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ABONAMENTE: 
P e lUI ..... __ __ _ _ ___ lei 500.-
Pentru blatltutlunJ ti fabrici Lei 1000.
Pelltru atrelnătate Lei 1000.-
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Un casier cu numele similar al 
Regenta/ni Sărăţeanu a dela

pidat 600.000 lei 
Bm;ureşti, 10. - In comuna Pan- ,rugându-] să achite numai decât a

ru 
uă ciu de lângă Fo("..şani, a fUIlc1iollat "Ce<lstă sumă, moti'\"âlld cu ac,eca, 
trk la Banca Mbina un casier cu nu - că m'ând numle similar' cu a 'Resen-

md.e dt' Siirăţeanu. Acest C'.aSier de- tului nu va fi. frumos, ca acesl nu· 
~ l' josindu·se la un act incoTle'Ct, 1t dt>· me să fie pângărit 'prin ziare. 

eI lapidal deja banca 'S'us al11iÎntită su- Inaltul He~nl Sărăteanu at1âu,d i 
J) - . 
ncl' ma de l'ei 600.000. de scrisoare, a trimris hârtia Par- I 

~ de Si ca~)brăzniÎ.cie cuhninanlă. du chdului Tnibunaluhl'L CX"I'âl1d ~me- I 

ir::. J)ă (je a fost prms cu această faptă diala judecare. a functionarului in- ! 
il .. gravii, numitul casier a 'făcut o seri core<'L I 

um. so:l'rtr"-Inaltulul Regent 'Sărăteanu, -- . i 
eJI 1 
Co· 

o: Generalul asasinat Kutiepov 1 

: căutat la Berlin . . 
la1- Cel care va da de urma generalului dispărut, va pri

mi o sumă de cincisute mii franci. 

• 

IBerlin, 10. - Precum am arătal 
în 'Coloanele acestui ziar, dispun 

f tia misterioasă a ~n('ralului Kutie-
I 

r j)Ov nici azi nu este desc<Yperită. 
; Poliţia franceză împreună cu po-

litia gennană urmăresc exactitaLea 
informa!:ijlor, dacă inlr-ad'evăr ge

neralul Kuliepov a fost răpit şi 

transportat in Germania. Se zice 
anume că generalul KlItif'pov Îna-

îlllpoll'iva lui. 
Politia fran("(>.ză. 

n-a anal ninmc. 
Paris. 10. - Situatia in at'aCCJ"t".a 

Kn!icpo\' este neschimbată. Poli
~!H esle conV'insă că şi dcnuntul 
drcium<lrlliui dela 'Cha!cau Re
nard eslc n('Întemciat. Astfel cer
eelările politiei au ajuns la un 'runct 
mort. 
Pl"em~ ul pentru cel care va da 

Telefonul Redactiei (Arad): lM 

Un preot care 
datoria 

isi face. A. declarat greva foamei , i ,,"v 

I -Tândrău ~icolae, d(>1inul in a-
Preolul T(·odor SchI.op din ('Om'u~ I reslul preventiv, pentru substr.acţij 

na CladQY3, intr·un limp foarle 
.scurt a putUl cOIninge ş.i aduce 
din secta bapt.istă la ortodoxi un 
număr destul de însemnat de fa-
miiii. 

Mllltumili't num~l.i prcdicilor sale 
şi nl'u!1<.:ei pc car'c o depune a avut 

I silY<lrşite' lil poşta din Sânl-AJla. OI 

I dl~darat gr.l''\'a foamit'-.i -de;) 'mIe . 
t\wnilul a cerul a fi scos la ra

port la d. prim-procuror, unde în .. 
tretat tLe ee a "declarat greva foa
llwi a spus ("~1 nu ICSte Vinovat cu 
I1.lll1ik şi c.<l roa.gă a ve.n.i la dânsul 

în deajuns ecou in sâllul enor:iaşi un ziarist, căruia să~i destăiJluia-

lor săi. scă toată starea lui sufletească. 

Dac:) loţi preotii al' depune o 1\ Mâlli".arc i se dă în mod regu1at, 
nnlllcă mai inlensă pe terenul ace- Insă acuzatul nu oonsunw nimic. 
sta şi ar Iăs.a politic.a la o parte -1 Ft a elee)aral c:. j va continua m:ai. 
sigur că nil ar luai pusta trol'ste dppill·h.'.. p:înă ce nu va fi pus' in 
sede. . libertatI('. . 

Trageclia 
Botoşani, 10. -- In oomuna R~iu

şeni, pe.mhnlt· de 'judetul Botoşanil', 
s·a produs () impresionanlă dramă. 

Vioctjmel,e. sunt o mamă şi un 00-

pl, iar erinunallli e ÎllSUŞ sotul lle-

fen{'!jtej femei. 
&UealluI Constantin GOI'Ce"a elin 

H:)lI~ni, certându~st' cu nevasta sa 
?Iad~l, a gonit-o. in puter'f'a noptii 
d!n CliSă împreună cu o fe1ăţă In 

II UneI mame 
etal!E' "cit· 3 IUll.i. C'.A:lpilita a furepuC 
să pl~1ng;) rte f,'ig, iar sănnana ma
mă ş,i~a s>cos blu7.3 de pe 1bd1lnsa p.en 
II"U a lIlYcl:i pruncuL 

elUn însă afară era lUI frig aspru 
binta fe'I11'f."(· a căzut jos, amorţită 

de frig. , 
.-\ doua vi d'imiue.ată, trecătorii 

au găsit-o in agon.it'\ ţinând în bl'a .. 
te cop;ilaşul mort. 

Cu lovituri ele topor a fost ucis 
un proprietar ele moară ele către 

nevasta şi ginerele său 
I mie de a fi dispărut, a fost la Ber 

lin şi că anticii stii i~au atras alen~ 
ţiunea să se păzească de agenţi.i 

i·a soVief:clor, car-l plănuiau () lovitur'ă 
~lt 

J.ndicaliuni pe baza cărora să poa
I tă fi găsit Kutiepov, a fost sporit 

la o jumătate milion franci. ! Mama bestială şi-a omorât şi fiica, ca să-şi poată CQntillfla 

lini,tit relaţirmile CfI ginerele ei. 

• Manevre militare de iarnă I 
V in armata roşi e. 1 
Id 

Moscova, 10. (Ceps.; - Anuata 
ri 
I ' roşie a introdus mi3.ncV're nu n.u. 

L 

t 

mai de toamnă dar Şri de iarnă. Ma 

nevre-le de !Îarnă au o deosebită !i.m 

P<>Manţă in special in partea nor
d:idi a Rusiei, unde detaş~ntele 

mm.tare trăesc cea mai ma:re parte 

din an in conditiuni de iarnă. 

--

i 
I 

T,'upele de n01'"(1 sunt dolate cu să. i 

nil cu 11'0tor pe care se află ~1 • i 
lralicne. o parte din trupele de ! 
infanterie a fost dotată cu ski. 

Programul cinematogra .. 
felor Arad. 

»Central«: Castelul" nUster.i.os. 

»Elite«: Sah'ara. 

~Gl'ădtşte«: Siberia. 

Canlja )lal'e. 10 . ..:..... In comuna 
l.el1dvaralvu s-a inlâm''plat O groaz
n.i:.ă Lragcdi\' în noaptea tilei de 
1 hl'min ecit. 

.Sotia propl"jelarului Petru Bibo, 
Împreună cu ginel"ile ej Ioan' Ne
Jllcth au omonit cu mai multe 10-
"j[ur'i de [olJQr pe Petru Bibo în 
tiJmpul dind ăsta. durmea. Servi
tOlii casej obserYând iliJnineata că 
slăpânul lor nu-şi face aparitia, su
spoctfuld ceva, au anun1at jandar
meria locală. ' . 

Sosind jandamllii la fata locului 
au h).{"ul c('>rcetărHe cuvenite, in la:.. 
la cărora sotia lui Bibo şi gineI"ele 
ei Ioan 1\enl€th au recunoscut fapta 
'{:rt'.-inaIă. După această niărtruj.. 
sire au fosl irn~iliat detinuţi şi ina
.ir'ila ti pa rchet ului respectiV'. 

In unna unor denunţuri anqu
me. s-a mai constatat că frica ti, 
'CU lll11uele Elena la fel a 1Iost ucislt 
de această mamă criminală ca s!(-şI 
poată continua r'elaţiunile intime cll 
ginerile ei. 

- d 
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;/curiO:i1ăti t Impuşcarea unui preot şi 
Ploae artificială.., A._ 

LHa Aimsterdam se fac pregătl1i I unuI- ofl-ter In RusIa 
f vederea un(>i îllcerdbi asupra căre I 

a 
sunt inv'itat1 prin acest edict cu ob· 
menţionate vor fi vându le in, censul 
legii din 1881 par. 107 şi 108 celor 
c.1.ri dau lna.i. mult. pe lângă sol\'{. 
rea în bani hga.ta şi in nunlJerat", , 
în ("..uz neoesru' ş;i sub pretul de sbi· 
gare, 

ia se concentreaza tnlel'C~ul lumii 
şmlltlfice. E vurba să se producă 
ploae artifida1ă. 

D. A. Vcrart din Risvyk, ins~alil 

de uu colaborator al VleStitului fizi
cian Keesom .. se va urca in aero
plan deasupra n01;lo1" ş.i va arunca 
de slis 20()(} kg gltiată de 100 grade 
sub zero. VeraaM credt' că această 
cantitate de gh.ia!ă de 100 grade pll.l
vel~izal ă Va produce 2OJlOO kg UjliL 

t Moscoya, 10. '- Ceps. -- 7.1te1e i 

I aeesLca au fost deschise 1n Rusia I 
miu multe pr'o{"II."Sc împolriva tăra- j 

nilol" c:a.nlÎ au atacat pe comunişti.l 
in oomuna Hjevi tăranul PanKov 

a fost condamnat la moartc şi alti I 

doi tărani la câte 10 an.i. Închisoare 
şi un proot, ambii .acuzati diepro

La LLenillgrad au fost condaJUi.. 
llaU la moarre .dstul ofi\A,'r Z.aikin 
pag.mdă contrarevoluţional"ă. 

Ro\'ine, la 25 lan. 1930 
Dde>g. jud. SS. Cmădallu. 

, România. Portărelul de pe lângă 
judecatorie rurală Radna - Şiria 

[Lupte Între ţărani şi comunişti No. G. 4728-1929. 

I 
r In<'<'N·.ll1Y'8 se va fac{' deasup:!"a ]B- , 

tUI~ti . ;.u~del'. în apro fr.Îl/>rp8 orasu- 1 
",hu :\msterdam. I 
Raporturile dintre Româ-: 

nia şi Ungaria 
Budape_,>la. 10 (Ceps, ~ Z,iand I 

., Pesti ;.'\ apto" pubLieă o converbirc 1 
cu .\iinislrul Homân.ilei la Budape- 1 
sia, l;l'igorcca, cart' " declarat că 

acordul dela 1 Iaga este adm isibH 
~lâl penLru t."ugaria, dU şi. i)o.'I1U·u 

Hom..:mia. Imporbmla principală 

eonsLa in îllsa-~ untelegerea şi gr{!U 
ta!('.a iCi pol.i.lieă. La Haga s-a dă
{tit baza lH·t~Sara pentru erca.rea ve 
j al 'or!ljjÎ normale. Stat('!e Agricole 
din Europa cenrra[ă -au a colabora 
între :e1ccpcaee ar ame.J1{)l'a clo:iza 
IJI'cturilor aglicoJe, însă ar fi greşit 
a se căuta r.enwru ul îllh'-ul1 fel de 
trusl ~rar. 
şte eapHalul necesar. i\jceastâ mifu-

Statele din Europa centrală nu 
mlllt timp nt>\'olt'C să ytindă cu 1>1"(' 

Vor putea dicla preturile şJ. \'01' fi 
turile impusc. de oarece Je111)sc
atic nu se va pulea schimba a:;;a LU

rând, dc oarece crearea unui capi
laI agrar de rezervă "a necesit:J un 
timp destul de îndelungnL 

In curând, a dcdarat mai depar
le ministnll Grigoi'cea, vor înc<,pt' 
între Homânia şi Cngaria, tl'atnt.i
ve În Y;eUt'l'ca unui tratat COlll't' l"Ci a 1 
şi cu a~cst prilej St' va discuta pc 
larg chesbtmoa colaborării eCOllO-

I 

DIVERSE,' 
Camera """ conwcl .i de indus'rie ! 

din Arad fa<"e cunoscut, că dela 12-
la 17 :\,pliLie 1H30 Va aV'C.a loc la ~Ii
lano marel-c targ de mostre inte1"na
!:ional, pentru care se Va acorda V!Î

ziiaiorilor v:iza paşapHurtclor gl'a
tuilă. 

Cu infol1n<ltiuni detaHal-e scn-e
şte firma: )L EnLe Autonom ddla 
Ftera« Milano, via DomlodO,<;,c;ola. 
p 

Vrei să mânânci bine abonează-te 

laJlosNicD .. 
cu 1400 Lei lunar. 

~rvesc şi mândri reci. 
Lugoj str. Buziaş No. 5. 1661 .1 

În satele sovietice Publi'l-aţte de UeUaţic 

No. 50 port.' 
~IoscO\'a, (Ceps'. ~- 4iarul »Izve- 1:'1, 'Iuându-lc t()<lIă aVeTL'a. In sate-

1 le Karpov:l şi Jukova: din IX'giulll'a Se publiCă spre cunoştin~ stia' elin ~foscoya publk~ IlUJue
roase ştiri despre ciocnirile c{' au 
lo-c inll"e t;1r~U1j şi Ci..tlll'l.UllŞ(ii, cari 
lucrează la organizan"a gospodări
ei colective la ... ale, In regiunea Do
llulai Iărallii şi cazacii au prins pe 
mai muti! comunişti, pe cad i-au 
de,..;brhca! Îll pj'eJl'a goală şi j-au În 
chis intr-o e3m('ră frjguroasă, du
pă ee au fosL llda(i Cil apă. 'Pirallii 

au spus: 
,Să vă convingeti şi voi că nu e 

aine să lăsat! oal\l:en.ii în pielea goa-

DOllU!ui au fosL oIllorâţi trei comu· generalA, Că în ziua de 17 Feb. 
ni~li, ulti au smit ÎJl v ('(Le rea OI"- 1930 tncepând la orele 4. p. 
gunizarii economici colectiv{'. ()Or- rn. se va vinde prin licItaţie 
gal1ele MwiL'ljce ali ar~'s(at dtcV:l publica la faţa Jocului din co
zeci de locuitori, cari vor fi jude- muna Guttembrun N. 689 urmli
ca ti. jwntru a( k contrarl'yoJu\ip- I~ ritului compusa din urmAtoarele: 
uare. ună pendulă de perete, 2 seri· 

A<ciuaJmenle fllI loc în HlIsi3. hu nuri, un şifone~, una masă p~t
mc]'oa't' prun'se impotl'iya Viran} j rata, una oglInda, o vacA lte r 
lOI" cad l'csp,ing colectivizarca a- evaluate în preţ de Lei 21.900 .. 
gl'lcult urii. Aceasta avere se vinde pentru 

-1:- despăgubirea creditorului Ditt-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. gu Iungar din Arnd~Nou r~r 

• •• prin advocatul Dr. Iuliu Pest şi 

Presa Iu<Yoslava SI polItIca Un- I s~bst. prin Dr. Tiberiu B~ardi~ 
~" . I Ltpova- de suma de 9304 Lei 

~a '-' d v te - t 1 1 II. . capital cu 12 la sută înterese. 
~ ra upa con rIn a (le a aga li pe an, plu.s spesele oca~io~atef 

Belgrad .. ~ i,(:.cI}.<;.: -- L~arul .. Po

litika,: din Belgrad se ocupa îutr-ull 
ar Il co 1 de fond cu polHica ungar!! 
după conferrnţa dela lIaga ~i spu
ne între altele: 

cxa.tUl('.U: i s-a. dal pos;ibililalc.a ca 
prin aliludinea d viitoare să-şi re
organ.izeze politica in 8ellzul Un.e1 
'colaborări loiale cu toabe stat{~le. 

Dacă nu-şi va întelege aoe.aslă dalo 
ne 'E'uroppană, sl(-şi amintească de 
iJlSlH"{·cscle intenţiilor sale politic.e. 
la li aga. unde a Îneterc!tt să adudt 
Ho desbinare 'între lncmbrii Mk-ei 

cu execuţIa ce are aprum-p'-
l baza deciziuneÎ. 
,! No. 7727 1929 a judecătoriei 

Mixte Arad. 

.Prob-Ie:ml! maghiară a fost rezol
vată la Haga presupunându-sc că 

l'ng<ll"ia va aprecia eforturile Mari
lor Puteri si .\Iieei Intelegeri {It' a-i 
uşura "iata econontieă şi a-i ink>;s
ni activitHtea de consolidare. nn
gal'ia se înşală dacă ar ~l(' că Ar 
liatli i-au fIwu! concesiuni sub in
fluinta argumentelor sale. Unga
ria· a fost pusă Înaintea ultimului 

HOl1uÎJl..ia :: Judec. rurala Rovin.c. 
.\0 (; 2;)9:.: - 19'29 1 

I 

Antan!€' 
La lndH.o.,er(' zÎaml îşi exprimă 

pl1rere-a, că Ungaria, trăg-ând invă 

t,lllunie dela ultimele ei experipnţe, ! 

va da în curând dovezi practioe că I 
ll1er~ pc o cale nou~. I 

# ' 

l'ăs!rarc din Hmine reprezentată f 
loare Casa Econom<ic.ă (:.ercuală de 
prin DI'. Laza (;]lebeleş avocat din 

Pu bllcaţie de lirifatJl.'. I Pecica contra urmăl';itilor dom. 'in 

: comuna Pecica la ferma Ciala pen' I 
1 tru i llcasarea capitalului de POOO lei 

SllbsemfnaluI delegat Judecătoresc 
aduc la cUlJoşlinlă publică, dî în 
senzul legij din ll-lRt par. 103 res
f~ctiy{' Jeg{'a din HI08 par. 19 cum
că lucrurile urmăloane ş. a.: 

I capital interesc'dc 12 la sută incc- j 
I p~Îlld d.ela '25 :\ ugust 19~J precunJi ! 

şi pentru suma de 3507 lei cheltudi ! 
1 pian negru marca. Gebruder Stin 

gel Viena, ş.i altele, cari în urma " 
decisului No 2071~1H29 al judecălo 
rîei J'urale Rovine au fost sechestra

te în ziua dje 6 Sppte.mvric 1929 la I 
ferma Ciala, apartinătoare comunei 
Pcoica şi pretuite în usma de Ici 
~;)jOO, în favoarea firn1lei ur".măn- ! 

, 
stabilite până azi, se vor ,indc 'prin I 
lilGitaţ:ie publică, ' 

Pentru deptuirea acestei. lidta - I 
ţiuni se fixează lemrinul pe zÎua de ! 
:ti Februanie 1930 ora 4 p. Ill'. la 1 
fel"111U Clala pendinte de comuna I 
Pecica . 1 

Si t~ti cari au "Oe de " cumpăra 

Licitaţia se va ţine şi In fa
voaria lui Farago Henrich pentru 
suma de 2700 

Radna la 13 Ianuarie 1930. 
Antonescu 

portăreI. 

.A_ fost aleasă 
Arad" 

"Miss 

In viua de 9 FebruarJc comitetul 
compus din d, eh. II âl'go 1, i:1r. Cor" 
uel Llllai, dra 'Iulia Bogdan, dna 
Lili CriŞe.ll, sculptorul Mareel Oli· 
llescu şi pictorul AL Pataki, a ales 
pe :\lhs Arad" in persoana dşnarei 
Ioana Dafu, fiica dlu) .Lt.-<-'OL Da
fu; dra Dafu fiind aleasă cu 59 de 
puncte, falit de 5~ puncle inlrLlnj~ 

le de dşoara l::kna Zamfircscu, a
cca:,;ta a fost pl'oclanmtă ,,)11ss Ar 
rad 11<.. 

Ascesl COnClH'S firind organizat în 
cadrul revistei ,. Hcalilatl'a Buslt'a
Ui', amhel.c dşoarc vor JXl:l<U ai pa 

la concursul general, pc care ace
eaşi 11('.\'istă ilustrată îl organizea
ză la Sinaia, pentru zilcle de J;} şi 

1() Februarie a. c., când !re va alege 
,Miss Româniat, 

---------,.--~- --------_. 

TeatrulOrăsănescArad: ~ântiimi ţi;;aunle. 
(Operetă) , 
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Lăptăria I 
C 

' ,.., I 
: OmUnala 

elin Timişoara 
[Jvrează la locuinţa. lapte pas
terizat In sticlă pro lit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, Iit. 9t lei, Comenzi 
primeşte Centrala Lt\p

~82 tăriei Telefon: 11-39. 

Grăbiţi! Grăbiţi 1 
!1Ir.! • .~; ... : :~;' ... ~.,.}+4' . .' 

Scăderi mari la preţul 
mărfurilor de tricotage 
la Casa de Ciorapi: 

-
Timişoara, Josefin (Bul: Berthelot) 

vis·a·vis de biserica catolică. 

1 O 
O reducere a apro-

bat centrala nM. O lapreţ.deinventar 

Câteva preturi spre 
orientare: 

Ciorapi patenti pt. copii dela lei 8 

Zokni " " 12 
Cravate "" ] 3 
Ciorapi pentru dame " " 17 
Chipiuri pentru copii " " 20 
Pantaloni reform It". 28 
Mănuşi " " 29 
Şaluri de mătasă "" 55 
Pullovere " " 150 
Costume crusate pt. dame" " 350 
Combineuri de mătasă" " 163 
Halaturi de mătasă It" 342 

Reducere de 10 la sută la 
cele mai scăzute preţuri de 

fabrică. 308 

GrAbiti ! 

.. 
Cititi 
tlointa ~oporului ! 

România .. Tribunalul Caransebeş. • miciliaţi in Cara.nse~ cetăteni ro· 
I l:âni • I 

No 1174-16-1929 Pers. Jur. n. 

Această sentintA s-a pronuntat de 
instantă în .şedinta publică în 'pre 
zenta Mntislerului public repr. prin 
Const. Sassu, dr. 'D. Novăcescu adv. 
statului şi dr. L Der avocat, la 
data de 17 Nov. 1928. 

Gh. Labonţiu mp. preşedinte 

Nestor Micu1escu mp. grefier 

In nU1llleJe le#1! 

Tribunalul Caransebeş în cauza p 
pornită prin pclitlunea în.aintată la 
5 luna August 19'2-1 cu No 1174-19'244 
de către Heuniunea Sfântă (Ch~'Ta 
Kadi . ..;cha. repnezeutată itrlll avoca
tul dr. Iacob Deri din Caransebeş 
pentru recunoaşterea asooialiunei Q 

din CaranseQeş ca persoană juriddi
că, in urma desbaferd orale termi
nale ]a li luna Nov. 1928 în earulera 
de con~)ju cu parUciparea Ministe
rului sănătăţii şi OOcrotirilor soei
ale l'!epr. prin dr. DimitlieNoyăces 
cu avoc.alul Statulu~ şi aMin. pul>lic 
repr. 'prin Const. Sasu procuror şef 
de parcllct a (fat în ziua gmal jos 
arătată în şedinta publică urmă

loarea 

Si>nffntă: 

MoU'V1IJ'!e: 
Tribunal ul 

I i 
având în vedere cererea petitiona- I 

rei înaintată în Ziiua <fie 5 August 1 . 
1924 înre3straLă sub No 1174-19'J4'" ' 
ReunJUl1k?:a sfântă evreească (Chevra I 
Kadischa: cu sediul în Caransebeş, . 
prin care se soLicit~ a se acorda per 
sonaiilalea juridică asocialillne.i 
având in ve(],e-re actele ce o înso 4 

ţese având in vedere desbaLerca u1'4 

mată în Camera de consiliu a TIi 
bunalului conseJUnată în pr<X1esul 

, verbal No 1174-1fj-~l9'224 din 17 
Xov. 1928 având in vedere declara. I 

ţiunjle părţilor, ooncluz.iunile Min,i. ' 
slerului public şi ale repr. departa
lllentului competent, consider"nd că 
din examinal"ea actelor cauzei se 
,onslată că cererea este făculă in 
confol'1l11itate ell dispo7jţiile art. 86 
din legea pentru prrsoancle juridice, 
iar actele îndeplinesc conditiunHe 
şi formeLe prevăzute inart. 3, 32 şi 

unu. 3, 68 şi urm. pentru asociatt- ; 
uni fundaţiurti din Je~a de m~ 1 

sus - COllsiderând că În cauză 5-a ! 
dat aviz ,invoÎabil petitionarei din 1 
pal'tea de'partam(,lltului competent I 

prin adresa din ['\0 138-tO din 19 III I 
1927 sau reprezentantul sau nepre- I 
zental1ea oollcluziunişlor la timp u
Lil, iar l\linisterul public nu s-a o· 

Tribunalul l*eculloaşLe personalita
lea juridică a asociatiunei Re:miu- I 
nea sfântă (Chevr-a-Kadischa:: cu 
sediul în Caransebcş şi ordonă gre 
fei Trtibullalului Caransebt'ş înregi
strarea şi în l'legistrul e-asociatiuni
lor după Ce sentinta va rămâne de· 
finitivă precum unnează: 1. Titlul 
sau denumirea persoanci juridice: 

pus la adntiterea cererii de îUN..gi
strare. 

Având în \'edJere şi dispozitiunile 
ati. 88 şi 89 din legea sUscitată, TIi 
bunalul a trebuit să adlnHă cere· 
rea şi în consreintă a dispus inre
gistrarea ('.:1 persoană jurudidl a !Sus 
Zlisei asocia(::iuni in registrul re6pec
tiv al Tribunalului, prin mijlocirea 
grefa, dupăce sentinţa va rămâne 
deliinitivă conform art. 00 a. 12 din I 
leg!e. 

Reuniuruea sfântă evreiască (Chena 

P1}lUţ:m;JQtutI! ţ'A ~tmtoq <lIP ()JŢfŢ..UJ 
şi de a exercita filantropic. 3. 'Se
Kadischa) 2. OObiectul şi scopul: I~ 
dinl de sucursală: Caransebt'.ş, 4. 
Data oonsLituire:i: 1899 IUrlllf' 18. 

&ntinta SiC declară fără drept de t 

opoziţie dar cu drepturile de apel Il 
la grefa tribunalului în ter:n1cn de 
10 zile libere dda p~onuntnre. ,.' I 
Caransebeş. la 17 Nov. 1928 

OI'. (~h. Labontiu mp., prer,-edinte.- I 
Dr. Baltazar !';tiuber ntp., judecător: 
N eslor XÎ{'ul('scu Ill. p., prim grefier ! 

Pentru conformitate: C. A. Căli· 

nescu mp. p. grefier. 

Comll-u tnteri.ma.ri a: Municipiului 
Tilnişoara. 

No 3874 -III 
din 31 Ianuarie 1930 

PubdU(-aţle" Jkilalie· 

(Se pubU·eă LidtaU<c pc data de 1 
28 Februarie 1930 ora 10 a. rn' .. tu 
pentru vânzări de alimente din: 
bjroul de licitatii a Prinlma In sco 
pul închil'ierii, pe t(~mell dC\."1 ăni 
dtlla data ocupării a uneli încăperi 

chioşcul situat în cir'C. IV strada 
1. C. BdiUallu, inaintea hotelului' 
dna EUsabcla Belllckrr. 

.Amatorii vor pre7Jl'ula la această 
dată oferlele sClll!rlale, induse, 
limbi'ale, s.igilate şi prevăzute CU 

garanta de) 5 la sută în num.crar sau 
cr-t'oC!<' dt, sI al asupra slUuci ore

dle. 
COlldi,lj unile (te lidtatie Şi Ca('

luI de sar-dni se pol privi la ser\". 
economic z.: lnjc, jJl DI"ele oTiciale. 

CI)JllJ, ltlll':tima~a a· ntun. 

Tim!işoara· 

Rom.âIUa ;; .J udt.'C. I'uralfl Royine. 
Publkaţie dt' UdlaUe,. 

1'0 3185-1929 

S u bseulllal ui delega l j ud.:cătorcsc 
aduc la -cunoştinţă publidi, că În 
senzul .Legii din -1881 par. 103 res
pective legea <lin HlOS par. 19 cumI. 
că lucrurile următoare ş. a.; 

5 bi('!ieIel-e şi o sobă, evaluate la 
16000 lei, cari in urma decisului 1\0 
~333-J92!) U judecătoriei rurale Ro 
\"~ne s·au secvestrat În favoarea exc
cutantei Casa Economică CercuaI~ 
de păstrare repr. prin dr. Lazar 
Ghebleleş avocat in Pooica' ş.i COU4 

tra urmăr"~tulu;i, pentru incasan;.a 
capitalului de 9000 lei şi acc. 00 

vor vinde la licitaţiune publică . 
Pentru efrptuirea acestei licita ~ 

tiunl se fixează terntinul pe ziua de 
17 Februarie 1930 orele 16 in comu
na Ho\-ille la locuinta Ul'luărilului 

Si toti cari au voe de a cumpăra 
sunt îll\·ita~i prin acesl dUct cu ob
SerYUI'ea aceea, că lucrur,ile sus
servarca aceea. că lucrurile sus
menţionate vor fi vândult' in. sensul 

5. A1ctul pe berneiul direia s-a ob
tinut personalitatea juridică: Stalu 
lui ReuITiunei sfinte eYr('CştL 6. 
NumclJe. profesiunea, domiciliul şi 

natjonalitat~ lwi'So:melor ce cO'{)l'.. 
pun ol'gande de direcţiune Şi 'adlm
nistraţic: Em. R K,epj)ich preşe -
dinte. Leopold Rado vice'preşe?inte 
COlnercianţi, celătc'rii romfmi" L Fi 
S. Hei,er. IA'.opold Veisz, Samoil ' 
linger, M. Kososz, A, GoldschmJidl, 
HovellfeLld 'toti comer'Ohmti, ceHi
teni ronllini domiciliati 'tn CaranSoe
be$ şi ca cem::ori: ArnoJd Hosenfeld 

Pari tk \"it', leg;ii din 1881 par. 10i şi 108 celor 
,usca\i. lungimea 5 ş.i 7 lse caplHă în ( cari dau mai mult, pe 'lângă solvi
c.anlităii de vagoane cu preţuri avan 1 ren In bani bgatu şi în Ilumerar, şi 
tajoase la • Patl-ia« şi • Ferestrăul j 111 caz necesar şi sub prdul de stri
Arădan~ S. A. R pentru exploatarea ~ gare. 

I , 

lemnelor Arad, Calea Radnei 18-20 ( R{)\"ine, Ia 31 lan. 1930 
şi AJinin Schvartz comercianti do- Nlii telef.: 6, 6-52 şi 7-11. I 19:1t ))eleg. jud. ss. Popa. 

------------ ~-------------- ------ ----.-~.,----
OINEMA CE'rA'rE 

.11 Februarie 

Verdictul 

- 'il - - . 
!Rămăşife clepiÎlJze~ simple şi clable pe 
iprefari eztraorclinardeieJtine~ Oferte 
ispeciaJe pt. pânză craate~de în partii 
I mari tot felal de lăţime aimito~ eJtme 
1-

Ulnematol:l'.(ele dtn Timl,o.l'a 

CINEMA APOLLO CINEMA MEHALA 
11 Februarie 11 Februarie 

Trădare 
. 

D+C 

Leapa/el KANIZSA casă de mOdăI' 
Timi,oara, I 

Fahric str. 3) 
AUR. Tel.19-22~ 

• 



Ghete şi pantofi eleganţi du
rabili şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

~ ................ .. 
Serviciul de primul rang 
preţurile cele mai eftine În 

Salonul "Pirosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L · 1 ,. 
SpăI~tul pârului) el el 
Mamcur) • 

Cumpăraţi ceasomice Csa· ky 
şi juvaericale la firma 
vis-a·vis biserica lutheranA, Arad I 

Ftizerie I 
Cu preturi extrem reduse II 
Tuna şi ra's ____ . Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştudenţi _ Lei 20 J 

Abonanlen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. dientelor 

A. Sielovan\ 
Arad, Str. BrMianu No. 9, 

•• Gheorghe Turi 
Sobe cămine şi ma
şini de gătit din te
racotA in mare asor
timent şi depozit per
manent. Deasemenea 
primeşte orice luc
rare În aceasta bran
să. Timişoara str. 

Dorobanplor. 

•• 
Intors din străinătate 

cu experienţă bogata., am des
chis în Timişoara, Str. Mureşi-. 
anuun atelier de ta.mpla.rie, unde. 

. primesc cu preturi eftine orice l 
comanda. pt. mobile etc. t 

A. IIeimann 

Pistrui mltrunţi şi pistrui de ficat, 
precum şi toate impurităţile pielei ! 
curăţa CREMĂ LAPTE DE: 

CRIN a lui j 

KULKA! 
Se află esclusiv la Farmacia I 
Oreşeneasca in Timişoara. Ce- I 

tate Piaţa Sftu Gheorghe. i 

Primăria Municipiului A'r'ad. 
S(>.r'V~ciul adin. 

PUbJkaţlune. 

Se adtwe la cWloşlintă publică, 

<"ă la Servidul pompierilor al PIi
mărie.j :\Iunidpiului Arad se află 

V,Kant postul de coman,lant cu un 

Rorruln.ia :: Trib. Arad sec1ia IU c 

Dos. C. P. Xo 109-930. 

Incbeere. 
r 
" In cauza de ('.ollcordat preventiv 

a finllei '. Vjdol'ia. proprietatea 8 d· 
lor FriedHmllll Io:sir şi Kaufrnann 

salar de bază dt>. S50 Ici plus acce- Frandsc din :\'rad. 
ooril1e Ie~ale. locuintă în natură cu Tribunalul 
IUlllinat 15 m cub. lemne de foc, 
in fiecare an un costum' de hain~ I 

pentru Yad şi la doi ani unul 'pene" I 

trn iarnă, În fit>care lr('i ani un pal- I Admilcln l}rincipiu eerC'l"ea (le 
ton de poslav~p.entru iarnă ş:i la doi , eon<'ordat prc"entiv a fil'1l1Jzd iVic 
ani o pcnechc de cizme şi U110 (;hi-I 101'ia« industrie pentru haine şi 
liru in fiecare an. , eonfeepulli propr. Iosif Fri~dman 

Do(t.ttorii de a ocupa aoest 'post, J şi Francisc Kanfnm.nn din .o\lrad, 
pe l~lngă petHiunc. C:1re seva îna- ! şi Francisc Kaufnrann 'din, Arad, 
iinla io termen d{' 60 zile dela data 1 Bulevardul Regina Maria 24, făcută 
pubJi<:ării în Monitorul Oficiului, I cu petitiunea înregistrată sub No 
vor anexa urn'lătounclc documente; 109-930. 

1. Exlrasul de naşt~re, Deleagă cu eonduccl't'a proct.Xiu· 
2. Certificatul medical obtinut de i rei lUai departe in acest concordat 

la I1vedicul circ., din care să re- ! pe d. judecător de ş.edtintă Constan-

--

Voinţa Popornlu.\ '. 
&a-. ? 

n.ale până la termenul de 11 Mart,it . 
1930. 

I 

la act că debitorii oferă în ve-
derea asigurării obligatiunilor o,ll 
cordatare garantia clui Gheorght 
Esslinger din 'Ajt'ad. 

Precum" şi stocul mărfurilor şi 

Cr'eanţJ('le fir'Jllci .. 
Grefa SIe va eonfornm art. 9 din 

lege in ce priveşte forml3 lilătile de 
afişare şi publicitate cerută dea· 

cest arlkol. 3 " 
nosm-ul şi registrele depuse li{, 

\'01' inainta de 1I1'1.,~ntă dlui jUdecă ... 
lor delegat, spn' a proceda Jml.l de· 
parte. . 
Dată şi citită în Camera 'cOO consi· 

liu a TI"ib. Arad, azli, 3 Februarie 
1930. 
Preşedinte liS Dr. Tăm.ăşdanO, ju· 

dedHor, ss. C. Topciu, gr.efier liS. 

1. Ploeşle.3Jlu. 

Pentru cont'.: grdjer indescifr. 

zulle că (",<;tc pe deplin sănătos. ,. tin TopC'iu dela Tribunalul Alrad. Mai frumos lustrue,te, calc', 
3. Certificatul de studii. Ordonă convocarea ero<ţitorilor î- ă' 

4 D dă că ti fă t • . t dl")' ăt -d 1 t spalA spăl tona c . ova, a sa s . cu seTVl- nam ea Ul J1H ee or (' ega pell- I ' 
'Ciul militar. tru :iua de 11 ~far~i~ ?930. ora '9 a., TEREZIA BUTTINGER. 
\ 5. Dovadă că are cUlloştinte tro~ m., In palatul Just1ţim 7nb. A-rad _. - • .... . . .-- -wa ' 

. . ' . . 1 1 -7 "00 ~- d v. • 4 ..... rehde Şi pracllce 'Pcntru servIClU I el. , {'.aurora ;) -.10, J.U wderea c-
de ponIlpier. . i liberării ac.e."tora, asupra cererei de Str. Consistorului fost str. Batthyany : 

6. Certificat despre trecutul sftu. I concordat. 35 in curtt'. 
Concurent1i trebue să fie c,eHîţeni I Fixează suma de lei 50.000 drept' !!IIII-------I----_UIII 

români şi să poseadă limha oficială t chcJlueJi de procedurII. ~ obligă pe 
a statului. petiţionari a o depune in m~în.ile 

Postul an ţiâ, cari ocupă vre-o fune dlui judedHor delegat tn termen de 
!iune publică, vor înainta ('lererea 'P 2 ~e până inclusiv în ziua de 5 
prin autoritatea la C<lre funeţionea· ale lunei {'.ar. ora!} p. m. sub sane
ză, cu referinte din partea acelei ţiunea de a nu se da curs procedu-
autorităli, ! rei Ia caz contrar confol"ITI' art. 11 1 

In lipsă de candidati eorespunză din lege. .. 1 
ton şi cari posed studiile cerute de Pot rivj t aM. 8 din legte., percepe i 

regulaurentul statutului functionari- în folosul statului o tad de 1 la su 
lor publici, se Vor numi şi persoane I Iă în suma de Ici 37.124 'pcaleula. 
cu C'Valincatia mai inferioară, cu . tă asupra cotei concordatoare ole

(JINEMA.. 

OLTJIPIA 
LUGOJ 

•• an .. aR $ "... 

Feb.l1 Marti 

Şeicul Alb 
o romanta de dragoste În 8 acte 

Cu Lillian Hali DawisJ Jamson Tho
mas, Warwick Ward 

zător. asupra sumei de lei 3.358.856 de n reI uSaros 
care beneficiază debitor:i.i. ;. 

... -

observarea, că salarul de bază ş,i 00-1 rite de lei 3.712..118 şă o ~xă dk:4 2 aa , .. ------------
ceSori!ile vor fi stabilite oorespun- sută in suma de lei 67.176 calculată IAd · VĂ ".( 

totală de le;i 104.100 să ftie vărsate i Garage, Timişoara, Iosefin Bulev.·· 
in contul statului la Admftllistra12a 1 Car~l 50. R~parat"ea. prec!zi autO' 

la 7 Februarie. 1930 

. . mobIlelor ŞI motoctdetetor. Con' 
Preşed. com~s:id interimar(': Dispune ca aceste ta.xe în valoare ,ttuirea de carnstrii şi radiatoare 

1953 

fil1anoiară din localitate sub reeipi noul.· 168 
sa ce se va depune S'j)re p>.lstrare 

în casa de valori a Tribunalului. I !III-------I------. 
Incmwnte,ază ca plata acestor ta-! Vânzare de aparate de Radio. Repara-

xc să se facă în rate egale ·săptămâ! ţie Electrotechnică se executi promt 
... ,şi eftjn la 

SSc Dr. J.utal, 

Secretar gen. 
I 

Olariu 1 i 

NAVRADI 
De vânzare Bul. Reg. Ferdinand No. J 3. 1602 

Automobil 
l\lA l~ CA 

Turism, 

"B IT 1 C K" 

I Execută după. comandă tot felul de lu
ruri de tâmplărie şi anume: Fereştri, . 
uşi, rafturi pentru prăvălii, portale au· 
fragerii, Dormitoare şi Bucătării din cel 
mai bun material şi pe preţuri eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

disposiţie spre vânzare. 

Adresa Ia Administraţia 

"Voinţei Poporului" 

Ioan Cotârlă 
Fabrie str. Cap. Dan 7. Timişoara, 

(Potyka ueca) 

--- ,------------------------------------------------------~-

La restaurantul Palace ;,Bora" din Arad azi ~i în fiecare zi mare cabareu 
cu program senzaţional. Deschis pAnă dimineaţa. 
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