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1 .. cl4 L 10 · · ,enluziasm. Dar limpul le va desă-1 Rege Ferdinand 1 Iii cu atAt mai m' nreSl1 e a mal vârşi pe toate. mult 4e \In suflet d,e mam'~ 
'1:' • ~ In seara zilei a fost o retragere buna noastra. Regina Maria, care 

Ziua de 10 Mai a fost scrbătorită' care simt româneşLe! I cu lorte de' dUre trupe, S·a ada- in interesul fi Hni~tea RomAniei
t 

în anul acesta la Arod, cu o sOlem-1 Ostaşul român, cu figura arămj· I mal Sefii auloritătilor civile şi mili- ,a. rupt bncAticA din suflet de
nitate '. deosebită şi aceasta ,gratie I ~ă de arşita soarelui şi cu inima! tarc care au fost la inăltimoo ce· parh\nduşi copiIuJ dn ]ăngA si
cOllc~rs~lui şi sa~ifid~lor făcute de j, încălzită de iubin~ .~ ~a.lrie şi l! rul:'t mărelia acestei serbăLori na- nul Ei, numai şi numai pentru 
aulonU\lIle respecllive. . "Tron a rcde~tei)lat ŞI mlarlL con- : 11011ale. l' Jini,tea ŢQrii. - Aşa dar pAna. 

Deti1area şcoalelor, diferitelor so· 1 ,'ingcrile unanjmc că cu asemeni I Cu muncă şi iubire frătească. - aci: DU atacaţj o demnitatea, 
cietăti şi a trupelor a stârnit ad-' pui de ,'ulturi soarta neamului no· I paşii noştri \'or fi ICăIăuzitâ pe calea I acelor ce prin mila lui Dzeu şi 
miraţia tuturor. stru este pe deplin asigurată. ! f1reaseă a progresului scumpci no- \ Voinţa.Naţională se gasesc acolo 

.~ impresionat atitudinea impună- Nu fără multă durere a semnalat j astre patrii. lUflles. I ,i pentru care personagii nu 
toare a elevelor ş.i elevilor. "1 la h 'Parte din populaţie lipsa de I 't-. i sunt In măsură a vA da păre-

Privirea lor 'i)Lină de viată şi Ij- ! rea Dvoastra nişte muritori de 
JlCrete, fulgera adânc toate inimile. p.. d f " rAnd. 
Tricolorul Românesc ce flutura 'Pe ! 1 erIm e oam e . ,CercetAnd situaţia politică 

,umerii lor gingaşi reinvia trecutul A t .• , I d ..l_ JU . .., t' L' " d b I i printr'o prizma relativ-obiectivă, 
furtunos al neamului nostru şi ces a e stngalu e w:;sperare a.. tor urglsltl 81 soar el. 'PSlţl eanu . . d It t 1 

sutelor de funcţionari şomeri. rămaşi, ' necesar, pentru a plăti chiria, au rămas , ne .vom sp.erla e r~zua e e 
reînlăria sperantele într-un ,-iHor neîncadraţi _ Directori de politie, ' in urmA cu Juni ~ zile ne· achitate şi ' ob~mute aZI, dupa.. dOisprezece 
strălucit al patriei noastre, mult iu- Comisari şi Sub Comisari, in cărun* I eaci primul ,i marele neajuns Numai! am deja unire, realJzata In urma. 
bite de toti fii ei. iati in slujbă. şi fără nici o vină. I vorbesc de haine, care au devenit! eelor 800 de mii eroi sacrificaţi 
, Tjnuta ofiterilor şi a trupei a fost numai aceea că şefilor ,i oamenilor i sdrenţe, ci vorbesc de strictul nece-: pentru Patrie 
impecabilă, politiei nu a plăcut ochii lor şi eacă ! sar, pănea de toate zilele dupe care ' . Petru DoJjiu. 

AUtuuinea mărealli a oslaş.ilor no- că dintr'o mlşcare şi un, c-Ondei, . ea- I tânjeste, copilaşi lor plăpânzi. ; .J ____________ _ 
aruncat pe drumuri fără piine, Ace- I Iată rezultatul noii legii de organi- ; 

stri a mişcat >pânll la lacrimi. astă se cheamă dreptată, sub un gu- zare a politiei. şi ce amune ÎmenÎe: 
'1 (1 t t t· . ;\Pt'!. c:rI're palronii tar:i au -, omen e so emne pen ru o 1 acCJ vem de democrajie. Să nu creadă foloase, o adus pentru una categorie' 

Jumea şi tara că aceasta e o simplă de oameni. i un;ajaii mundlorJ străini: 
jeluire, ca Si!. fnşele opinia !,ublică, în Ar fi de dorit ca guvernul să ea : 

S t "". A favorul acestQr oropsiţi funcţionari, măsuri, pentru amaliorarea situaţiei Camcl'a ue Comert şi de Indusen 'In,.a In pro- ci e o crudă realitate şi o groasmică acestor vechi pioni al poliţiei şi până lrie din Arad, face cunoscut că 'pot-

I r....I, tragedie - pentru că ce poate fi - atuncea prirnăriile respective, ar fi 1'1\ il Le~i)e. nll"U apărarea munCii cesa ZraUUe,Or ma.i chinuitor de. cât ne~i1o_asă mi- ?menos) săle Întindă. o mână de .,a- ~. Jlllli·CIlC' fi~Carela(rOn i munci-
I zene, care predommă cămmunle aces- lutor. Pptrn DolJm. ! "t ". : - ŞI ~ t -'eLa C'C"'R.... l I lor s nUll, Ce se gaseşte In .ara, cs e 

U ~ r .,j ... oh: i~at de a cere, in termen de 3 
J ' d J6 M .• ! S -t t - l-t. - "'-' I IUlIi de Il l)l'omulgarea Legij, J\Iinis· senntl·nZţlUaa.l-neproce'sU.,afrIUau8d·Ce·'SoradPerIOanCunFtRat. Ii 1 ua 'Jla pO .. 'Jlca 1,' A ~ ... tcrului :\!UllCjj, sau dela organele 

Ar~dt. m c~re figureazi ca acuzaţ In numarul precedent In mic breslele să-şi lntindA frăţeşte 1 de:e;,l.utc ale acestuia, câte un liv:ret 
pnnclpaJ, faImosul MiHler Eduard ŞI • . ' .'" • i" I (' t t 
comp. Tribunalul In complexa Olor rezumat ŞI .10 co~cordanţă cu mâna ŞI mtr o sfanta. ~olaborarp;, 1 pro eSlOna. ,um uel'S crmen ex 
Preşedinte Popescu şi OI Procuror legea alarmlsmulUl, - care ne-a sA lupte pentru amehorarea SI- I liră Ja :) Iulie', CU11ll'1'a alruge aten 
Ghita, a dat citire sentinţei prin care pus frAul în gurA, - sub titlul tutuaţiei atât de precara, De- I JiUlw<! lul uror palrollHor asupra a,

~llIler este c?ndamnat. la 3 ~ni reclu· "Spre dezestru" am arătat si- parte de ei aceasta idee~ pen~ I ~eslci, {.lisIJ01,ilit~~l,i .alin Lege, fiindcă 
Zlune,. Ceam l~ 2 am. FoflU ~n an, tuaţia poJitică internă, ce tinde tru cA. ţinta lor este, numai şi JI1 sjJlnlul Le,[;J.l f;tecarc patron ca-
CherclU 1 an ŞI BaJog 8 lUni, car d' . 1 . h ' d '.. I re arc itlloajal vre-un muncitor slră-
cei-l.alţi au fost achitaţi. _ Eacă Încă In ZI n Zl, Set ea pro- numru e ase ponegrI unn pe '. . "'.. ' .. 
o tagmă de pungaşi, puşi pe un timp porţii grave. Zadarnic ţipă toate, alţii, de a Infiera tnfamiiJe săvăr- I Jl.1. ce IlU ,dl~j)lInC u~ In'ret~ protc
in siguranţă şi unde pot medita în ziarele, zadarnic murmură opi- şite a-se discredita în ochii ]u* slOl1al <llllln!J1. nl fI pedepSIt după 
pace, .f8l?tele săvărşite şiv do.ar trăind nia publica., ca. ofensiva politiCă mei şi condamna de opinia pu- lice-are llUllH'iior {'U o amendă de 
cu ammtlrea, de f~umoasa viaţa ce a luatA e lnverşunata. şi tntrebu~ blică ca astfel Să-şi deschidă Ici ,·)WOi~)_\;m.·pclllru 'celt-îlcni 
dus la catana DaCia, unde generosul.' "1 I 'd' 1 '" Af' d I slraini, ce excrciUl vre-o meserie in 
Miiller stropea cu şampanie duşumeau m,tează toate mlJ oace e. pOS.l*;, rumu spre "p.u. tere '" ar .. e. 

b 1.. 'lar:1, ;}C cont Pl'oi 'riu~ niră a avea ca să nu vină praf in nas. Aceasta Ilo, ca să creeze o SItuaţIe aceasta, oamenII nostru polItICI, 
din banul public bun înţeleş! critică guvernului, spre al rA-, nu se marginesc ase ataca şi U\Telul profesionaL Legl'a prcve 

Petru Do1jiu. sturna fi a-se lntrona un alt. înfiera unii pe alţii şi depftşesc. de aplicarea Ullei amenâ. de 10-
I11I111IIIII1I1111111111111 regim din opoziţie lnflăma.nzit, ordinea de respect şi buna-· ~l(_)_L_!.'Î_, ______ -: 

Postavuri engreze se găsesc ce abea aşteaptă ca şi un I cuvinţă fatA de Regenţă şi Fa- Nicolae 
în cel mai mare asortiment şi cel mai vampir, să se tnfigă tn trupul milia RegaH~, amesteca.nd tn 

ieftin la aceştei Ţarii, şi să·i stoarcă ul- politica lor meschinA afacerea 

Rab n ~ & \: hn ad ' tima vlagă, Nimeni din oamenii Exc. Pritului Carol, care e o 
O g . ~C CI er; noştrii mari . politici, nu se ~~n- • ch~stie deja Inchisa şi de care 

Timişoara 1. Piaţa Sft •. Gheorghe ,dese, ca aZI tn aceste crttlce Prmţul habar nu are - Ţara 
Palatul Episcopul, 1 momente, când băntue o criză Intreagă ştie sacrificiul făcut de 

111111111111111111111111111 I acută In toată ~rara şi în toate bunul şi mult regretatul nostru 
-~.---- .. --- -----_ ... ----~- - -- ----~ -_._------------ --,-- ~--

Gardonyi 
magazinul de specialitate optică 

s'a deschis 
lângă intrarea B~ncji de Păstrare 
al judeţului din Arad, Ochelari se 
execută după receptele medicale. 

C b 1 K. T v, ,- Azi şi in fiecare zi: humoristal-jazz . a areu. J. vew-~ orK Vara cii şi Duo Sisters cu renume 
monclial vor debuta cu U1J program 

bogat I Muzică jazz compleet. ZilDic program nou. Intrare liberă. Servicia cOlJstiincÎos. 



II. 
])allS de paI·cl1et Grătar special. Des
Cllis 11â11ă dimilleaţa fost "Omul SăI. 
l)atic". Strada Ell1inescu N o. 36. 

Automobile mici !fOpeI" 4---16 HP. se pune in vânzare cu Lei 49.500 A. • Kci1man Aracl~ I 
Ia repuezentanţa generală - m • 

---- -~--- ---
nese'ojwriri ~\l1'heolo.g:(·t' 

în BaaluiL 

SăpMurilc CI.' se fac Îll jurul Ul'

mclol' lllollulUcnlclor istorice din 
BanaL la cariparlidpă şi dl. dr. 
loacllim ~Iiloia, directorul mu-
zeului h~lnă\ean, aduc 'pc fiecare 
zi, rezultate tol mai interesan.' e. Eri 
s-au făcul astfel de săpături în co' 
muna Surducul-~1are, judetul Ca, 
raş. aşezată 'pe un lagăr romall cu
no;cul sub numele ele ),Cenlrllu PU 
tek CerceUirile de :1ici 'au scos 
ia iveală un sislcnl de fortifica\'Lc 
războinică destul dt' inLeresant. S-au 
nwi descoperit apoi~ în gTădina 

\;nui tăran. fundamentul unU(i turn 
de ohservare, zidh în formă cilin
drid. din 'j1iatră ş.i cărrumdâ. In 
:1 prapie!'ea sa [ul ni s-a d.at de urma 
unui "Cas[nl Haman, 1n mărime 

cI!'l :mxl~O metri, deci. eu mult 
m:li mare ca acel din Vărăd~a.'.

Alături s-a daL peste urmelc unui 
castru mai mic. Ambele sunt cons
truite din 'jJiatn'i naturala şi diră
mjri cari 'poat'tii insigncle Le.g.F 
unei. S-a dcse.opcrit apoi rest urile 
unui drum carec lega 'pe vremuri 
aceste dantl castre cu cel din 
!aerzovia. 

DI. cir. Ioachim ~moia directorul 
muzeului bănălean a făcut o şi-a 

luat note aman unlile aSlfj}ra tutu
ror descop('ririlor. rămăn:lnd ' ca 
după ce se vor găsi banii necesari 
săpăturile să fie cantinuate. 

, Toate aceste desco'pcriri împre
ună cu vech('a biserîcă de lemn 
ce a fostcontruită în Surduc, la 
înCB'j1utul veacului ÎIl lista XVlll-lea 
vor fi trecute În lisLa celorlalte mo
numente istorice apărlinăloare Mu
zeului Bănătean. 

In sfârşit ceva mai eftin aici 
de cât in străinătate. 

~Iotocicletă 
F. N. 3~)O C1113 

în Austria Sh. 1975 44500 lei 
în Ungaria Pg. 1375-40.000 

la noi: 36.800 
Garajul autobox Arad. N arma 
Str, Praporgescu Timişoara 

Ion Hanz Lugoj. 

, - A,'jz, Cu ouoare aducem la 
;Clltl,~lillta onorimb1jc, cuci c\:amc
Ilui dt' şoferi se \'a tinea in Z~ b. c. 
la chestura l)olilici Arad. 

Incăerare Între săteni in judeţul Arad I Primesc repararea specială a 
Ar~ld. .~~ {n ziua de 12 :'IIaiu, llutptm;t in acest an, locuilorilor , orice fel de oroloage pe lângă 

(arallii din l"OllllllJa ClIl'd, inarmati; din [,uetl. In .ziua. ~c ;) i\Iaiu a.c.: al~ : garanţa. şi preţ redus.'Repararea 
I "t:ll ullelte agrieolc şi ciolllege, au uă- ! fost lm~1I·o1.)r~etărI~1 I~ el" 1~.U1lon speciala, a ceasornicelor anuale. 
I y:~U~ asupra .lOcuitOl:itor din cOI~llllla ! ,CO~llUll~1 ~hl1lŞlll d: S:ls:;-,I<oŞ~ll i:,r:)- 1 -1 . 
I L:\lIllI:)ul dl' Sus, cart lucrau la ms:l- ! ~H"lelarl .. au h~)l<lrat Ulsa .~ell1ll<llC BOn Il orarlu 

rlHln~ar('a l):1Ill~Întullli, - la punctul i 111 poseSie, 'cu torţa. Cazul fund adus ceasornicar Timişoara II. Calea Buzia· 

I
I numit ))WCIl1eu, - lU:lndu-i la goa- I la. cUllo~1illţa autoritlili1or. 'posturil~ 1 şului 11. 

11:1. In jncilt'rare, amhele taht're s-au! de jandarmi din comunele îm"CCI ! 
ales cu r~\l1i destul de gTan~. Cauza I nat(: au sosit ime(liat la f.ata locului, I Crupa de lnmormAntare a 
,accs[ei Înc:lCr:lri, pare a fi urm[tlo· reslabilind orcHnea. In momentul de '1' Reuniunei Civile de Bine-
rul: Terenul 'pc C:lre însământau fa\[l l1unii imi}rOprietăritî conlinuă 

I locuitorii comunei :\Iinişul de Sus,- I lnsi"uu:lntarea locurilor fiind 'păziţi facere din Arad 
'in Întindere de HO jug{ire - a a'parU- : de jandarmi. .' incunoştiinţează membri săi, ca. 

,. I tn prima grupă păna. la 355, iar 
a doilea grupă pa.nă 329 este 

I Cumpărări pe rate de 6 luni scadenţa de plata., 
1 puieti tace pelângă preturi St I DR' "rz 7?*_ 

I moderate cu libelul "S. Il. rasser II Justiţia face drep-
1 Consum n la casa de DIodă 
I ".". ". Vis". a ". vis cu biseric evangfjelică_ ". ". ". tate 

Ce] mai sigur mijloc pentru stârpirea peronosporei şi a 
a orce fel de insecte vătămătoare (molIi, etc.) serveşte 

mixtură de piatra. vânătă şi arsenic preparată in fabrică. 
Contra făinei de carii cel mai sigur efect îl are SOL BAR 
De v8.nzare la: Caro] Peszler in IIăf1ernt, Asociaţia eco· 

Dom11or in Arad" Paul Erdos, băcănie, Arad. 

Inaintea Curlii de Ape! Tin1tşora 

1n ziua de ~l ~iaiu 2.. c. ti "cnit slJrc 

.iudecare ac!iunca in conkncios. 
Hicu:e de către Dircrtorul de politie 
Jlanoles~'U Ancuta, fost la cheslura 
Arad, Î11 contra decÎzu!leÎ ministe
riale cu care fusese ?US în dispolli
pllilMe, ca nelllcadral. In urma ple· 
doariei DI Advocat Grozca, g-ăsindu
se ca nelcg;:.dă dC'cizj unea :'Il inÎste
rului de illieme Curtea a adlllis acU 
unea reintegrănd în funcţie pe ve
chiul slujbas 'Politienese. 
... _\lI ti 

Epigrame 
~'------

Lui Sandy care -mi-a tă-II i Doamna mea , Nu . &fttiţi acasa, incomod şi mai I 

Haine de primavară, pardesiuri: curil,ţă şi văpseşte 

MiiIler L şi fiul Arac{, 
Str. Brăfianu No. 7. Calea Banatului 6. 

• costIsltor decât la restaurantul 
! "CRUCEA ALR4.« din Arad, unde cu lei 40.- gasiţ un prânz 

I ~ .............. ~s;a~u.c~'i~n~a~d~e.p~r~im~u~l~r;an~g~.~I""""""~ 1:: 
Ca preţuri noastre ieftine provacăm mirarea publicalui! 

Prin reprezentanta de mai multe fabrici au so· § '!:? si! mai multe vagoane de hicicle!e: "Goricke" 
D·· k f" K "W ff d" St " ,,',,' ~'f~" " ur op " ayser " a enra " eyer 

\, \,,1, '.'" • 't,!..>", I '.lI .. !\! " " " 
t6).\:,/;}, 1~"··",.:~,~,.:;;2::3:'1 "Naumann "Brennabor "BasteTt "Krun 

-- .... ,.... . !I~.' --'~-:' S d dU H ." H S F" B' . I t d ~ .ţ'::::.~ ~.: ,. ;~"~::,", ,,:~.:, tan <l:r . " OSSla ,'! .. . • . ICI C e e e ~I,~: ~V cursa ŞI tUrism. CondiţIUni favorabile de rate. 
-----=- . In accesol'i depozit boga.t. 

Sigisll1und I-IA~Il\lEIl, şi fiul 
Arad Bul. Reg. Ferdinand 27. 

Curăţirea şi vop~îrea hainelor dfl primăvară o face in modul 
cel lllai pCl'fect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 

eul o e jJigramă 

{o cpigramii amice SandY 

1 )uI' un i:ig.meu ca Li~:c, sp~ne-mi 
I Pulra-nl face r,lu"l... Si... CUl'!... 

\

' Tu mi-ai facul fara s~i·mi sjmÎ, 

I ** 1 I Lui AI. N. care a scos 
i un \'011111 de parodii. 

S{l imc!izi pa Topârceanu 
Cu »Parodii AdcY<.lralc c 

,\.1 scus o cal'le, .. "~ aeum - m:Îestre 
Dar sunt de public... nccăntaLe{ 

:Hia Vrp/lswrÎ. 

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

Mutări pt. luna Maiu 
execut eftin şi cu punctiozitate 

firma 

Arnold PolJak - expeditor 
Arad, Str. Moîse Nicoară 1. -~--____________________ "G ______________________________ "" ______________________________ ,, 

Senzaţie aradlllllÎ! La, 17 ~lai se deschide l~nt~trNo~~~

Uasa de ;;hete "ni e ela m" 
Mai multe mii de ghete se vinele sub preţul ele fabrică. 

'

--G-h-·e'-te-c/;-e--·-· -cf,-l-L-'-1-4-5-' I Pantofi ele dame in diferite cOlo-1 1·-G-!J-et-e-b-ăr-b-a-~t-eş-t-i-cf,-eI.-a-L-e-i-3-8-0-' 
COPII, e a ez are dela Lei 190 -I ~ Vă puteţi convinge de ieftilnitate la privire vitrinelor 

~ .......................................... : .. I -

'r..J.'. ~ '1., • , 



\ 

b 

lCovoare de eufraO'erie persiene, persiene orientale, dulapuri antice, pa- A~ 
-turi vitrine sufra~'erii cOlnplecte dormitoare, birouri şi lucruri de I11ână ", 'i_" 

, , tl . ld .. 
,:-: : .. : sunt de vânzare în 11lagazlllu e corlllSlon. :-: :-: s" A RAD STR. 

EMIXESCU lot) 
No. 30. 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, în faţii. cu biserica lutherană 
r" (reparatii garantate). 

Judecătoria Anul Sectia eL 
1\1'. 1173-Hl3U. eL 

PubHt'lltiun(~ de Ueltaţ1e şi 'Consi-

j liile de Ucilaf,ie. 
In cauza dc executare "pornită 

dc urmăritoare f'jrma »Victoria', 
. Institut de Creelil şi Economii dăn , 
Arad contra urmărilului ZeLyik Ca- I 

rol dom. 'in Arad la cererea urmă· 
riloarei. 
Judecătoria ordonă: 

Ucitaţiunea cxecutională in haz,a 
·'arl. Ht, 11B şi 117 din legea LX din 

1R81. asupra prşL.. din imohul... (in
s'Cris in ef, a leomunei A;rad) din 
circumscriptia Tribunalulului Al'ad 
1\'r. 'Coalei p rolocolului d_ li2S1 din 
,\rad sub ~r. serial A-l şi NI'. tap 
19!Xl-b care este casa in str. Andrei 
Saguna XI". :2:10 ~lt intrfr\'Wll1 in 

,estindcre de 205 st. 'patrati pe lângă 
fixarea 'pretului de strigare 21.lIXl 
]eÎ, pentru incasarea creanleÎ de 
22.(100 Lei, capital, interese de 
120.0. dela 2 Aprilie 1978, spese de 
750 Lei fixale acumj}eutru cererea 
de Iidtatie: 'jlrecum şi penlru 111' 
casarea creanlei de ;3:i2;) Lei Oltpital 
şi accesorii a succesorii lu,Î Emeric 
Var,ga jnlrc i>rillt!e!'c penlru Îllmor
mf1l11are Sfta Mm'garcLa de sub 
C. 18. 
Fixează lCI'!UCIl pentru iiuerea li

"cHa~i unii,i}(' ziua de 18 luna ltlll\ÎC 

anul lH;~O ora 3 p. m. locul oricial 
ParieI' uşa 0jr. 1I. 

In baza arl. 1:)0 Iq2,efr LX. din 
1881, condiliunile de licilat~c se sta
bilesc dup~'i CUIU urmează: 

1. Imobil supus la alicita(ie nu ! 

pot fi Y[llldllie cu prc~ mai mic 
de jumătate dillprelul strig,lrii (urt. ! 
2;'). XLI HlO8.) 
X 2. Cei c:ari \'ocse 'să licilcze sunt 
dalori să depoziteze la delegatul .iu
.decalorcsc, drept garantie 100./0 din 
'il re luI de slri<~arc in numerar sau 

'lin efede de canlie, sacolite pc cur
sul fixat in art. LX, 18Rl. ori să 

predt'a aceluiaşi delegat chit.anta dt' 
depOidlarea judecătorească preal.a-, 
hi I ă a garanlieL şi să semneze C'on- ; 
(li i i Ll nile d~ lic:ital~e (art.147, 150, J 
170, lp~ca LX din 1881, art. 21. 
XLI. 1~){)8.) , ! 
, 1 lat in .c\rad Ia 24 luna Februarie 

anul 10:l0. 
(L_ S.) 

(ss> Pnpp dircc de ef. 
(ss) Ut'roj, judedlor, 

Pentru conformitate: Spân. 
---------- ! 

M,at':lne" lichid. stârpitor d~! "1"'" ploşmţe omoare ŞI 1 
ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 

Xo. (~. :m:H--192H. 

SUbS(~mlW~ul cil'legat judcc:ilurcsc , 
'Prin aceasla publica şi in b~t7Ja 

<lel'i:iÎunii 1\0, B,')n 1\129 a Judecă

torlei de ocol Arad )i Xo. l;. :)!l:l!--

1929 a jlldeeătorieî rurală Beli LI in 
favorul reclamalliului Dr. Iuliu 
Boca advocaL in Aradpl'lltru il1oa
sarea creanleÎ de ;}(JOO Lei capit~1 şi 

acesorii se fixează termen de lici
talie pc zlua de 7 Iunie HI;1O ora 
17 la fata locului in comuna Belill 
unde se vor vinde prin licilatie pub· 

Homân.ia 
Tribullalui Arad 

Sectia 111. Comercială. 

Dos C. P. ~ o. 711 ~~ W:W. 

Suma de Lei ti2.li)8 calculal~î asupm 
(:o!ci cOllcordaLare, oferite de Lei 

, 21:),778 şi o laxli de 20/0 in suma de 
Lei 102,201 ealculalli asujlraS1.lmci 
de Lei ,)101.01H de care bcuefeiază 
dcbiloruL 

In cauza de coneordal prl\H'n- i Dispune că acesle laxe in \'alo~lre' 
lotală de Lei HH.uH2 să fie vărsate th' a firmei Banca Economică .şi 

Illduslrial<l. S. p, .\. SiÎl1tana din co-
muna S,lnlall<l. • 

Inchl'i('re 
Tribmlalul dispune. 

in contul statului la Adminiszlralia 
f i Finandară din localitate sub re
i c:ipisa ce se va depune spre pastnJrc 
~ -in casa de valori a Tr.îbun~tluluL 

lnlCllV'iin~cază că plata alCeslor 
c\.dmite in principiu cererea de ! 

concorda!. Pl'C\"entiv a comercealltei , 
Firma Banca Economică şi Indus-

lică judiciară: 

1, 2 lult'i albi de ·1 ani in Yfiloare I lii cu peli!iullea inreg,islrată 
lriaU S,inlana din StU1lan~l', făcu· 

sub 

'taxa să se faC'd in rate e~llc săptă
mânale p{lIlă in termen de 19 Iu
nie 1930 şi in vederea garanlăzilor, 
diSpune a se inlabula in fa\'orul 
Statului in Umila sumei de Lei 

.11.0 to.OOU, dreptul de ipoteC'ă a
,supra -imobilelor. cuprinse in eF. 
lndkalf' in c!"rtificatele de sub P. 
Q. imohile ce forme'azli '[rropIieta
tea membrilor din consiliul de Ad
ministraţie .a bancei llota(i mai jos. 

de 12000 Lei. In caz de neYOie ş.i Ko. 711o~1~1:}o. 

sub pretul de estimare. 

InLruciU mobilele cari ajung la 
1 icitaţic ar 'fi fost exec'.-ate ş.i de 
altii şi aceştia şi-ar fi c:.îşlig-at dl"t"p- , 
'Iul de acoperire licitaţie prezinli1: 
bte orr:!onaLă şi in fmeorul acestora ~. 
in senzuI art. LX, 1R81. 192. 

Beliu la 6 :\Iaiu HJ:ID. 

D('ler;at judecălorrsc: 
IndcscifralJiL 

,'nunţ •. \dunarea generală ol'eiina : 
ră a Heuniunea de C:lnlări ) .\rmo- ! 
nhH nu s-a puLut line în ziua de ! 
11 ~raiu [1. c. se yu tinc deci din 
IlOU in ziua de 1('; :'I1<1iu a. c. în &akl. 
ParocniaIă a Bi sern ('ei 01'1. rom. 
('(lifiC'iul Catedralei, -~ ComitC'!ul. 

Deleagă cn conducerea mai de-
parle in aCl'sl concordaL pc ])1. 

,jUdL'Cllol' de şedinlă C, TOjlciu dela 
Trihunaiui ,-\rad. 

~ "rdr jJJa COI1\ Ilcarea crc!litorilor 
inailltea J)jui judecator dc1cgatjJcll- 1 
tru ziua de 19 1 Ulue Hnl orlolf!) la: m. 1 

.in 'palalul .i usti tiei Trib. ~\rad el. 1. : 
'CHIllCl'a :l7 ~ ,)1'). in yedereu de li 1)(' t'(i ! 
rei aC{'sll)l'<1. aSllj>ra ceren'i de con
Lorda!. 

Ia acl, că debitoarea oferă in 
vederea asigurărei obligaţiunilor con 
'(;ordalarc garanii.a O-lor .\ferkle Au
Loniu, Betl l\Ijhaiu, Hauberger Mi
haiu, Cjlaki Stefan, Lutz Iosif şi 

\\ \iesenmayer C,aro( loIi (lin comuna 
Fixc~,zrl suma de Lei 30,UnO drept S~lntalla şi Francisc Schiilinger şi 

clJeltue!i de procedură şi ooLig~. JJt:l Sehauer Vjda Comuna Coml:luş, Ju-
t)c:i\iollara ri o depune ,jn măiniledctul .\rad. 
D-'ui jU:lecator dC'lepll p.lnii la, 12, Gn'fa se va conforma art. n din 
y,Jai sllh sallc!iurwa de nu se da lei-;e, in ce priveşte fOrIllatitnt.ilc de 
curs p rocedul"ei la caz contrar con afişare şi publicitale cerută de 
lorm ar!. 11 din lege, acest articol. 

Polri\'it art. 8 din lege pereepein Dosarul şi rcgjstrple depuse se 
[olosul statului o taxă de 1 orI) in viol' inainle de urgeIl~ă D·luj judec.'i-

'tor delc6aL spre a 'proceda mai de-

__ Pe rate in preţuri de bani gata -_ 
parte. . 
Dală şi citită in Camera de Con

siliu a Trib . .:\.rad, azi 8 :\Iaiu J!);)O. 
Preşedinle ss. Dr, Tămăşdan, Ju
'dedllor ss. Sabin :\Ioldovan, Grefier 
ss. Joan V. Plocşleanu. 

puteţi cumpara cu livretul dela ~,Consum" s. a. la firma 

losicGLESINGERti fiul 
Pentru 'conformitale 

grefier, 
magazin de moda Arad, Str. Metianu. 

Indcsc'ifrabil. 

Illannr- paltoane covoare se pot p<stra pes~e vară împotriva 
I molilor prin pridul de molii transmariu şi JIIaftalinul

salon alb ca zăpada. Se găseşte numai în prăvălia PaulERD6s Arad,P.A.lancu 3. 
:\ r. {~. ~iK!JO- w:w. 

1 'uh!i('~)ţiE" de Lil'illatie. 

il 

Haine de prl
luă vară ·ropseş

te si curătă 

Fraţii R6zsa 
." 

Arad 
Bul. Reg. Ferdi

nand No. 35. 

Suhse!l1 natul delegat Judecătoresc 
prin aceasta aduc l.a cunoştin!ti pu
hlie:\. ea in baza deciziunilor 1\1'. 
2B:~L331Lm;r)<M) şi ,)S.)K-El~) a 
.Judec:Uoriei Rurale din Ineu in fa-

'yoal'ea Btmeii l'o[lorale .lnvingcrea': 
Illeş Geza şi cons, re;>r. prin a(h o
calul Dr. 1\.011in Jacob din Inca 
pentru ineasar('a creunlei c!e!l:Ui:l8 

../...\.telier de pi- Lei capital şi ace. se fixeazi't l('r-

etrărie si de- mel1 de licila(ie pc ziua de:31 
, ~Iaiu HHO orele 17 dm la fala locului 

pozit de 1110" 'in comuna Dud unde se yor vinde 

nu Illente. 'Prin lieila(ie puhlică boi, caL hi-
Mare asortiment' voli, "Căruţă. casă, pyajduri şi allc 
demarmora. Pre. j obiecte in valonre de -5!1,OOO Lei: 

ţuri reduse. Licitatie seva tine şi ~tl favoare-a, 
l'irnwi H luyingerea·' din Dud 1)('11-

Str. Episcopul 
l{ndu 10 
Str. BratisllU 

- Iru 12,000 Lei capital şi ace. şi 

in fa\'oan'a lui Sabău Todor şi 

cous, lJentru 10,000 Lei capital şi' 

ace. 
lneu, la 2 Ma.iu 19::10. 

• 
1i.Xnapp 

11. It·'~~în doze mai mici. J 
Arad, Str. Gh. Lazar No 4. :..... _______________ ~~---------_.....; 

ss I""inklart·!>. • 
delegal judec:Horesc . ... 

In caCelleouB ,,0 r ă Ş e nea s că·' va concerta in fiecare ... seara 

renumita orchestra "V 6 ros Fer i" 



Un dormitor din cire, şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzare 

I !\ ~,~, .r...w" .' .. ~ ... ~ .. 
A!t>UţjUllC. Sucursala lIniunej SlOr 

ofjţerjj or rcangajali face cunoscut 
,: li lurOrjJCllSi onarjJ ar reangaj ali, că 
În z.iua dp 18 jIaiu a, 1(';. la ore1e 9-

11 se ,'a tine adunarea şi d~lre de 
Ioan Lunea, 

Mare asortiment de Biciclete, can

de]abre, şi materialeJe pentru in
stalaţiuni electrice se pot procura la 

Ludovic Pâlinkâs 
• ' ". ',;- "r:1-: ' ....... "!~ • ',:. 

Arad Palatul Ortlltay. 
Timisoara 111. str. Tribunul Laurianu 8 seamii despre ml'rsul Uniuilei in 

In atelierul ~ 1 · f F -t- şi-a deschis croitoria lIlotlprnă .. ~\,rad, .1,11 localu! CiJlcmaElile,: elin 
~ 051 IIp 5 pL. Domul În Timişoara, IV. str. !l,HlurKC. 

L u.'e U AN ; Preyer 2. Rog sprijinul an. public,' Cl! aceasla ocazie se \"01' jm.'l:.lsa $î 
~n..t':l. I - ! cotizaliife mrl1lbrilor. 

din Timişoara III. str. Tribunul 
Laurean se fabricA cea mai bunA 
mobilă din tot felul de material 
Vânzare şi contra platA în rate. 

Dormito/! 
din trandafir urgent şi eftin 

ele vânzare 

i 
I 

Haine de 

• 

primilvara şi pardesii curăţă 
bine, cu preţuri reduse 

I.FICK 
şi vopseşte mai 

I 
1 Fondat 1870 Telefon 3·88 
1 Porţi şi uşi (lIn fer, ingrădituri decorath'e CII împletl
: tura şi Împletituri de sârma pentru ga'O(lurJ din sârmă 

". Prc)hljnte: l\rdele<tnu. 

Mica publicitate . 
))evânzare, camerăpt. domni 

; 'lemn paiisandcr (lucru vienez), fo
t \lo~ii din llie;c, tablouri, perdele, co
l '~'oare, persiane, candclabre, ser\'i· 

Filip SIEBOLDl 
zincata cu preţurile cele mai eftine la 

Fabrica M. Bozsak şi fiul S. p. Â. 

Timişoara II. str. Sautnlni No. 10. secţia de 
mobila fabrică paturi, nopti eri. somieri din sâr
ma. paravane, coşuri de lemne etc. apoi instala
fiuni compJecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 

cii mocca de argint, florieze de 
)broz şi 1Jol'Cclanuri, dulapuri pen
hu antişambre etc_ Tot aici. se gă
tese materiale (fire de mătase) pt. 
covoare. Prel uri reduse. A,d'resa la 
Zjar. 

Timi,oara Str. TeJegrafului 19. 
430 Tel. 699. 

MOBILE EFTINE dIln depoS1t af
laţi oncând la alellerul lui 

R. \VINKLER 
Timi,oara, Calea BUliaşului 12. Ultima 

oprire a ElectruJui Nr. 2. 
306 Vinde şi in rate. 

--------------------------Mare magazin 
piele A.ra~ 

ele 

Piaţa Avram Iancu Nr. 3. 

--_. __ ._~------
Preţuri curente gratis. ! '~onducă"loare 'perfectă de casă, ca· 

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~I're vMbeş~ ~ lim~~rmMă, ~ 

1lIODII ... E in RATE Pe lângă condiţiuni oferă in serviciu la domni, ori co-
de plată favorabile, 

fn p.rit de G ~ R Il" Arad, Piaţa Avram Iancu la. ('pii. Adresa la bar, 
bam gata J1 Atentiune la adresă I 

'Ciorapi de mătasă rn toată calitateat ciorapi de aţă cio
rapi de bărbaţi şi copiiJ mănuşi de piele , 

şi aţA, se pot cumpăra foarte A B O G Y fi A rad Str. 1 
ieftin în. magazinul de ciorapi • U, Eminescu 13. ! 

jiai12e gafa =:~~t1r.;en-1)arjas 

puteti cumpăra 

hete in 6 rate 
lunare la 

Str. eUalJtl N o. 11. 

SU""~ f~======================~ Weisz şi Rosenberg. 

Fratii A pponyi 
cu cărţile 

S. A. Consum ------------------~l 
Maşini de docit pui cu instaJatie -de \ 
Incălzit cu electricitate şi orice com
bustibil pentru pui de gâscă, Hită~ t 
găini şi alte paseri de vânzare numai la 

I 
GEZA BECKERl 

Intreprindere electro-technică. 
Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. 

ViIhelm l\"atb' oferă SiJccialităţi de 
'postav uri din stritinătalc. - Mun
că excelentă, pe lângă preturi so
lide. - AiI"ad. sllr. EmJnescu N'o • .j 

.in edificiul B.l.noii Goldscbmjdt. 

. 
FOTO FE SSbllŢf 

Salon de primul rang. Por
trete culorate artistic Specia
list În fotografii de copii. 

Arad, B. ~. Maria 20 
in casa Adalbert SzaM. ~ __________________ ~ 1 

I 
Pentru BO de lei, taxa de imp- I 
Contra - rumut puteti cumpară ' 

biciclete şi patefoane la firma 

"MOTORIC,A,h I 

Arad, Calea Banatului Nr. 12. ! 
lmprumutarea de biciclete. Vânzarea 

pe rate de un an. 

. Sigiluri şi insigne 

Pentru vinicultori! 

Vercle/e Urania 
cu soluţie ele piatră vânătă 

a mijlocul cal mai cunoscut, mai 

ieftin şi n e înt r e cut tmpotriva 

insectelor vătămătoare 
şi a peronosporai. 

--------~ ....... _ .. -------
De vanzare: în Arad la P:tI!ul E rd(}s, I. Deulsoh. (Piata Avram \ 
I:mcu\ ,Jakubovits (Gara Pod ~;'OM'{:i': SoeictHtea (,.::Dl1omilor şi 

in to:tle comnnc!c 'fJ0d'g()rlel1~ 

în :H..-ienfeld': J. Strobl, J. Wl1ntergerst. 
in Pânool!a; Francisc' "\V'adtz, \' A'l"Cadie Fekele. 
în Arlldu[-nou: Iosif Komi'asz. 
În Sfânl~ :\na; Victor Frank. 
în Siria: IsjJruvnic, \\'!Cber. 
În Lipova: ~ agcle, 'W1lngedon. 

DI'1Joz111 prin{"jp::l: ::Uarflk>s in )f ădt>r;:I~, re-pl'. sot.'. pt. protef'ţia 

plan lIeloT. 

Feriţi-vă de falşificaţii! 

~I·izerie iFriedDlUnn 
Abonamen tul 1 fj Sc.ţjwart: 

~e executa. pe lânga. preţuri fo
arte avantajcase ]a 

Iuliu Csâky 
I absolut avantajos şi eftin. I Rog aprijinul onor. c1ientelor 

Siclowan; 

Casa de mode 
Stofe engleze pentru Doamne' 
şi Domni, mătăsuri, mare a
sorfiment in tronsouri de mi
rese cavoare cea mai eftlme 
PJapameo Surse de cumperare 

gravor Str. BrAtianu No. 9. ARAD, Str. Metianu No. 12. 
1 • Iiir>gI"af1a ... v.oiuta POfK'rului,. 

IA. 
Arad, 

.......................... 
Inlruupere de !Curent. Uzina Elee-' 

rîei tace 'Cunoscut că duminică 18 
• ;\fail! a. c. trebuind a face repara

,tiunÎ la reteaua de inaltii tensiune) 
\'a jntrerUIJC furnizarea curentuluj 
electric intre orele 7 ~imineată şi 
până la ora 11 a. m, in: Bul. Carol 
şi Bul. Dragalina preculllu ş,:i În Ca· 
lea Banatului, Calea Saguna,' Str. 
V. Stoiescu,Slr. Eminescu, Str. Ba" 

1 

~rjlju, Piata ihram Iancu şi in 'păr
We din jUl;U} Mureşului. 

STEFAN LASZLO· 
mecanic şi eJectrotechnic • 

Timişoară-Fabric, Str. 3 August Nr 

Cu onoare ,fac cunosc:ul onor. 
public, că am mulat cârnăteria meu' 
din slr. Brălianu în Piaţa .~\'fam 

IaIIOl. Nr, 17, unde slau la dis'pozj~ 
.f,iunea onor. 'public cu tot felul de 
mezeluri excelente. 

Cu loală stima 
IOAN NETEU. 

Slra'an Eberling Tlmişoara III Spl' 
1. R. Sirianu 22-J, eLectrician şi insta-

! 
la!or de apnducl:e, Montează ş.i re· 
pară radiol'oane, încarcă şi reparii 
acumulatoare. 

Na;:-y, lăcătuş 
de arte şi instalator de apaducte 
Timişoara,Str Eugen de Savoya I ' 

1 Confecţioneaz~ grilajuri de. fier 
I şi maşini de gatit. Primeşte to 
. felul de lucrari în branşă şi re--

pariri pe preţuri reduse. 

} 

I 

I 
~ 
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