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Pl. institut. şi fabrici l.eÎ IOtHl.
Penlru streinălate Lei 1000.-
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• rm p ETF. • 
D. Dr. Luta; şi invalizii de războiu 

Soarta deplorabilă a "Eroilor Neamuluill 

Leqea O. N. a 1. O. V.-lui 
sancţionată prin inaltul 
LJecr. Regul No. 1207 
din q. Maiu 1927. Impune 
comunelor Înfreţinefl'a ma
rilor mutilaţi. lipsiţi de 
avere şi pretinde prelle" 
derea sumelor necesare În 
buget pl. ajuloral'ea lor. 

fond spparal pentru invalizi 
se poate wlisface. (!) 

nu li Primăria Mun. Arad. 
I ~,' Servo Fina-ncÎat', . 

In 'baza legii susmenţionată i11-
valizii din Arad s'au pl'ewntat d-

Adică, lu invalidulc, să-ti pă
răs{'ş!i familia şi copii, şi să te 
duci în casa infirmibr, acolo lUI.
d1J s'au ingnullădil toti tr.lnda-

lui primar Lutai, c~rfU1du-i întDc
mirea bugetului în acesl sons. Cu
llosc\1ml însii F vitregia d-lui Pri, 
mar, in\'alizii au fost precauti şi 
în cererea lor justă (lu cari' cu
vJnlul de '"supunere şi umihn\ăi( 
nu-se mai epuizează,. au făcuL şi \ 
propunerea, ca lnlrucât prevcde- I 

rea ajuLorului în buget ar fi im- I 
posibilă ... să se perceapă un plu,s I ~ 
de un leu la fiecare bileL de Cl- I 
J)emaLograf. In. fine, ~ra o propn- 1 
punere srt:J1illJasă Şi cred, aC-1 
ceplabilă. Şi acum voi face o mi-
că parantezi1. I 

Ca sit vă pnt.eti Lll'ma o oareş- ! 
care idee asupra siluatilor illya-' 
)izilor. voi demonstra câteva e
X(~mple, în ceeace priveşte pen
fSia lor lunară: 

Drăncean Gh. inv;lid 80.0
:'0 to-I 

taI Lei 172,-
1\1 1 'I' . . lOd 8{)O" Primarul d. LUŢAI. . o nar < ra<llClSC InVa 1 . iO 
tolal Lei 101.- vii Hit'ă căp:ibli, h(i pierde ~l<lră, 

Găicean G. 
lal 
~lihailov 1. 
tal 
Popid Ion 
lal 
Lingurru' 1. 
taI 
Fărcaş N. 
tal 

invalid 80 OlO to-
Lei 172.--

invalid 80~/0 to-
Lei 104.-

invalid 80% to-
Lei lOl-

invalid 800/0 b-
Lei 10-1.-

invalid 80% to-
Lei 104.-

cari în liIH~rela lor n'all produs 
nimic, mil,ngăitl(jjl-st! cu :.>spilali
talca caselor de itlrirmi. 

Bincillltclcs, că răspunsul atM 
de i)]11aşlerţ al Primarului »uman« 
a proyocat () profundă cOIlS~Grna
tic in J.nÎmcle s.lllgcrândc ale in
valizilor: t'i'tc5.nd aceştia contes
ta\ie Ja ~lillister. Iar dl. Primar, 
vroind să I'ămână cons~cv('nt (ca 
miigaru), cum a declarat-o unui 
gaz€.Iar minoritar) în dârza-Ii şi 
11(,111iloasa-i atitudine, a înainlat 
conlestatia invalizilor cu urmă
toarea adresă: 

1\0. U107-1H30. 
Domnule Ministru. 

AlJem onoare a Vă Înainta con 
lestaţiunea Înaintată contra bu
yelului a d-/ui Mihailou şi Con
şotii cu rugdminf ea, să b i Il e
I,) Il i ţ; a-o r ,! S ]J i Il g e. 

Arad, la 12 Iun. 1 D:·m. 
Pr~şcdinlelc COI11. lnt. 

Dr. Lulai. 
, Sccrrelar Gen. 

OZariu. 
Bieţii invalizi, cari aşteaptă şi. 

')Zi gestul de mtlllgâicre a celor 
.puLernici« ·nu ştiu, că primarul 
Lutai a rugat chiar pe dI. Mi
nislru, ca cerea lor. a Ilefericiti
lnr, să fie r!'spillsă, respinsă, .• 
cu tollll. 

Această cuI minallfă răutate llli 
mai arr' nevoie de lI:.ci un Irl de 
comcll/ar, O Sli fJ'lIl lJerdici Illui 
public. 
"C;\t pentru mi'ne d-Ie Primar, 

aveam şi eu Incredere într'o Sll

prcm~i elită a gtlndirii Dv. de ira
uilie occidentală, speram aceasta 
(~lki văzus.em splendidul pl<m al 
"mediului" in care ciiulati să ad
mi ni~lrati inleresele M u nieipîu
IUÎ. Dar prin aet'asla diplomatică 
alllâgir~; mi-sa ual cea mai CUIH
pliL~î înftî.li~are a modului, cum 
poate sa fie jucalll o farsă. 

Ca incheiere, precizez uu fapt: 
Să fii râu, p()at:~ n'ar li aşa de 
'mare pâc(J1 (i), dar sci perseve
rt'Z reialalea, este o crimă. Căci nu 
lrebue sa CDndamnăm pc un om 
pentru ce vr{'a dar uu })3ate, ci 
l~ntru ce poate, dar nu vrea. 

lJeci grijili voi ca Il (hwl1 orÎ, ri
dica\i abisllriloi} Însâ,ngcraie ale 
generozilătii populare, ca 'nu cum
va să Vă atingă repcrcursiunile 
dcsnădejdiilor, dic/ale ele sliIlm 
lentul spirilualităţii veacl1lui, in 
care traim. 

JlIlIA,IL RUSSU. 

"Aoeste pensii de osulă şi ceva 
de lei pe lună sunt singurele is
voare de existentă penlru ce ice 
şi-au pierdut bratele, pîci:larcle 
şi vederea pentru dezrobirea nea
mului, pentru realizarea idealului 
nostru; intregirea Românid :\Iari. 

._._._._._._ .. _.~,"~e ......... ~ 
DI, primar Luţai le primeşLe pe

tiţia lor. înregislrată la No. 11831 
din 26 Apr. H130., care cerere se 
termină astfel: »Cunoscând uma
nismul d-lui Primar şi În aceea 
speranţă, că nici cauza noastră a 
marilor f1lalilalit a martiri/or 
neamului nu veţi trata-o maşier, 
primiţi d-le Primar umilite noast
re mulţumiri elc.« 

La aceasla umilibarc, d~.r jus
tă cerere Hlmanizmulc d-lui Pri
mar în rezolutie zice: »Jnvalizii 
pol solitica primirea lor în că
minul infirmilor. alocarea llJwi I 

Atentatul contra 
dlui C. Angel seu." 

Intr-ull sinc:ur an S-au iJltfim-1 
plat la ::\linish',fUI. Inti'rnclor1 

două at"lllatt', targaodll-sc ('li re
l·oln~ruf. Înlâi asupra d-lui Yaida ! 
Yoel'od şi-.. I doilea împotriva sub
set'returului situ d. C. Angeleseu. 

Am dl'zaprohat şi drzu()rnbillll, 
eu toali'i cnergi .. , astfel de porniri 
crhnimlle. Şi nMi mult de "<Il ahif, 
când ne-a stat in putinţă să It' pre-

J 

venitu am făcuI-o' bucuroşi. por
nind, dda com:in~i'rea că prin !i!U
primar('1t unIIi om nu se poate in
latura o idi'e ŞI lUii iales o poli-I 
lieă. 

Partidul Iărăn('sr, ('omlu8 În Ca
drUatcr di' lI-uiÎ 1. (~arnărăşescu 
şi (;. An:,:eie .. (·u - c('1 din ufln.' . 
bulgar dl' origină - <lU Ilrorilut I 
de nemultumirt'a populaţiei )au-! 

~ 

llElHCfU ~l AU:.\ll:"ISTlUTIA: 
TimisO<lra e.·I.: 1). sr. (ieorghe 2. 
Arad: SIr. :\Joisc :\'ieoară 1, el. 1. 
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Cuvinte adevărate: 
Omul firi ideal. n'are nici 

o valoare sodall. Idealul
este sarea vietii si incllzitorul 
sufletului nostru. 

lohtonă«( şi-an făcut promisiuni so
lemne că-udală ce ,'or veni la pu .. f 
tere ,·or re"izui opera de coloni
zare luând pământurile din pose
siUlwa rOllutnilor mac-cdoneni spre 
a le restitui "{'('hilor stapallitori. 
Se spune că d. An~ .. lesctl ar fi 
d",daral intr-o Întrunire publică 
('um ca-şi "a tine promisiunea 
chiar dacă ar fi ne,'oit s-a phltea.·~
că {'U sângl"le său ••• 

lĂ"gea nefastă şi antipariotică, 
amânală aproape doi ani a lost 
\'olalâ prill suqJrindeM'! în ultima 
S(·ziunt>. O fe\'oUă ~~nrrahi a Cr.l
prins ÎnlrC'aga populatie româneas
eă şi-n deosebi Mlrlel .... " ma{'c.do
Ill'nilnr au fost cele mai shrudu
mal... IJll'ăpătfmarea cu ('are ,t. 
C. Ang.'It'scu a susţinut I('g('.~, daeă 
u-a surprins pe nimeni a illdi~nat 
p ... totală lumea. 

Tânitrul ziClrist, cu tt'mperamen
tul lui irasdbil, ex'lspi'retl că toate 
Încercările de zădarni('ire a nouU 
It>gi l'iimasf"s('ră Iară rczult .. te a 
pus mâna pe re\'olver şi-a lras. 
In dne? In omuJ, cur~, deşi ştia 
ea are O ori~ină ('('-1 poate oricând 
eXIHllle (a sUsl1Î('imli~ a continuat 
să stea în rândurile celor ce-an 
sustinut leRea de favorizare a bul~ 
I!arilur ('olltra românilor. Iată o •.• 
indeliealt1ţe care puh'a sa-l coste 
pe cel ce-a prlldicat-o: nu mai 
putin de c,U viata. 

La ('-el dill(fai înterolfaor ca i s-a 
luat lui Beza, a(-esta a spus: 

- Eu sunt un reprez('nl~mt al 
Ill'annduf, un soldat conşlient. Am 
ştiut ce r,,(~ ducâl1du-mâ laC'linislje
rul de Interne! 

~l Era necesară o răsturnare! 
EI esle acela care a maltratal pe 
invalizi1 ci a Iăcut "('Rea Dobrogei, 
el a călcat îll piei oare inleresi'le 
natiunii române - el este vinovat 
de multe! 

)}~Ii-am făcut datoria!<l: 
Ce trista mentalitate. Dar, DU 

uitati că, ori de câte ori gIner
nanţii und tări Du-şi faC datoria 
se gă~esc astfl'1 .Ie solda,i să-i in
.ocuiască. , Şi ei, uu-şi ale(f ar
mele ••. -.-.-.-.-.-.-.-.-
"Fără narale" 
cu lihelul »Credit,( vă proC'ura~i 
ghelel!;', Ue primul l'<lng) Uill ma
leriall ~ 'cxcdt'llt, dllp:i ultima 
llloda la :\IC:\,CITORI DE IJIELE 

lrad. Stnula Horia 5. 
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Ce este cu Directorul (asei 
(ercuale Arad 

Dumitru Olariu t 
Dupăcum ştim in contra Direc

tomlui Casei Cercualc din Arad, 
tlU fost depuse multe dcnun~uri 

penale la Parchelul Tribunalului 
Arad, pentru gravele nereguli ce 
le comite la institutia în fruntea 
dircia este. 

Auzim că aeest domn cu toate 
aceştca a primit Certificat de :\10" 
ralilatc dela Parchetul Arad, spre 
a-şi scoate paşaport. Rugam pe 
Domnul Prim Procuror sit hine
yocasd. a cerccla cazul căci, cei 
care îl cunosc pe d. OIarin jll'C

cum şi tristul trecuL a lui, su miră 
şi aştcapta a se lua masurile Ic
gale. -.-

Desliinjarea justitiei I 
în Rusia sovietică. ! 

:\f)Scoya. (C,~ps'- - Ziarele a- I 
mUl(:1 din c('rcuri biI,lc inLw.male, I 
că in timpul ('cI mal apnpml se I 

"a de..<;fiinta C)l1liS~lriatul de .Tus-I 
titi<:'~ ~le larece . p;x1sl.cLlţa. sa c_'iLe I 
m JtJn1.la de Iradl\le ŞI mei de cam I i 

de llC'··1iJe reale. Conducerea 01'-. 

ganclDI" judieiare va fi incredillta- I 
. ta j Il viitor Tribunalului superLw l' 

s,wielic. Procuratura generală, ca I 
orgaIl de supraycghicrc a l:'gisla
Iatki re\"Jlutionare, va forma o 
sectiune pe 1cÎngi1 C ulllitetui Exe
cuiiv central panrus. 

-.-.-.-+-.-.-.~+~ 
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la 

CSĂKY 
Arad, in faţă cu biserica lutherană 

(reparaţii garantate). -+-.-.-+-.-.-.-.-
Lichidarea proceseler 

DPlantiior unguri. 
La ministrul de externe s-a în

trunit comisiunea formată pentru 
palicarea cOllvcnţiunei relative la 
fOBoul A, privitor la lichidarea pro 
c(!selor foştilor optanti unguri. j 

Comisiullca se compune din d-nii I 
subsecretar de Sta Pompiliu 10-1 
nitescll, ministru pl(!nipotcntiar Sa
vei HădulesctJ, Armand Călinescu, 
secretar general al ministrului de ' 
domenii, Al. Oltulescu, consilier ju
ridic al ministrului de ~xterne, Em 
GiUaI1, directorul datori('i public~ 
din ministerul finantelor, Pitices
cu dela directia cOlltabilitătii la 
ministerul domeniilor şi Christu 
dela ministerul de externe. 

Comisiunea a hoh1rit modul de 
proceciare, pentru ca tribunalul I 
mixt din Paris să aibă toate datele, 
penlru a putea .iudecâ În toate pro~ 
cesele pendinte. 
Adăugăm că România esre scoa

să din tDate aceste procese, iar 
foştii ortanti din fondul A. -.-.-.-.-.-.-.-.-

(o ... ultitate. ilraelită ortodoxă 
. din Arad face cunoscut, că în ziua 

de 27 c. ora II va da in arândă 
prin licitatie dublică 121/ 2 iugăre de 
pământ aceliua care va oferi mai 
mtllt. Licitaţia se va ţir.e in localul 
biroului din Str. Cercetaşilor Nr ] 4. 

-.-.-+-.-.-.-.-.
In rate de 6 luni, puteţi cumparA I 
gramafoane, plăci. cărţi, note si 
articole de hârtie cu libelul Consum 

M. S. Regele Carol II. Si OllganiZHtia judo· I 
teană a partidului Poporului din Arad. 
Expresi~lllca dc~'ot~nl('nţul~li ce- I corilă de gll\'ernarca cdot, Cll că

lnlenilor taIa. de mlnt,ul. Şi lU1ăru'·1 maşa scoasa IW din al ară adecă 
nostru Hege Carol II· I-ŞI are resu- dl. ~[aniu şi ceata de de\·astalori. 
ll{'lul uu nUlllai în tară, dar cunt! ai yisteriei Statului care-l incon
s-a. v;uut aceasta, şi în streillătatf" I joaril. 
l)el11ocratisl1llll de care est{' am- Manifestatiile Partidului Poporu
mal Hege!ţ>. H.ol~l;lni~i ,{'ste. tot llla! ! lui În semn de d{'\"otall1l'Jlt fală 
bine do\"C(!it dm ZI 111 ZI, atUl1C1 I de lkgelt, nostl'u ~i maniksl:\liile 
c,lnd, lIH.liti Plck. do\"Czi aralfl Că'I an'sturi IMrtid în conlra uzurp:1-

"I'I pe rare l-a aşlrplal po()oru'. torilm' de azi, au fost hin(' primilq 
nu inZiHlar l-a ilşb'1l 1ul ; U"'J.tt4e şi rt'CUlloscU l<.' decalrc Hegel Carol. 
Zilllk eslt- În mijlol'ul ('elor nuli I Aslfel şi (lrganizalia din Arad a 
umili r,'la(en;, I Partidullli Poporului a primit o 

,El est~ pentru loIi şi intreaga (arăi! solie lmhll(,lIrato:lrl', ~!. S. Hegel{' 
estr pentru El. I i-a lrimis lIrlll;\loilre3 lelt'gram;l... 

F;"Il'it a simti ur;'\ f.l\;i <it' ('i'i care pe care o dam In intregime aci 
poate l-au pn'l1 batjocorit, esle in mai jos: 
tocmai ca şi Cristos, - ierl:1torul. 

1 D()mnului Yasile Goldi~, prc-
l\u scap:\ insii nici o ocazie, (;.' s('dinkle organizaliei Partidului 
a exprima rc(,ullll~till\a Sa fala I'o l)()rului ;\'ra<l. 
de ac-.'i. cari km iuhit intr-adC'Y;lr. 

~Llndria tâf'ii noastre Mare!:-alul ~laicstalea Sa H('I-(('1e m-a in-
A yel'Cseu, tontiî IUll1C<l ştie Cii" s:\reina{ a sa lrall"jlll~c, 
<,sic inlre primii seJ"tnici ai Lui. mu!iumiri IH'nlru s;:'llliml'lltck 
Zilnic celim despre dir('rit~' ocazii" de d,-'\"olamenl şi I"rUllIo,lse!l' (1-

prin care se vede că ~lai('.stat{'a Sa: r:cu'j adllst~ in llullH'le Ilwmhrilor 
hi indrC'apli't prh'il"{'a spre ~lare- I Parlidului Popondui din .\rlld· 
şalul .-\ H'I'l'SCU, intoemai ca şi IIl- I ss.:\1 arcşalul Curtii HegaI c lie-
ln'al-;a lari~ aştt.>Pl.:înd ocazia. spre li neral .\djlllat Illasie\"ici. 
a-l illcredin\a Cll cOlldueerea dt'- Su trabsl'ă Ri.'/.!eli' drmocral 
stindnr accsll'i tari, prt'a batjo- I Cllrol li! 
._._._._._._.~.~._.~._.-

Dr. Borneai ;juiigând de
putat, Întâi pe alegătorii 
. săi i-a spânzurat. 

Aetualul regim ·:al Îllv:lrlelilor·, 
csh' bogaL in doctori !le toale spoI." 
ci<llil~ltCIt.., prinlt'l~ cari <led ce S-at~ 
ilustrat ma imult in a('~L judd 
sunt speeialhlii al"aeerilor agrare. 
Intre <let'slia a t'xce!d şi ad\"oealul 
Dr. Iuliu ·Horucas dcpulat guyerna·, 
mental, despI'c (',11'1.' s-a relatal c~ 
esle autorul dl's!"iintarei ft.'rIlWI 

model a slatului dela Semlac, d.upă 
urma căreia a realizat frumoase 
beneficii sub denumirea de ono- i 
rarii deputal-o ad\"oca(wlc. Ayând J 

ea devizi"i, ,-expropri{'r(;'a stalului, 
jefuirea tăranului şi impropl'Îdă
rirea huzunarului sau·', dodorul 
in drept dela Scghedin Ciyula Bor
ne as - unul dintre bellcticiarii r~
formei agrare din .Îudetul ...\l'a<I, ~ 
este artist in specialitatea sperlu
lui, uitând de acei ce l-au înzestrat 
cu mandatul de deputat spre a 
le ap:lra interesele. Ace,'it ales al 
natiunei este atât de fară scrupu~ 
incât ]}-a ezitat să se pună de-a 
curmezisul împropr'i-etarirci chiar 
a sălenilor din comuna sa natală 
Nădlac, cari poate şi mindl'('au C:1 
au şi ei un reprczentant in par- I 
lament. Iată despre .ce. cste .vorba: I 

Cu ocazia cxpropnenlor dm anul I 
HI2..1 s-a lăsat comunei politice 
N'ădlac, pe hlngă alte 5:37 .Îugare 
cada~trale pentr-u p,'i.şune co'" - I 
nal~, încă 111 jugăre cadastral~ 
de tresliş şi mlăştiniş spre a ·fl 
folosile tot ca păŞUlW, cu con,itia 
expresă şi categoriCă de a.-I mama 
În timp de 6 ani. Comuna politică 
însă nici n-a încercat asanarelf, 
deoarece trestia după acest teren 
îi realiza câştiguri mari fără să I 
necesite vre-o cheltuială. 

In urma împroprietărilor ce s-au I 
făcut au rămas \Te-o ,100 de în
dreptăţiti, cari n-au putut fi sa- I 
lisHlculi din lipsa de teren În jurul 
Niîdlacului. 

cestui {('ren pC' seama lor, c{'Îacc! 
eomisia de (?c(ll a admis pc haza 
1.:1'1'("l'tarillJr ce s-au filcul. 

Contra aceski h()l;lr,lri COlllll1l:1 

p( ,li tică :'\ adlac a facul apel I.a CO~ 
misia judeţeană compusă dm tiI 
.judecător Dr. 1. Cost l'a ca pl'{'şe- I 

dinle şi St'in(ia sa pl'Cotul ,'.{ar- I 
Şt'll (,",Irul prdeclului I şi dl L I 
Pel'ian consilierul agricol ca llwm-
bri;, ('uri au .iudecaL ap,dul pe 
ziua de IL Fehruarie lU:m. ' 

Din partea ('{'lor 100 de in<ireptă- I 
titi şi nesalisl;l~uH a'-;1 pled;;~ u(h'o- I 
ealii I. AtanasIade ŞI Dr. 1. D1'1.
gall, cari au dnvedit legaliiatea 110- I 
l.1r;lrl.'i cOl1lisi,-'i de ocol, cer<lnd I 
confirmarea ei. I 

In couh'a celor 400 el>? ÎIlIlrepla- t 

liti şi ncs~~tisl"a~u\\ ~ plcdat chiar l' 
deputatul 111 pnn('lplal ; ales de el i 
~i ad\'ocalul în suhsidiar Dr. Dor
nea!', car.::' a voit să implUlă ye
derile sal(~ de cointcre~'iare in afa
cerile comund politice ;\"~lrlla(', ('" 
presupusa sa greutate a situa~iunei 
cer{tnd reformarea hotttnu'cl co
misiei de ocol şi retrocedarea ce
lor t11 iug:1re comunei politice 
l\' a' "ac. 111 'uma dezbaterilor cere-, 
r~'l celor ·100 de îndreptăţiţi şi n~-. 
satisfăcu.ti, n-a fost r~prinsă :'(~{" I 
plaus, CI lT1 mod deghIzat, comiSia I 

KER'PEL I 
-·-·-.-.-.-.-.-.-1 

In anul 1929 expirftnd oel 6 ani 
aconlaH comuuei politice Nădlac 
pentru asanarea Lerenului amin
ti!, cei 400 de i-ndreptăţiti şi nesa
tisfăcuti au cerut expruprierea Q-

jude(eană hotărand trimiterea la I 

fata de locului unui expert de in- : 
gin~r hidraulic pentru cercetar;:-" l' 

din care sI:' poate Înlre\'edea r('zul
latul. Aşadar coIlslalările la faţa 
locului ale persoanei competillt"-' 
a consilierului agricol au fost ne
socotite de către ceilalţi 2 d-ni! 
membrii ai comisiei .judetene, cari 
pentru formarea convingerei d-lo 
au nevoe de opi.niunea unui expert 
inginer hidraulic. Pentruca Opilliunea acestuia si'i. fie conform dorin
tei celor inleresaV, sugerăm ideia 
tie a se delega <lI Stah Yidri.p;hLn 
ce este tocmai dc specialitatea ce-l 
ruUi atat ca profesiune C<1t şi ca 
apucături, împreună cu deputatul I 
Borneas care să inspire asupra ce
lor ce trebue să se refereze, d:ln...' 

Voinţa ··Poporului 
du-i-se ocazia să-şi primească In 
nalurâ onorariul cc i se cu\"iuc-' 

Ial:1 cUln acesl al(-"" al natilUlei . 
intckgc sit s('rycască inlercsrlc su
perioare şi \'i tale ale ohştei ale{l:î.-
loarc şi cum ştie să cul('a~ă roa-
dele un('Î situa(iulli, la care lau
rt'alul facIulălii din Spgh('din n-aI' 
fi sperat să ajungă \,l"('Odat;'l, daci1 
hi('\ a :'\ :\dlăcani ce l-au ales ca' 
rcpr('z('l1lanl, ar fi hii.l1uit că ÎIl 
pielea iu iBorneas traeştf' \ig:11ll1r' ..... "' ~ 
care dnd a ajuns impm'at, Înlâi 
pc talal si\u k:i spânzurat. 

AC(':lsla sa le fie spre îI1Va(iltUl'<l 
l1:""1.<i I:'i.eani lor! 
C:1pilan în retrage :\. (:iorulrscu. -+-
Anchetă in jurul afaceri .. 
lor bandei A. Dobrescu· 

T. Vornic. 
In săptrUll;"'ma Ireeut:1 a SOSI 111 

loealitale venind dela Braşov şi 
Ciu:, lil. .i udl'cator de illslruc\ie 
Stanescu lilularul cabinetului 7 de 
inslnlc\ic depe hmgtl Tribunalul 
Ilfov, Cilniia i s-a repartizat ~prn 
ccrct'tarea marea afacere a borue
lor s:"lY,lrsilil dc faimoasa banda 
A. nobn's'(,I1'- T. V or11i('. 

})cşi, al,11 în prh·in\a sC'()Jlllbi 
\"('l1ir .. i la Arad c,lt !:ii in ccea ce 
priveşte deseopcl'irilC' t':1cuh'in 
aeeasla afacere, ÎnICAl'ul magistrat 
ptlstr('az~l eel Illai des:i\"Clr)i t se
cr{'~. Tolllşi din surS.l particulara 
d('mll.1 de toata Incr('d{'l'ca, afhIm, 
ca (1-1 i ud-insi ruelor SLancscu, a 
vcnit ÎI} loealilale spr-e a wdPit 
ordinul aprobator dat de AUN'1 
J)obrescu unor t:1ralli din C'OIllUlIa 
:\lil,)\':1, de a conslrui bo1'no cu 
prc\ttl de l('i 12. hucata, la inler
\"('Il\ia d-lui Birtolon, gin('n'le d 
lui Si. C. Pul', in urma C'l'rcrl'Î n1"
la!;'l la ",Iinistel'. 

Deas(!l11el1ea dL jud. illSh'uctol.· 
SWnescu s-a illkrt's.lt lida b:lll- ~ ... 
ci-le elin l~ftlitati'. dac.iL.uu..,CJ.lj)l\"<L-. 
\T-O suma <le bani IH.~ nUlllde d-
lui A. I)obn~scll, aşa dUP,"lCUlll s-a 
('(ll1stalat C;Î s-a Îllt;împlat prin 
alte p:I1'O, pe undp D-sa a ccroc-
lat· Dela Arad, mag.-inslruclor a 
pleeat la Sibiu, in aeelaş scop. 

-a. C.--.-
Se vor efli 

cerealele. 
Din iur orma\Îilc c(' le-am primit 

din SUI"SC sigure, sll·nlem in mâ.
sura să afirma d. pl"t'!uril-e mon
diale ale c-ercalelor vor fi din nou 
sCl1Z1lle În luna viitoare. 

Aceasta din cauza că America 
an~ o mare supraproductiunc de 
cercale, care V')l' urma să fie pla
sal-c pc pielele Europei. 

Argentina şi Kanada se Îneacă 
in ocr-eale. Hcculla anului curent 
este mult supel'ioară anului lre
cuI. 

Produsul Ameri~("i în grâu trece 
cantilatea de pesle 8 milioane de 
pagoane, iar porumbul de peste 7 
milioa1le de vagOGf1P. 

In tot cazul, oferta p·rea mare 
din surplusul Americ-ri \'a avea. 
un efect dezaslros pentru agri
cult-mii euro!*1l1. -.-.-.-...-.-.-.-.- -" 

C('rml di' Recmtare din Arad----" 
ne anunţă, că chestiull{'a cu falşi
ficate d-c paşapoarte la acest co
mandament este de domeniul 
fanlaziei, fapt, ce s-a constatat în! 
urma cercetărilor minutioase. 

Cu onoare aducem la cunoştinţă On. 
clienţilor noştri, că fir m a noastră 

"RADIO-IMPORTIt 

turcg, la Tribunalul Timişoara sub. 
No. 2003/1 va ·fi semnată numai de 
proprietaTii: NICOLAE SIEGL şi IOAN 
:-: 'OLVADIANU În mod colectiv. :-: 

Timişoara, Radio-Import. 



Voinţa Poporului 

Furi. 
S. lui Al. Fackelmann a sesizat; 

politia, că Sfll1lbăIă mergând la 
Cinematograf, în re<;timp spărgâ

tOli necunoscuti s-au întrodus în 
locuinta s'a din Str. Tache Ionescu 
No. 1, dn unde i-sa hral argi'lllă
rit 800 }i'Î num-l:'ra1' şi d\.tcva acte 
f. impDrlant~. 

A '"'lud in ,'ederc im portanta ac
telor, rcclamallla oferă 7000 lei, 
celor ce duc pe urma spărgiî.tori

lor, deoarece politia nici pănl1 I 
1n ziua tie azi n'a aflat nimic. I -+-
.oI. VintUă Brătianu 

demisionează r 
Bucureşti. - Din sUI'se bine ini

,ialf' afWll1, cil d. V. Brfllianu, pre
şedinlele parlidului liheral în 
urma hotăr:îrilol' şi manifesta\il1-
nilol" ol'ganizatiunilor riîmasc 
credincioase "echC'i conduceri, \,,1 

dcmisiona in mod I'or\al. 

\ 

I)('snod.imunlul se l'a Întâllll)la 1 
peste ral4'\'a zilt'! -+-

Prima femeie advocat 
la Arad. 

Prinlre ·nouii lic(,l1ţlati în drepL 
a.i FaclIltă\ii JUl'idj('~ din BUCll
r('şli, ~e at'W şi D-\soar~l Sldla 
Moldonm, fiica conj udeţcanului 
noslru Teodo!' MoJdova.n, nolar in 
~OJlllll1a ClJisindia. 

J II zi lele lrecuLe, D-s,)[lI'<\ SLe lla 
l\101dO\'an şi-a ceru l î,nscl'Ît'rt'a la 
baroul advocaUlol' din localitate. 

lh>şi aycm o multimc de ml\'o
cati în Aract, tnlllş se speră că 
prin talentul ei, D-soari'i ;\loldo"un 
îşi \"a achizi\i;ma O clienlura bu
nă şt va lucl'a spre satisfalia tu
turor. In această sper::l<lIlă ii urăm 
spor la muncă. 
' __ "JiII.!I'B. _ea'O ____ «:a1' 

1 

Spăfătorie cu aburi si eăl
eătoare' 

Terezia ButUnger 
Str. Consistorului No. 35 Arad 
Spală şi calcă, hainele bărbăteşti 
de vară pânză cu preţuri con-

venabile. ----------_. .Judediloda rurală Chh;ineu-Crîş. 
Rom:'tnia. 
No. 373/HI30. 
. ~VBLlC.\ TIE DE LICITAŢIE. 

Suhsemnalul delegat judeCăto
resc aduc la cU l10ştiintă h>CIH'TaIă I 
Ca în cauza lui Fil'ma Transilvania 
repr. prin Dr. Simion Mihuţ ad" 
1n ChHilleu-Criş pentru suma de 
lB·200 Lei capital şi acces. În urma 
decisului judecătoriei rurală Chi
şineu-Cri~' :\'1', 373,lH30 mişcl'ttoa- I 

rele cuprinse p ecale execu\ională 
·de escontenlare şi evaluate in pret 
de 28.00CI Lei şi anUIll-c: ,1 vaci băl
ţate, 1 boU bălţat de 3 ani şi 12 
'vitei de câte 1, 2, şi 3 ani. 

Se vor vinde prin licita\ei puhli
..:::ă .Îlldiciară care se va ţinea în 
'ziua de 9 AUţ;(ust 1930, orele 5 d. 
,fi, la locuinţa urmărilulul in co
muna Chişineu sau ori şi unde s-ar 
.aOOsle knişcătoare. 

lnlrtlcat mişcătoarele cari ajung 
la licitatie ar fi fost exccvate şi de: 
altii ş~ acestia şi-ar fi câştigat 
dreptul de acoperite, licitalia prc
t..entă cslc ordonată $1 în favoruI 
acestor in senzul art. 120. al lege~ 
LX. din 1881. 
Chişineu-Criş la 19 Iulie 1930. 

De-.gat judecălor..-sc. 

Excesele 
lori de 

unor contro
sec'oare. 

arad. - In zilele trecl1te ni 
s'a preZ<'ntat la redactie o dele
galie de eeHileni locuitori în su
l)llrbiul Checheş şi Şega, acăror 
ncvc!:,le se ocupă cu comerlul Z<11+
za\'alelol' În Arad. Aceşti Ci}tăţoni 
cari trăiesc o via(ă mizcrabilă în 
colihele lor părăsite de lol ce se 
cheamă OlcondlH'erc:, se phlng· în 
clJntra unor eonlrolori d<' sectoare 
cari ii brulnliz<:3ză, făc:Îndn-lc 
Illizerii şi JlepWced. Ba se al'irmil. 
e:'l unul dinlt'c conlrolori al' fi a
dresat cuvinle drastice unei fe· 
Illei, carc t rxmai m:Î nea, zicfllldu
i: să-i m~lJltHlcC păr\i1e g ... 

D1. ~d al c:onlrolorilor, - p~ 
care îl l~lInDaşlem de un om de 

ispravă in toată regula - trebue 
sit ştie, că aceşti oamn{'i huidui\i 
de toat,' lumea IlU vin să se pliin
gil dec:ll numai alunci, c,lnd li se 
trage fi treia piele. Căci run 111;11 
oetit şi înlr'un ziar miu:wilar de 
Hc{'usla pl:lugen:', dind crcdeaw 
insă, că s-a r~mcdial situatia. 

Rugilill de pe d!. C:mlrolor-Şef, 
să-i a"el'lizeze pe c;!llirolorii cu 
pdcină i·n alX'st sem; şi să pună 
capăt anomaliilor existente. i'e 
plac~ să credem, că insinuarea 
noastră va provoacă ecoul cuvonit 
în s0ntimenlele d-iui CDlllt'olor
Şef care precum am mentionat, 
prezinUi lontă încrederea. 

Groaznical incediu din Galati. 
Au ars magaziiele de eerea:e ale Beii Marmoroseh Blane 

plus alte 24 case particu~are. 
13 llcul'eşll. - EI'i duptl mas;l la 

ol'ele 1;) a zibucnil un I'oc colos'al 
îl1 magazii le de c{'reale ale B-di 
~brlllarosch din Galati, Din cauza 
yfltllulu iprca miu'e, foeul a aplicat 
toale casele din apropiere, dislru
g.l.tld 2 t de case parliculare pre
cum ~i magazinfl de cereale a li-cii 

Ilalo-Rom:îllă. Pagubelc sunl 
enorme. Singur In llwgaziiln 
B-cii .Marmarosch au fost dt'pozi
tatc ce!'t'ale în yaloarc de ppslq 
JO() milioane de lei. Cauzele focului 
P<111l1 in prezent nu s-au pulut des
copel·j. Se fac ccrccUiri În acesL 
sens. 

t~oui amăl!unte desDre cutremurul de 
- pământ din Italia. 

Roma. - Ziarul Popolo d'!talia precum şi cazarna mililari\ îngro
aduce all1l111unte lnfiortiloare de- plînei peste 700 de p('rsoane, La 
spre CUlt'cJllHrul de piim:înt din 1\{onlecako a Cllzut yielimă prima-
lIalia. Se afirmă, că în Lacedonia, -rut oraşului impreunll cu d 
Rochell<~, Biscia şi ~Ionlen:~l'de IlU- I prc()ti. 
mliI'ul mortilor trece peste 1000. Operaţiunile de sah·are SlUlt C011-
La Arion s-au ditrus două biserici I duse de însusşi d. i\lussolini. _._--_ ... _. __ ._---------_. 
AI ,. , Tâmplăr~a firmei C. (satlo$ .. e n I U ne. din""Arad, Str. Dorobanţilor 18. 
~ == :i::l ~ută cele mai. eftine mobile 

(plata şi în rate) pentru învăţători, preoţi şi funcţionari publici. 
Totacolo se primesc şi ucenici. La caz de comandă rugăm 

referiti-Vă la ziar. 

Atentiune I 
Traducere, multiplicare $1 coplareln limbile Romana 
maghiari, Sarmani, italiană ,i Francezi. Blan· 
(.·hete, Invitaliuni, Programe, Pret-~urcnte. Scri
sori particulare. comerciale cereri, texte, literare 
$18Cen-polltlCll8!C, se aIC8CUIA promt, 8-1111 DllaGl. Idr.11 ziar 

Dormitorl Si Prănlitori moderne ~ee;~~~~C!e~~b~:e)~r ~t:C~I! 
promt şi ieftin lângă garanţia. Ales. MihaJeczkv Tâmplar de mobile 
Arad, Str_ Trib. Dobra 5·- 7. vis-a-vis cu piaţa de peşte, SI primeştll ucenici. 

Fratii ROZSa! 
Arad, 

Bul. Reu. Fer· 
dinand no. 35. 
Atelier de pi
etrărie şi de
pozit de mo"" 

oom@nte 

Mar~ asortf-, 
ment de mar-
moră. Preţuri 1 

reduse. 

3 

Dacă nu mama, fafa. 
Un bogat proprietar din împrc. 

junmile Parisului, om de 50 ani, 
frumos şi bine COllSeryal, se însur:l 
zilele trecute cu o fermecătoarea 
brună de 22 ani, care, cu toată di
ferenţă de vârstă, părea foarte a
morezală de soţul ei. Acesta surâw 

dea mereu. Unul djn prieteni ex· 
plicii aceaslă căsMorie unui grup 
"de prieteni reunili să felicite pe
t-echea: 

.:..... D. X ... adora o faLă tânî,d-;-a
cum 21 ani. El se VltZU prefcrat, 
unui rhal, se resemnă şi suferi. 
Anii 1 re cură, Acum Ull an, Îndr:l
gostiiul lnt{llnÎ pe aceea care îl 
respinsese-, la Canl1es, unde işi pe
trecea iarna cu fiica d, Şi fal~ 
aceasta li seamănă atât de bine 
Înc(t\ d. X ... crezu c,l visează. Dra
gostea reinvHL .iar pentru trîn:'ir:l 
iaUl! Mama, care regreta poah', 
consimţi la căsătoria eX-Cllrtezanu 
lui cu fiica ci. 
~.-.-.-+-+-+-+-+~ 

Fară parale puteti 
cumpăra ieftin: 

Cămăşi bărb. pă1ăriă, cravate, cio
rapi, mănuşi, haine de băi, combi
nesoni) pream şi toate articolele de 
modă cu libelul "Credit" S. A. la 

SZ·U·CS Arad, But Rea'. 
. Ferdinand 63-65. 

Vis-a .. vis a gat'a tramvaiului 
+-+-+-+-+-++-+-+-

Judecaloria mixlft Salonla.~
~o. IJ. 277l--19:10. 

·t.PUHUC.\ŢIE DE I~ICITATIE. 

Subsemnalul delegat .Tudecăto
torcsc prin a{'cas !;'l puhlid, că 
în haz a dcciziul1ei ;'\0. 2131-9:30 
a Jud<.'ciiloriei mixtă Salonta_ in 
f::n-orul n'cl. Dr. Mihu\iu Simirm 
advocat din Chişincu penlru in
cas,'.;arell creantei de 6188 Lei şi 
ace., se fixeazi! tCl'Il1en de licila
tie pc 7 August 10:10 p. m. la ora 
H) la fala lricului În Tamaşd'1 Col. 
Rl'gina ~laria, u-IHlc se v;)r vinde 
prin lidlalilHl~ pubJkă juridicl1 1 
c~înlar di:' decimal, 2 iepe, 1 c[lru\ă 
1 plug, 1 grup:'\. in va[oar·e O~ 
12.200 Lei in caz de nC\'oie şi s~lb 
pretul de cstimari', 

Inlrudit mobilele cari ajung la 
liC'ilatie :U' fi fnsl exec\'ale şi (le 
alti şi aceşlia şi-ar li dtşli~at dr<>p 
lui de acoperire lidtatilltlea prt'· 
7.('nlii este ordonatiî şi în favorul 
ac<.'.<;luia în sonzul arL LX. 1881 
§-lll 192. 

Salonta, la lR Iulie 1980. 
DELEGAT .Jl:DECATOHESC. -+-.Tlldeeăloria mixtă Salonta. 

1\0. G. 2772-1930. 

rrnuc.\ŢIE DE LICITAŢIE . 
Sll!JSl"mnatul deI&gat Judecilt:J

lort'sc prin această publică, ci't 
În baza de('Îziullei N o. 1731-n2~, 
a Jlldecăt oriei mixtă Salonta, în 
fa\"ontl raeI. Covaei Ioan din 
Şiclăll . i-t'pr. prin bsif Teor<l;n 
adyot'at Salon ta, pl'ntru incass ... 
rt>a creantei de 8000 Lei şi ace" 
se fixează lt":rtlU'n de licitatie pe 
7 august H130 p. Ol, la ara 1(;.50 
la: rata locului in Tamaşdl Col. 
H.f'g. M:H'ill, untle se \-or \'inde 
prin Iicitatiune pu bilci! juridici.i: 
2 caii d·(! 7 ani, 1 pâr, hamul', 1 
maşina de sămănat cucuruz, 1 
grapti, t lrăsur~li 1 i)al. 1 dula;.< 
1 crcdt'nt 1 ct'as, 1 plug, j,n va
loar-ea de 18.300 Lei, În caz de 
ni'\,()i{", şi Sltb prefllide l$tirnare . 

r nI rudL nnbilele eari ajlHlg la 
licitati'C ar fi fost eX€'e"ate şi de 
alti şi aceştia şi-ar fi câştigat drep 
illl de aCJp~rire lirHatiunen pre
zebUl. esti' ordonată şi în favr;ral 
acestuia in seuzul arl. LX, 1881 
§·ul 192. . 

Salonta, la 18 Iulie 1930. 
DELEGAT JUDECĂTORESC. 

-Î 
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Voinţa Poporului 

I Aulomobile mic; ,,0 D e III 4-16 HP • .le prme iD vânzare CfI Cel 
49.500 la reprueIJtanţa gf!lJel'a/ă A. Kălmăn Arad. I 

Cine vrea să:si _ păltre~e i 
sau Să-Si reeaştlge sana- 1 

tatea, acela să beie ! 

Judecâtoria Rur.llă Bukni, sectia 1 
cartii fuuduare. I 

Xo· 2")/ HlJO ef. 
Exlraet din Pllbli('illiunr3 de 

lidl"Ue. 
In cauza de t'xeeutare f:kula de 

urm,Wituarea Filip ~Iaria C,IS. 'f\.,-
....... lIIII~ iea Simion, Judt'c<ltoria Huralâ Bu

la delt'g.llul jmlee:Horesc, 10<' 0 din 
pretul de strigart', drept g.U"lll1tk, 
în numerar S,Hl in dt'ell' d~~ l'au
tie socotitt' dup;t cursul t'ixat in 
S -t~ Lt'.~l':l LX. 1~"'1, S.Hl S:l prt'
deit' 3cduiasi de!t'~:lt chitan\a 
cunslat:lnlÎt' ' (kplllierea judel'ălo
rc~tt', prealabiL! a garunlipj ~i s;~ 
semlll'z[' cl)IHiitiunile d~' Iieit.ltie 
S Iri, },')(L 1 ;0, Lt'gea LX. 1 ~I( \,'{ . ., 

Dac:l nimeni nu ofera 1I1.1i mult, 
cel care a nft'l"it in pret m ai urcat < 

de c:lt cel de strigare, ('ste tI,lillr i 

ca Srl intregl'.1sdl (mediat garantia, 1 
fixata confnrm procentului de stri- i 
gare, la aecia,:,i parte proet'ntual~l, I 
a pretului, ce a oefrit. .S 2). LX. I 

teni, sectia C{lI-tii funtluare. a or- : 
donat liciLltiunea eV'l'utioalfl asu- i 

-_ .. -.i!'i_ .... oO!"!!! __ ~_ .. _ ... ~<~ .... pra 1 <ti p~lrti a imobilului cuprins i 

laple meulcală. de seua ŞI liliJwrawara. i in cf. ::\ o. &i.\ a ('om unei Se bş. 
Prima incercare vă convinge, că; l'ireml1scriptia Judeeill,)rici Hurale , 

puterea ei este mai r~stauratoare c~! Huteui, suh ::\0. d e,)J'dine .\. L ! 

a oricarei alte băuturI. Iar efectul el I 2. :;.i ::\0. top. l J;)ij. 4;)/ \ 4:h~. 4;1H I 
medical este fără păreche, din cauza; :,Întra,·il.m cu casa'. ca portiunea i 

vitaminului bogat ce c_onţine. O sticlă. II proprietate ~. alui Costea ::\icolue, , 
~ -) ă I pentru incassarea creantei de 20· 

cu inscriptie roşie (3:J dlt cost el I mii capit'll plus LWI..-.l Lei capital 

Hl{k'{'. . 

ButC'ni, la 13 Ft'lwuarie H):~O. i 
ss .. Br. Erdiis ".tthia Jullt'dlnt", I 16, care are şi efectul ingrăsător'l ~i accesorii. Licitatiuuea se \'a ti

Sticla cu inscriptie ~:bastră, care nu ne in ziuaa dl' 26 .\ugust H13t\ or~ 
îngraşă (3.5 dlt) Iei 14. - , 10 a· m. la casa cOlllunală a comu
Se poale procura In urmltoarele luei Sebiş. Imnbilnl ce va fi licit,IU 

magazine: ' nu ya fi \"~îndnt pe un pret mfLi 

~·~~~~-·-·-·-·-·-I Pentru 20 de lei, taxa de ÎlTlprumut puteţi 
cumpăra biciclete şi patefoane la fir ma' == "MOTORICA

II == mic de c:lt jUJll~ltate din pretul ne 
Birkenheuer N. Str. Eminescu. strigare. Ce icari doresc ca să lici-
Durr 6. Bul. Reg. Ferdinand. teze sunt datori ca S;l depoziteze 

Arad, Calea Banatului Nr. 12 Iml'rumu-

Erd6S P. Piaţa Avram Iancu 
lohul A. Str. Miron Costin 12-14. 
Heimer M. Str< Unirei. 
Hoftmann O. Piaţa Avram Iancu. 
lozma 1. Str. l. Brătianu 
Liszka P. colţ P. Catedralei. 
Mărkus M. Str. Matei Corvin 1. I 
Cooperativa functioaarilor ,i • 

muncitorilor Arad. Bul. Reg. Ferd. 
Neulinder lohn $i Fiul. Str Bratianu /' 
Rosenstein E. Bul. Reg. Ferdmand. 
Schirer 1. Bul. Reg. Ferdinand 39. I 
Sdlmalu 1. Col. Paulian I 1. 

In Iăptăriile urmltoare: I 
Burger A. Str. Brancovici. I 
Lăptărie fi prăI. de alimente colţ 1 

Str Rossu Şjlviallu. I 
Szalai L. Str. Epi!c. Ciorogariu 1. 

Weisz E. Piata Avram Iancu .. I . I 
lubiuar Lăszlo Str Caragla e ŞI' 

Str Eps. Radu in colt 
A. lastiloris Str. Mărăşeşti 36.-

Afehl1eCli : ! I negustori: ! ! 
Demulta fost,dariară se primeşte 

Var din Lalasinti 
alb, în bucate, cu mare emi
siune, ars, în cuptor rotund 
care a fost şi în timpul de pace 

cel mai bun Var 
Se obtine la 

FabriCa de Var din B8rzaua S. ,. 
şi la Firma Slglsmund NorniS Arad. 

Telefon: 9-18. 

})orIărelul de pe lângă judecăto
rie rurală Radna-Şiria. 

G. Xo. 1i99-1930. 
PEBUCA ŢIE DE LICITA ŢIE. 

X o. 451 port. 
Se publică spre cunoşlint! ge

nerală, că ion ziua de 31 Iulie 
1930 începând Ia orele 2 p. ~ 
Se va vinde pri·n licitaţie publi
că la fata locului din comuna 
Şiria averea urmăritului com
pusă din următoarele: un biliart 
compleet, 2 mese. palrate, -10 scau
ne, 12 fete de mase albe, ,{ pat:Iri 
pentru holel, toate evaluate îu 

,pret de Lei 16.600. 
Această avere se vinde pentru 

desp{lgubire creditoruluÎ dr. Di
mitrie Rohan din Sirie, repr. prin 
ad"ocalul dr. Dimitrie Rohan din 
Siria, de suma de 10.174 Le icapital I 
cu 13 şi jum. % interese ce are 
a primi Pe baza decizi unei X o. 
5R5-1928 a judecătoriei rurale Şi
ria. 

Radna, la 8 Iulie 1930. 
(ss) D. AXTOXESCU I 

p3rlărel. I 

tarea de biciclete. Vânzarea pe rate de un an" 

Mare asortiment de biciclete, can- LudOu·IC Pa'linMa'S de~ab~e şi m~terilale pentru însta- . l' ~ I 
laţ1UnI electnce se pot procura la i . I 

Arad, Palatul Ortufay. i 

Haine de 
vară vopseşte 

curăţă 
şi A. K' napD Str. EpiSCOPUl Radu 10 str. 

. Bralianu 11. 

! 
I 

! 
~-------------------------------------------------------- I 

O mea I 
Nu gătiţi acasă, incomod şi mai cos-I 

OU'mna I - tisitor decât la restaurantul "Crucea! 
J " • A!băU din Arad, unde cu lei 40.- r 
găsiţi un prânz sau cină de prim ul rang. I 

I M O B I L E -. n R A T E Pelângă conditiuni i I 
.. de plată favorabile, I 
' în ~ret de G /fi ~.Il 'W Arad, Piata Avram Iancu 10, 

bam gata J1 ~ ~ Atentiune ia adresă !' I 
==------------------------------------------------~I 

H H E 8 S vopsitor vopseşte, curăţeşte, spală haine i 
de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop_jl 

1· ·i· sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 51. şi 
I Str. Eminescu 1. Palatul Crucea Aibă. ! 

i ._._._._._._ .. _._._.cx.O@ll!l!l.tII!lJ.9I . 

l in atentiune functionarilor de Posta şi C. F. R. I 
Hai.nel~ civile, !l~iţ<?rm~ şi de lucru, Emer.·c 1I'ar,ias 
obţmeţl cel mal lettm ŞI cu hbelul de , 
credit al Industriaşilor la'croitoria lui Arad. Str. Metianu IIr. 11. _._._._._._._._._._._._. 

Cumnarare dA ocazia Material de F!ottir (pentru man-
~U tau.ă de bale) 155 cm. lat 

U i • :-:._ Lei 198.- : : 
la fi r maS T RAS SER, vis-a-VÎS .c~~B i ser i caL u t h era n ă 

Curatirea si vopsirea haillelor O face În modul 
(el mai perted 

HOS%PODAR, Str. V. Stroescu 13. 
Cu preturile ieftine provocăm mirarea publicului!!! 

d
~ Prin reprezentanta de mai multe fabrici au sosit mai multe 

, .. \'-\. /;~, vagoane de biciclete ,,6ăricke" .. Diirkop'" "Karse,., 
:\-~. -~~;. ~C') ... ~/: "Waffenrad" .. Stere,. "Mau.ann" "Brennabo ... ·"BiU· 
~. ~- tert-' .. ll'1InStandard" .. HoSSia" "S. H. F.·· Biciclete de 

curse şi turism. Conditiuni favorabile de rate. In accesori depozit bogat. 
Sigismund HAMMER şi fiUl Arad, Bul. Reg. Ferd. 27. 
~-.-.-.-.-.. _.-._._.-.-.-.-._.-.-.-.-
: Hai n e d e var ă, pardesiuri: curăţă şi vopseşte I 

! < Miiller 1. şi fiul Arad, i I ! Str. Brătianu No. 1. Calea Banatului 6. I I -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.. , 
TIP. conVIN, AeRAD. 

CooneraIiua muncitorilor 
Şi lunctionarHor 

primnşte prenotaţie pentru lemne, 
de foc preţ favorabil. A.radl' 
Bul. Re~ele Ferdinand 43. 
-.~.-.-.-.-.-.-.-

Dacă 
doriţi 5[t vindeţi 

sau să cumpăraţi 
case, dacă doriţi să închiriaţi 
sau să daţi in chirie 1ocuinţe, 
adresati-Vă cu incredere biro
ului de agentură şi comision 
,tfavorit" Arad, Str. Bratianu 7. .-.-.-.-.-.. -.-.
Por l;lrO..' I nI de pe hillga j lluecălo-

rie rurală Hadna-Şiria. 
G. ::\0. ,W:H-l!l:!7. 
IPl'BLlC\ TIE nE I,U:ITAŢIE. 

~ o. ·Hio port. 
Se public:1 spre cun:Jş'inIă ge

nera!.), ca in ziua de 18 August 
1H30 incepdud la orele 4 p. m'4 
se nl vinde prin licitatie publi
cit Ia fala locului din comu.na 
Yars3nd averea urmăritullli C;:'ffi. 
pusa din unntitz)arele: 5U cos>ni
le de alhine eyaluate i-n prei de 
Lei 23.000 

Ac..:aslfl. 'a\'C~re Sf' yj nde pentru 
despăgubire crcditorului Funk 
Maximilian din Int'u l'cpr. prin 
~l\hxaltll dr T\:nllin Iacob din 
Incu de suma' de 670 Lei capital 
Cll 1Ou t} interese pe an, plus spe
S(' le ot'aziuilate cu executia ce are 
a primi pc baza deeiziunei :\"0. 
4ff;:!-- Hl2ti a judecătoriei rurale 
lllt'u. 
-Ril:dT'l'I, "" ........ lth"""'·~ ..... "~~_ 

(ss) D. A~TO.:\ESCU 
portărel. .-.-.-.-.-.. -.-.

Dl\·izia 1. Cayal{'ri~ SeJ'\""iC'iul 
1 nlentlell te;. 

prBUC\ŢIE~ 

Conform dispozitiunilor ordinu
lui Corpului 7 ,\nnalil ::\0. 1:1:.!:!t7 
din !ti Iulie H130, Diyjzia I. Cava
lerie tine In ziua de 2'3 August 
HI~{(), ura 10 dimineata. Ia sedi ul 
S;lU in Arad-Celale, prima licita
tie public.. Cli uferle Închise şi 
sigilate pentru macinarea cantită
tii de 1,100.000 Kgr. gniu necesar 
lrup('}oJ' diIl ganlizoana Arad, pe 
tim pul dela 1 Seplclllvrie HJJU p~l.
Illi la 1 Septemvrie W:H. 

OfE'rte1e se vor îl1sotite de garan
tia de ;")0 0 din yaloarea lotala a 
prelului 1ll.1cinisului, in nUmerar 
sau dectt' garantate de Stat, soco
tite la valoarea lor llominabl. ha
rantia ya fi consemnată la ~assa 
<le Depuneri sau la Administratia 
Financiară. Licitatorul Y3 prezenta 
numai rece pisa. 

~Htcinarea gr~îului şi predarea 
făinei se va face lunar în J'ap()r~ 
cu nevoile trupelor: frlina şi tăra
tele pred<indu-se )lanutanţei Arad
Cetate. 

Caietul de surcine se poate~ ... 
dea in orice zi de lucru Ţntr~ "
orele 11-13 la Comandamentul Di
\iziei J. Ca \"alerie Arad-Cetate. 

Furnilura va fi pe riscul fumi
zorului. 

Extractia făinei şi tărâtelor, (>00_ 

tclol'. cOIlditiunile ce trebue să in~ 
dC'plineaseă licitalorul spre a fI 
admis la licitatie, precum şi tOatl1 
celelalte chestiuni de detaliu sunt 
spceil"icate în caietul de sarcÎne. 

Licitaţia se va ţine în conformi
tate cU Art. 88-110 din L. C. p~ 
şi Art. 31-53 din Reg. de FllilC
tionarc al Oficiului Central de Li
citalie. 
Comandantul Diviziei I. Cavalerie 

tJencraJ, 
Balacescu. 
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