~~.-.-.-.-.-.-.-~~.~.~.-. . ayic.:11le şi dirij alJilc, în ,tlZiucle so--+-
InrautaUroa comertulUi 

URlml
" al Ungariei 

I P.§tUf!ii ealde (de flanele) pf. studenţi. Preţul de redamă lei l "ielice,. . ~ . .,-. 
g ull3 .. I 290'. I::J;apome «!e vată În mareasortinentla.- . La tlZlll<l. dll1 V01:01ll:J. S-;ll' .;?:lSl 

, $ro:;t' expertt Ae.t1nll'lli, ett"'J. tm ftH'''' 

Tn timp ce în Aprilie, Mai şi, Iu
nie Ungaria o balanţă c.Jmercială 

acli\'ă, în Iulie aoeastă tară a in
regislrat un pasiv de 10 milioane 
pengoc. 1 nlr-adevăr s-a inregistrat 
iln această lună o descreştere con- ! 
siderabilă .a exportului. Exportul I 
din Iulie s-a cifrat la fiU.7 miii oane 

,pengoe fală de 83.5 milbanc ÎI); 

aceeaş lu·nă din anul precedent. 
DeQareee vâllzm'ea recoltei a înce- I 
put cu o oarecare întârziere, se 
aşlcapă Q imbuuălătire a balantei 

',comerciale pentru mai lârziu. -+-
Cât aur se ana 
in intreaga lume 

După 0 slatistică a Di'IHrlamou
lului de Finante al Statelor 'Cuile, 
se află În înlreaga lume aur de 
10.2D1,000.000 dolal-i. Cea mai mare 
cantitale se află În Statele Unile 
380(0. Urm-ează apoi Franta 15.80/0, 
'Anglia 6,Hl 0/(I, Germania 5.29%, J a-

. ponia 5.2~'o, etc. D"t'pozitele auI1 
cari sunt în propril'late diferitelor 
state se prezintă dupll cum ur
mează: Statele Unile 3.!lOO,OOO,OOO 
dolari, Franţa 1.63;~,()OO.OOO dolari, 

. :A,.nglia 711,000.000 dolari, ~rma
uia 544,000.000 dolari, Japonia 
542,000.000 dolari, Argentina ,133 
milioane dolari, Italia 273,000.000 
dolari. In .·aport cu numărul ])0-

- pulatiei cea mai bogată tară esle 
\/\rge>ntilla. unde revin 10 dolaI1~ 
de locuitor In Franta revin de 10-
cuitnr:)9 dolari aur, in Statele Uni
te 32 dolari, Anglia 15 dolari, elco 
Este interesant că valuta engleză, 
deşiar.e o cantitate de aur mail 
mică, c cea mai SCUml)ă, in timp 
ce Franta care are cca mai mare 
ca-ntitate de aur dinlre toale sta
tele europene, arc o valul(l mică. 

61~9~~!1I~~ln Si f~~~1 arad, SIr. mau~nu. Cu mmw! I }J~;:II~r~:I~I:i.I;:~il~;~r~;I~~~:,~i~~~~rc-~!l~:~ 
h~~~~ U~ ~ U~ Clti.n~umU in rate fin 6 I"n,- Wl .\~()~~:fl\a; dOI fo~l~ oiilen g~r.llla-
U'ullii aU li liU " U'.~ I 1 UtJ ilu. III ehnJl'aza cous[ruu'ca de anone -...... ..-.-..-...... -.-.- .--~ ...... -+-+-.-+-+-+-. de hamhardnnll'llL 

Drama' de la hotelul "Splendidu 

din Btlcureş'i.' 

T ,a Pett'ograd şi Odesa ofiteri ger 
. ma-ni lucrează la construirea d(\ 
hidl'Oa\·ÎuHlle. i~u' inslitutul arn'1n 
pun-::;o\'ietic inlrebuinteaza r10ispre 
zece experti germani. 

Ziar~tl c<nlez mai adaw:ţă că a
vinum'le consLruite în Husi!\, 11U. 
sunL luaLe pentru anuala roşie. 

După ce'şi impuşcă concubina, un 'os, polifis' 
se sinucide. 

La 7, l. c. dimineaţa la: ol'ele 
10,15, hotelul Splendid din calca 
Viclol"Îei a fo.<;t alarmat de cflleva 
detllnăluri de revolver ce l'>e au
zeau la al doilea etaj. Personalul 
de ser\'icill precum şi nume roşi 
pasageri aflati In holel au alergat 
spre camera 1\0, UO. de unde se 
auziseră de!ul1iitura. 

In sus numită cameră au fost 
gasiti r:lni\i Eugeniu lanul fost co
misar la Oradea Mare şi concu
bina acesluia, anume Mila Lang. 
Au fo .. <;t anul1!ale aulorităiilc şi la 
fata locului au 'sosit d-nii jude in~ 
strllctor I. Stănescu .. procuror Mis
sir, inspector Fr{lnculescu, elc.elc.., 
cari au început imediat cercetările 
de rigoare. . . ' 

; ~ .!Jail,v ~bil" a-nul1tă lotodală că 
găzduit:! la o priz>l<llă a ci. ce I in [{usia 6 t uzine rabridi [lelucl
locl!.ia In ca!nera :\0. 140 a hvte-l mf"n!p mari canlil~ţi de gaze toxiee 
Iu Illl SpJ{'mhd, Fi,pcar~ tii Il aC'('sle uzi ne ulili.7.cază . 

Ian~Jt şi a ,",lzul ,fosta (:oncu,hi~lă. ! experţi gel"lllu·ui. De altă parle, un 
in vale\'u !'illl(,im'l, C'Cr~lI~du-l tn- lllal'C numiir 'de ingineri germani 
seslenl ca Sa reia raporlunle, ceea- r sant în scn-iciul institutului chi-
C(? ~a refuzat. ' mic al sovrelelor. 

O ,·izW. înoporlună, .' 
Duminec:1 dimllH'atfi, lanut. carE' 

se inform'\3asc unde e locuinţa 1"0- i 
slei cOllcuhilH',' avenit Ja. hOlelUl

l
l 

»Splendid... I 

S{' lnţelpge lesne că presa fran
ceză de dreapta se arală enw\in
Inutil d~ âcesle ştiri, eari-i servesc 
campaniei Întreprinse contN Ger
maniei Ar· li-cbui însă ,ca ele să" fie 
vuifical{' î-nai nle de a li se' da 'Oi 
puhlicita!e alât (!G Î-nlinsă şi de ,a, 
se trage, pe baza lor, concluzii po-
litice " -+-

Cu o ambulântă a -Sah'lriic, 1'iI.
nitii au fost transporta~ la spita-
lul >.Coltek . 
. Ch~ sunt erei[ dramei 

in eamera 1 10. Sll aflau in afară I 
de Mila Lang şiprielena eL un alU 
b:îrlJat. care-şi petrecuse noaptea I 
,acolo. Ianul a hălut la u~ă. Fosla 
concuhină i-3 iel;iil inait<J şi l-a ru
gat să a!;ilt'pte câte,-a minute Până. I 
ce bărbatul din cameră se va im-r 

, brăca. Ianut a aşteplat calm pâmî 
ce acesla s-a Îmbr~kat. şi a plecat. 
Apoi a cerut prieten ei concubinei 
s-o lasă singură cu el fiindcă are 

Proprietarul URui res'au .. ,'" 
ron' din Broadway· ~ nSG .. ' 

sinaI de con'rabandÎ~i. 
New-York. -- Proprietarul nuui 

cunoscut restaurant maghiar din 
Broadway, ~Little HU'Ilgary., nu
mit Herman Feinstein,a a fost a.->a 
si~lat în noaptea trecută. După ce 
ai,nchis localul, el a· plecat cu soi
ta sa spre· casă.Ln fata portii ca· 
sei sale a fost alacat de doi necu.-i 
noscuti, cari au tras două focuri 
de '1'evolvet' asupra rest.auratorul ni, 
oll1@râ·ndu-1 iJe loc. Sotia lui a leşi
nat de spaimtt Asasinii s-au făcut 
nev~î.zutL ne oar,cce n-au fural ~i
mic. se crede că esle \'orba de răz
bu:narea unor eont'ral)andişli do( 
atcJol. 

Eroii acestei drame sunt: Etl
geniu Ianut, În vârstă de 41 de ani, 
care a funcţional în calitate de co
misar până la incadrările din anul 
trecut, la Oradea ~bre, şi I\Hla 
Lang .. în vâI'sta de 30 d{,~ ani, con· 
cuhina acestuia, tot din Oradea 
Mare. 

Ianut a venit de câteva zile in 
C'1pitală ullfle locuia tn bulevardul 
Cuza No. 15" "T ' 

;\1ila Lang se de~;Jlărlise de cât 
va timp de concuhinul ei, - cu 
toale insistenţele acestuia de a cOJ}
vietui mai dcpar·te împreuni'l -! 
şi a venit in Bucurc>şU, unde a t):)sl 

de vorhit cea, 
Prietena s-a executat, a eşit din 

cameră, iar lanut a- intrat 
Drama. 

O discutie foartoe scurtă a dm·al. 
Tanul a scos revoolverul şi a tras. 
asupra foste icollcubine un glonte 
care a lovit-o in mamela stângă. 

Apoi şi-a tras 1111 glonte t1~ re
revolver în tâmpla dreaptă. 

Starea Mile iLang e foarte gra- ~ 
\'li, în timp ce crimillalul S~ arlă 
în afară de ()ric~ pericol. 
După ce i s-au dat ingrijiri el 

a fp~t triIpis ,sul~ pU1:ă la infirmeria I 
înclusurei \ ăcareşlL 

~ .... ~ ........ _~..-..._--~ 
EU '8 ............... ------------------~-~ 4~"" 
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Voinţa poporului 3 
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(U~D-utine;Darale puteti 'deja 'cumpără pl.CODiiul Dvs. ghete __ ~ R·· ECLAM" 
IUlne de scoală l' ARAD. Strada Metianu Nr.' 9. Casa 'd~ ghete.l~ . 

• • Ii- .. " ' . '" ..• , d '~Ghete pt. copii neagră tare. inalt, IJ €Jhete pt. dame. nu ma! II Panto!_ ŞI gh~te pt. 
sau in diferite culoare dela Lei 298. Nr. 35-36 dela Lei 280. ' domm dela Lel.a .. 

Ciorapi de copii pt. scoală patent in orice număr, ciorapi de dame şi domni cu preţul extrem ieftine: 

Stiri diuerse. 
Unele ziare Înregistrează ştirea 

că d. Vaida, ministru de interne, a 
rfmduit o anchetă care sfi cerce
Icze activitatea lui TăzIăanu, şe[ul 

. său de cabinet demisional. 
.Dacă faptul e adevărat, măl'luri

~im că nu mai intel~em nimic. 
Sunt ooleva săltlănlâni, (le duu ni 
5-a .spus de la lnt{'l'ne ca s-a dispus 
fcaereu unei asemenea aJ)chete, Am 
aşteptal sa ni se cOlIlunice şi re, 
zulla~ul cL dar. până acum nu s:; 
spuue nimic.., 

De 'el''! Nu Se mai face ancheta? 
Sau c încă in curs'! San rezullalul I 
ci nu trebue cunoscut de opinia 
publică? Sau, poale,. ştirea esle c
xacUi şi anchpla - <h'sprc care ni 
fi-a spus cu saptr\mfllli În Urmă cil 
a fost ordonală - va Incep:; auia 
• cum" ", j • -.-
'~"Jâ~ar taiat de tren. , 
_ Azi" noapLe' pe la ora 11 ,imn. 

_ dupa (rece rea lrenu!lti Buzău-Ga
Jaji, a fosL găsit pe linie, în drep
luI sii'ăzi( APollo, , cadavrul unui 
tânăr de lX ani, Uiiat în dowi. l\lf 

~:s-a putul stabili dacii C vOl'ha d~ 
c o sinucidere, o crilllil sau o neno--! 
rudc. -.-
EKcruCi1erJi d8 zeci de i 

.milioane a : două surori. 
Berlin In· ultin1Ple săpl<im:Jlli, 

-dolia SUl'od, {) doamnă divorlată 
cu llllmele de Arma Harlmann şi 
sotia unuL institulor, anume Hed
wig Sclmeider, în baza unei pre
tinse l1loştcniri aşteptată din In
dia, de 200 de mi Iioane de mărci 
aur, au reuşit S~\ excrodwze pe nu
meroşi comercianti din Bresla:l cu 
mărfuri şi bani în sumă de peste 
/Un milion de mărci aur. 

CeLe dtmă surOl'i ,aJir'mau, c2î 
''sunt moşleniloarele de drapt ale 
IUnul căpiLm\ de vaporr care ar 
fi murit în Indiil;") Oland,pze, llisâna 
<l avere Uria1;o!l. A \-crca 3.cP3s1a s-ar 
'Urca Ia. 7 milinallc dr. dolari. Căpi
tanul în chestie ar fi lăsat ca Jl10S-

. loniloare a sa pe bunica lor, dc~ 
cedată în aTlai 1876, 

Cele oouă surori şi-au prO~llrat 
. mai m:lHe declaraţii ăeutfe stlb iu
: .rământ de cfl!iva hătdni, cari' a-
1irmă că acum Yreo ;)0 de ani ei . 
"9r fiaazit intr-adcYdr d-cspre l) I 

~ colosală moştenire ce ar' fi reyc-/ 
nit bunkelor. 

, "In~r-male cu aceste documonte. 
, c-ete doua femei s-au dedat la ex- I 
: CI'ocllcriile pomenite mai sus, cu 

ajutorul unui ayocat şi nolar dr. 
~,Spiller din Glalz. 
: Doctorul Spiller a fost an'slab 
_ Să previÎd şi alte arestări Îll leg.,-
tură cu aer-astă afacere. -.-

, ADitalia COmerCiantilor 
. . :'. "~ ': ardeleni. 
ClUj .. - ComerciMti din intre" 

- :Ardealul întentioneaz~ ca pe ziul) 
dc li) Seplemnic să lie intruniri 

t~ebuni in emigratie.· 
Puhlicistul rus An(lrci S'l'd",ch, tii straini din Franta primul loc în 

care a PlIhlirat prlll:" acum mai ocupil Huşii. 
mulLe cărF despre vechiul Paris, O slaListică complectă a Ru~ilor 
prl'găleşte o f!!ur.t.e imporlal~tă lu- din Fran\a cari suferă de boli min
crare asupra YLetu H~lşll()r dm Pa~ I talc nu t'xistâ, dar numai în Spi"' 
r:isu~ acll.taL lIn Cal?Lh!~ al ac(';;t,e\ II tal,.l dlcnri Housf'lc, se află 8G7 
di.l'll C ('lmsacrat vn-:ţu nebumlor Hdemenţi [·uşi. numărul uCllll'uli
in emigratie. lor al'ricani este de liO. urm:lnd 

Hazboiul cu tot clll'lcgiui de su-.t apoi Grecii, Italienii, elc: E nl'ee-
ferintc: sar a se obS<>l"\'a eă la Paris se află 

Nu pulpa să nu lase surme u- dcex. mai multi Italieni decât 
dfmeÎ în sunetul aeelm'u cari au emigl'an\i ruşi, Însă număr'fll de
lrecul prin mari chinuri şi miz/ol- mcnlilor ruşi este de două ori mai 
riL In Eumpa poslbdica a e\"cs- mare dl'c,lt cel al lLalil'llilor: 
cut considerabil nUl11Mul aHanuti-j Din convMhil'ilecu psihialrii 
lor. După ultima stalislica numă- francezi puhLicislul Sedych a afla, 
rul alienaJilor din casele de nănă-/ că in Franta se afHi mai mult de o 
latc din l'ranta a crescul C11 peste mie demcnli dinemigl'untia rusă. 
100.000. ! Cel mai l1l:U'C Hum:"!' sufen1 de ma-

Un cunoseul psihiatru franeez ,a j ni'a că e, urmărit <1(' bol~cvlcL Pre
declarat publicistului S'l'dych că In tulim1cni "ăd cckhli. cari ar voi 
(l'epartamenlul Scnei se arui 2·U)(lO să-i asasineze, rerllZ~ mâncar!'a . 
dcmenli înrcgish'a\i. L'n mare pr()~ spunând că, conţine otrs\'ă. şi 8(' 

cent din aec-şti hulnavi îl formează tem l11[)reu c,l ,"or fi trimişi din 1 
riie sukrile de în Eur9pa s:a adău- Frnala În Rusia sovietică) unde 1 .... 
străillU In afară de toaLe zgutlu- aşleupU\ moartea. 
gal în Husia re\"(llulin, emigr<ltia, După dispfiritia generalului Ku-
llcasigurarea materiala, lemcre~ lepov s-a formal o ,nouă serie de 
pentru ziua dD m,liIH" gri.ia de bolnavi. Prcfedl1l~apoHjil'i > din 
familiilc lăsat>e 'În Busia, etc. ne-, ris primeşt~ zilnic dl"nun\uri fan
aceia e natural, că pr'lntl'e dcmen- I tezisll'. dcascl1wnea şi reactiile zia-

inainte de sezonul semei, procurali~uă necesitatea la 

EL-DE Casa do. Ciorapi 
Ciorapi de copii patentdela ·Lei ·9., 
l\tlare asorţiment in svetteri'~ pt. 
copii lângă preţuri ieftinede fabrică 

Casa de CiOrapi' El-SE 
.' ARAD, . Str .. Rornânului 

Vis-a ... vis cu teatrul, oraşenesc. 

relor. Un ofiler din fosta armată 
rus:i scrie că printre eci cari ~u 
riîpit f)C Kutyepov se află "Părin· 
tele ~ aehnic«, 1\1 rnjinski. directo· 
rul politiei criminale din Paris, elco 
Alicnalia la ru~i se datoreşte în c.:a 
mai mare parle mizeriei. -.-.-.-.-.-.-.-.-

In . atenti uni 
economelor ! 

Nu vândeli iţ>ttin (,t'rt'al~ voaslr3t 
inlrm'ât ~fa~azia d{' Produrl" şi 
,le l"1i'rfuri S. A. din Arad (Cal,?a 
Vnnători a.) soldează la c?reareJe 
mal.!azinalt' Împrumutul lângă con
di'iuni 3'-ăllhi,ioase. Tltult> f;,.n-ora
bilt'. ---.-.-.-.-.-.-.-.-

Cum se cladeşte 
, la Praga. .. 

Praga. (Ct'ps:~. - In primul an 
dnpă proclumarC3 Înrl'qH'Ilden\ci 
c{'hosloY:lce au fostridicatr la 
PI-aga, numai 23 case, In anul ur· 
măluri l1umtirul cas{'lor noui a 
ajulls la lUOO anual. Dela 1\127 ÎI1-
coace nutniîrul caselor Cu elaic ce 
se ridic;\ amlaI întrece de '2000. 
In anul trecut aU fost ridicale 
2 WG case nouL a\-i\nd 3HlOO apar
tamente dl' locuit. In total au fost 
ridicate la Pl'aga . după război 12.3G5 
case noui cu etaJe, ,unInd H:i.(X)(I 
apartamente. . -.-
De groaza urmă,ilo,. parti
cipării la manifes'aliile 

dela Budcpesîa, au fugi' 
in România. 

AI'ud Am c~ris in ('or('sjl,"lIlden!a 
frulcrioarit dt au Încercat i nI r-una 
din nopţile trecute să vină în ta~-ă 
clandestin cinci in~i din U n·garia, 
dinlre cari, fiindcă n-au răspuns 
la somaţie, 11l1ul a ost Îmuşcat de 
grăllic~rul drla piC'h{'tul 81 Rovine, 
care i-a zarit, unul a r:Hnas rlinit 
U<:01'. Şl a fDsl pri,ns" iar c-:-ibltL 
lrei s-au făcut Ilcnlzuţi. 

, S-a spns 1n primul mnmC'nt, că 
('rau şmuerL şi ':,>niau sit cauLe tie. 
lecl'll în H IJmftnia. 

Pi·!} declaratiile ul!erio::trc !tIe< 
cebi pri.ns, ,\1. ~emrth, s-a' cons
taLat că ccatair' ch{'stiune fikca 
parle di'ntl'e maniff'sLan\ii cari au 
provocat la 1 S('pL, s;"l-ngeroasele 
dezordini dela Burlape,,>t1, ~i au. 
Î>\let"'l'cat să fu[{ă din t: ngnria de 
grnaza consecintelor. 

Direttiunea Si Consiliul de Administratie 
al Fain. de Zahăr S. A. din Arad, 

cu durere aduce la cunoştinţă .cămembrul din direcţie 

. Xemelh est~ anchetat de auto
rit;i\ile 'Iloastre şi dnpă ce îşi Val 
rrace pf'·(lt>ap~l r_"'ntrt.. frlecerea. 

, clfrndt>stină a granitei, ya fi predat 
autorită\ilor U>llgureşli. 

bogat in merite . 

. Dr~' IOan Robu 
,Primarul genzionat a Muncipiului Arad 

a deceda.t.. 

Defunctul a dovedit o muncă des făşurătoare la in
fiinţarea intreprînderiei noastre. '. 

Memoria lui vom păstra eterni,. 

1Iii&B. iDIiIl'B. __ " __ C ii!D • _. 

PUBLICATIE. ' 

, tie . pl"ol:estarc mpotl"iîva impozile
lor exeesive şi a felului barbar in j' 
carc. reprcz€'nlantii fiSClllui îşi in- I ~~J:R!I_!lZ!ZrJllil!O:'lill_ 
dcphncsc misiunea. I 

Pe baza ordinului Ministerului 
Lucrărilor Publiee si al Comuni
catiilor, Cas:t Autonomă a Drumu
rilor de Stai, Serviciul Timisoara, 
Nr. 1155-930. Chf'slura Politiei 
Arad, S.'clia Circulatiei, j'IHilă pe 
toti acei propri~tari de autamo-o 
bil-e, a~ltobu1R, 311tocamif)a,ne' si; 
aulomambnete din, orasul şi ju<k
tul Araq, cari să ocupă cu ll'USPOC
luI de măr'furi şi per~oanc, ca ill 
t{'rme-n cip trei zile Lrehue să sa 
11rezinlt' la Sec!ia 'f:il'cula\îei din.. 
Chestura P~)litici,sprc a primi. Î!l
format in·nUe J1fwesar~ pt>nlru obti
,hel'ea aulol'izalÎunei prnyizori.că a 
sus-numitei Case Autonome. 
J udeciHoria mixtă Arad. 
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Tribuna Liberă. -.-
Anunt! 

Dt' solia mia. năs('uta Gizella 
Farkas Irăit'sc sl'parat şi pentru 
dânsa nu preiau niri o riispullsabi
Jilalea. 

Augu .. tln Clonda, ............. _._.-
ImpOrlanl de StiU II 
Vniformclc pentru sdtimbaşf <lin 
stofa cea mai bună numai la firma 

La cavalerie 
croitoria militară 

ARAU. Strada Blu'ur ~ o. 5. -.-.-.-.-.-.-.-.
Judecătoria Rurală BulenL 

sectia eL 

r, 1121-1930 ef. 
Edract din publieatillDea de 

Iicila(ie. 
In cererea de executare făcută 

de urmărilor Berdan Gheorghe Ju
decătoria Rurală Buteni sec!ia ef. 
a ordonat Jicitaliunca executiona
lă asupra hnohililui cuprins În 
proL d. N o. 326 a comunei Cuiedi 
sub No. de ord. A. 1. 1. No. top. 
608. cuprinse În intravilan cu casă 
in preţ de strigare de 20.000 lei 
şi asupra imobililui cuprins 1n 
prol. cf. N o. 611 a comunei Cuied 
sub N o. de ord. A, t 1. N o. top. 
9ţ15 (fânat) în Dumpe în pret de 
slrigare de 2000 lei pentru înca
sarea crcanţcl de 3172 lei capita~ 
Şl aC('I(>sorii. 

LicilaHunca se nI line În ziua 
de 22 Oclomvrie 1930 ora 10 la ca
sa comunală a comunei Cuied. 

Imobilt'le ce vor fi licitate nu VOI' 
fi vfmdlltc pe un pre>\ ma imic de 
două treimi din pretul de strigare. 

Cei cari doresc să Jiciteze sun~ 
datori să depoziteze la delegatul 
judecătoresc 100'0 din pretul de 
strigare dl'Cpt garantie, în nume
rar sau în efecte de caulie socotite 
după cursul fixat În § 42 lCţ!ca 
LX. 1881 ,sau să predea aceluiaşi 
delegat chilanta constalfmd depu
nera, judecătoreşte ,prealabnă .. a 
garantiei şi să semneze condltlU
nile de licitatie (ţ? Ui, 1i"lO, 170, 
legea LX. 1881; § 21 legea XU 
1908.) .-.-.-.-.-.-.-.-., 

PUBLICAŢlUNE. 

Se aduc la cunoştinta tinerilor 
din clasa anului (1934) născut Îl) 

anul 1912 în oraşul Arad, să se 
prezinta la Circ. de politie respec~ 
live cu incepere dela 1 Sept. a. c. 
Cei născuti în anul 1910, 1911, 
care nu sunt inscrişi de asemenea 
se \'or prezenta. Se vor mai pre~ 

zenta şi cei mai bătrâni, care au 
primit naturalizarea. Acei născuti 
în alte comuna, să aducă extra. .. ul 
slărei civile de naştere original 
Matura poliliei Arad, Biroul Mi-
Jitar. -

Copie. Domnule Administrator, 
Vă rugăm să luati măsuri ca la 
toate succesiunile Ia cari moşteni
torii vor achita până la 1 Octom~ 
"Tie a. c. În intregime taxele da .. 
(orate să nu se perceapă dobânzi~ 

.. Această disp02Jitiune o ve~i aduce 
de urgentă la cunoştinta ~enti1or 
încasatori, cari la rândul lor vor 
căuta să o aducă Ia cunoştinta 
celor interesaU. p. Ministru (ss.) 
Teianu, p. director (ss.) Plorescu 
Pentru conformitate (ss.) ~Iarcu. 

i -

~ ___ ~ ________ - ___ ----_-__ .r.2Ii1irllţ'i.cj,,:' ,:,.,..,. lA • 
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In atentiune scolarilor I 
Uniforme pt. ~olari şi hAine de toamnă, 
gată şi după măsura cel mai ieftin la 

EMER;C VARJAS croitorie domnesc. "'.... Pe , ... cu IIlbelul 
Strada Melianu No. 11. .eserl.sllor: 

Pala- r-," alb'· e şi cuIorate. d~ postav pentru dam~ precum şi 
slompurl 1D OI are a s o r tim. e D t la 

Firma Bittenbinder Arad, Str_ Eminescu no. 2. 
.-.-.-.-.-.. -.-.-._.-.-.-.-.-.-.-.-.. i Haine de toamnă, palton de piele i 
I VOPSESTE. K NAP P Str. Iratl.nu 11. • 
• CURATESTE Str. Ep. O. Radu 10. I -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-. 
Cumparare' de OCaZl-O Material de F!ottir (pentru man-

tauă de bale) ]55 cm. lat 
• :~: Lei 198.- :-: 

la fi l' D1 a STR AS SER, vis-a-vis cu B i seri caL u t h era n ă 

I M OBI LEi n R A T E ~:I~r!t: f~~~~!~rl~: I'~ 
În pret de G ~ R ~ 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. , 
bani gata .1'1 ."... Atentiune la adresă I 

H R E B S 
vOpsitaf vopseşte, curăţeşte, spală haine 
de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop
sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 51. şi 
Str. Eminescu 1. Palatul Crucea AIbă. 

Curltlrea $i vopslrea hainelo, o face In modul 
cel mai perteci 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. 

._._._._.-._ .. _._._._._.
Stu1e chachi pentru 
uniformă scolare 

în mare asortiment la ~Postăvăriac 

1. ~~HUIZ 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, În faţă cu biserica lutherană 

(reparaţii garantate). -.-.-.-.-.-.-.-.-
Nr G. 215·l- Hl30. 
,PUBLICAŢIE DE .LICITAŢIE • 

Arad, Strada Eminescu Nr. 2. vls- Suhsemnatul delegat judecăto-
. a-vis cu cafeneaua orăşrnească. Tese aduc la cu·noş!lntii publică 
_._._._._._._._._ în sensul legii articolul LX. din 
Judecătoria rurală: Hălmagiu. 1881 §. 102 fJ.:spcdiye, XLI. din 

19.08 §. 19 cumcă lucrurile urmă-
Nr G. 2209-HI3.o. toare şianuIllc. 2 cai de 5 ani şi, 

PUBLICA ŢIE DE LICITA ŢIE. tllla cărulă de povoară compleclă, 
Suhsemnatul delegat judecăto- car~ i,n urma decisului Nr. 610. 

resc prin aceasta public, că in ba- 611 şi 13~)8~1KlO.-al judecătoriei 
za decizi unei Nr. C. 4021-1929 Nr. Halmagiu sau exccvat ~n comuna 
G 2210 şi G. 2211-1930, a .iude- V i'trfurile în favorul cxecvatoru]ui I 
cătoriei rurale Hălmagiu, in favo- Uz~ncl'e de Modelat şi emailat S. 
rul reclamantilor Ronla Nicolaie A. repr. prin ad\'. Dr. Andrei 
şi Firma Ferdinand H onig~ rep~ Grosz din Halmagiu şi În potriva 
prin 01'. A. Grosz, .pentra inca- execyalului din comuna V.lrfurile, 
sarea creantiei de lei 590. apoi pentru încasarea capitalului de 
10.000 lei şi 5500 lei cap. şi acces. 2766 lei. şi accesorii prin execuţie 
se fizează termen de licitatie pe de acoperire şi cari sau pretuiU 
ziua de 27 Sept. 1930. ora 3 p. m. în 13.000 lei, se vor vinde la lici~ 
in Hălmagiu unde se vor vinde tatic publică. 
prin licitatie publică: Una maşină Penlru efeptuirea acestei li cit a
de cusut Zinger, una vacă cheşă tii pe baza decisului Nr. G, 2154 
roşă de 7 ani şi o scroafă albă de --1H30. al judecăloriei Halmagiu 
un an, in valoare de 14.000 lei. se fixează tcrmen pe ziua de 16 

In caz de nevoie se vor vinde şi Septemnie, 1930 ora 3 p. m. În 
sub pretul de esUmare. comuna Vârfurile şi toti cari voesc 

Inlrucât mobiIele cari ajung la a cumpăra sunt în\'itati a se pre
licitatie ar fi fost execvate şi, de senta la data de mai sus la fala' 
altii şi aceştia şi-ar fi câştigat drep locului, în cazul necesar se vOI) 
tul de acnperire1 licitalia prezentă vind.a şi sub pretul de stl'igare. 
este ordonată şi In favorul acestora Prelonziunea face 2766 lei cap. 
iu senzul art. LX, 1881. §. 102. precum şi spescIe depâ·nă acum 

Hălmagiu, la 27 Aug. 1930. slan:-rite in suma de lei 1888. 4 
del. jud: lndiscifrabil. HaImagill la 2S Aug. 1030, 

Judecătoria rmală: IIălm af(iu. deI. jud.: lndiscijrabil. 
-~T[P. CORVlN~AIrAn:--~-~ 

• 
Voinţa Poporulu'i 

Mare ChiilPirl 
Un aparat de Radio cu 5 lămpi 
şi un PatefoD portabil cu Lei 7000. r 

Adresa la ziar. #-.-.-.-.. -.-.-.-.. , 
Lista şi menu-ul r .. staurallluluJ • 

va fi sen7.aţională dela dala de 
1. seplemvrifl.. >. • '-<0 ._.-.-.. -.-.-.-.-. 

CeretI oferta. pt. 
Lemue de foc in engros şi detai. 

DEPOZIT DE LEMNE 

Eugen Boros 
Arad, Piata Cetatea vechi 

colt cit Str_ M. Scevola 
Telefon 59t. _._._._._ .... 

Atât pL Domni, precum pC Doamne 
serviciul de primul rang, preturi ieftine 

la SALONUL PIROSKY 
coafor pt. Domni şi Dame Arad. 

Str. Matei Corvin 2 
Ondulatie • • • .'. Lei 15.
Spalat ....." 15.
Manicure • • • •• ti 15.-
Tuns ••• .. 1S.~ 

Sistem de abonamenl 
RAD 10 -.-.-.-.-.-.-.-.-

Stofe şi postavuri 
- --pt.· uniforme-~" 
prl'('lIm şi arlicolele militari (!u 
preturi ('xlrt'111 de i('UJne la 'a. 
HENRIK SCIUFFER Arad1 Bul. 

Re~. Maria ~j .• -.-.-.-.-.-.-.-.-
:\'0. 18.311-1930, 
:PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 

In baza executiei de escolltentare 
.cfeptuită in ziua de 27 Junie 1H3(t 
pe baza decizului J udecăt.1riei 
mixtă Arad, cu No. 29085--HI29, 
22G&-2260. 11088-1930 obiectele 
sechestrale in procesul verhal de 
.ex{lcutie No. G. 185H-1930. 2 iepe 
şargată de 9-10 a.ni, 2 cai (1' 
negr~z., 1 roşiu) de 10-12 ani, 1 
cm'ută de lux, 1 carută taran, 1 
carulă tără,ncasca veche, 1 vacă 
Schycilzcr (1 rămas) 2 pluguri de 
fier, 1 grehlă pe 2 roate, 1 plug 

1 

de săpat porumb, 1 maja decimal 
mare 1 mănz de 8 luni, 1 maşina 
de dmă-uat grău şi alte obiectele 
pretuite in suma de lei 41.100. cu~ 
prinse in favorul Szoke Joan jun. 
Ră-nci Popurală, Spirei Haret, Ara
da-nu Banca de Credit pt. Ind. şi 
Credit S. A .. reprezentat prin dr. 
K.ele l\lexa,ndru advocat ditl Arad, _ ~~. 
contra lui Zaszlo Traian Dimitrie 
}>€-nlru suma de lei 2500. 12.500, 
3~1 000 45.000 capital interese de 
15'50/0' dela 1/VIII. 1929, 1O/XIl
H129, 1/I-19:~0, 22/Il-1930. pre~ 
cllm şi spezele sLabilite pânli in 
prezent se vor vinde la licitati~ 
publică in Arad, Str. Duleul Sava 
No. 2. in ziua de 18 Seplemvrie 
1930 la ora 11. con!. art. de lege 
LX 'lui 107 şi 108 din anul 1881 
al legei excc . 

Aceasta licitatie se va ti.ne şi. IIi 
favorul lor: Banca Poporală, Spi~ 
ru Harel şi Arada,na Banca de 
Credit pt. Ind. şi Comert S. A. 
Arad. 

Arad. la 24 Aug. 1930. \. 
sef portarel 

(ss) G. Ciupuliga. 
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