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ABONAMENTE : 
fie ma aD.__ _._ _ _ ._~ LeI 200.-, 

PeDtTu InstUuţiunJ ti fabrici LeI 1000.-
Peatrv .trelnătate Lei 1000.-

iÎ 
.. I 

ORGAN SAPTAMANAL"~DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI ....-------__ ~.c_ __ 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRATIA 
TIMIŞOARA Cetate: p, Sf. Oeorghe 2 
ARAD: STR, MOlSE NICOARĂ t, et 1. 
LUGO]. STRADA BOCŞEI No. 8 • 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

.. 
Situaţia. 1 Jurănlântul în ar-; V?rbe adevărate: Cine ,!ie 

1 I sa sufere totu4 poate .ln-

I~. centura .Bu~ureşti~or, - ! Dlata ger:IDană i dl'ăsnitotul.{Vauvenargues) 
p~litJ~A de partId ŞI cheRtle con- I . Berlin, (Ceps.) Preşedintele Reichului tfindenburg a semnat noul! ... • A 

stltu.ţională' f 
• I regulament care va fi întrodus In armata germana. Acest regula- ~ RazbOI s/ant contra 

Dmcolo. de. cen!ura Bu~ureştJ- ment va fi repetat de soldaţi cel puţin odată pe an. EI incepe: 1 • 

lor., -:- ~Ize,rla . Şl n.eputmţa de "Apărarea Reichului este un mijloc de forţe al puterii legale de Stat \ sovlefelor 
a. IeşI . dmtr o sItu.aţ18 deplo.ra- Voi apăra graniţele Reichului german fi existenţă sa faţa. de strai-! Londra. (Rador.) "Re uter" 
bIlă: LlPS~ ~e b~~I,. cama,ta, lDl- j natate şi acasă. Reichul german e republica.. Jur credinţă Consti- ! anunţa din Gharbin că în toată 
pozltele ,ŞI m~hlZlţla fiscală au r tuţiei sale. Apararea Reichului serveşte Statului nu partidelor poli- ! Siberia se intinde cu repeziciune 
s~ors ultll~a p1Cătură ~e sAnge i tice. Activitatea politică este interzisA. soldaţilor" etc. Actualul text o mişcare făţişA. anti·comunistă. 
dm orgalllsmui economIC al na- ) este o modificare a reGulamentului din 1 922, I Deasemenea, In regiunea dela 
ţiei şi din forţa fizică a indi- ! ~ 1 Răsărit de Volga şi în Siberia 

vidului. , I -""en orJlll""tbcl-r.,-ile dela' occidentală, populaţiile mahome-
Camera, reprezentantă a na- J"'! ..,.IL ; dane au declarat răsboiul sfânt 

ţiunii, discută •.. legea teatre- 11 ~ r - I contra autorităţilor sovietice. 
lor şi mai are in vedere 12000 JV J/l. O en~ I -x-
de articole din alte 20 de legi, ; i 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii care n'au nimic aface cu lecui-! . Acum câte,:a :ile s'a 1.mplinit U? an dela ~sbu~nirea. s!ni~tru
rea cancerului de care sufere ~ lUI foc al sond~1 No 1.G? dm ~'lore.m. Cu ocaZia ŢrlstulUJ ,Jublleu, 
naţiunea tntre~O'ă. ! s'au f~,cut marI pregatIrI, p,entru. 8t~ngerea foculUI,. lucrăI'Ile con- , 

_~ , .... -...Curios lucru t~, i duse .?llld de cătI:e sp~Clahstul .. l.ngmer român, Vil.Rlle Lazăr. ,T~~ Cr C' AKY 
numat la 

Un partid născut din masse, I nelun~e precum" Şi toale <lpari .. ~~a -~, fiteut~ cu eU(wme S3~:'lfiCl~ ~..t-i. 
ridicat la putere prin aceste matenale -.- eI au atât d~ preCll'ie.' tncât UCIderea "monstru -UlUI Arad, În faţă cu bi~erica lutherană 
masse, - să uite total de ele : del,a Mor.em s'a luat ca 81gm'a. Mmtea .0I!HmeaSCA., cu toate soc~- " (reparaţii garantate). 
şi, ca un grup de neofiţi ai ; tehle raţIOnale .au fost. spu~berate ~e mfernalul secr~t, al naturn~ .. ___ ._~ 
politicei, să creada ca singura ! de?arece tocmaI atunCI, cand se lllcer~a-se înăbuşirea foculm: .\ nz 
acţiune de partid şi de stat este . prm conducea ?azelor, vulcanul J\Ior.eml~r. a ernp.t ?U o şi mai ('alrl' {('lal('ni ai oraşlIllI: Timişoara 
legiferarea! : ma~e putere, dlstrugând toate vletaţlle ŞI lnstalaţlUlllle din Im- Fa{;el1l cunoscuI, ca pe ziua de 

Guvernul, al carui preşedinte . preJUl'lme.. ...' ... . 2~~ L c. am ~{'s( his In fostul 10-

11v 

este în permanenţă absent dela . C~ ~cazl~ ac~stUl trIst Ju~Ileu, au f~s.t omorâţl ~OI munc.rtorl ca! a DI. Kalzky, Sir. :\Iercy No 
Cameră, se ocupă şi el de . •• ŞI un mgmer Iar ...,6 ?e oame~l grav rall1ţl.. Se ventlleaz~ ş~lTea, : 10. yis-a;l\'is de Directorul :\linisleriaI .-
remaniere In locul Tandei să' că aceasta a fost ultIma lncei care de localIzare a foculUI ŞI de- I B d 1 
vie Mand~! 'acum înainte, More.nii :a ramftne. în permanenta lumină de ziua. i O ego a 

E trist şi dezolant. Oare po-; .. Pagubele sOClet~ţllor petrolI .. fere nu se pot constata, ele: ,Roata lu~ei' 
porul romAn In clipele de faţă, : rldlCându-se la sute ŞI sute de mIlIoane. I unde se st'r\'C~lc În sLiI a la Bucu-

- clipe de ameninţare tragica. - I 'l'~ti. Cu ulx'reti\'c zilnic proaspete 

nu are destule elemente con-' ..... -- - l' scara gTalar sr{'~'iaL eu renumili mi-
ştiente în pSl'tide şi în afarA. de i CumpararI pe rale de 6 uni i titl'i palri('('ni, p:lrjoalc şi uite multe 

partide, care - strAngându-se ; puteti face pelângă preturi St II:Un:ilc!i. Cu yinuri speciale le stic
la un loc şi sacrificAnd orice! moderate cu libelul u S • .Il: r ass er : JJl înfundat şi vărsat la butoaie, !Cu 
ambiţie şi amor propriu - sll 1 Consum" ia casa de JDoda : bere rece la sticle şi păl1ar. ' 
dee ţarii conducerea cerută de j "..,..,. Vis.,. a .,. vis cu biserica evang(jelică_ .,. .,..,. 1'J'clurilc 'C;ll se poate de moderate_ 

aceste timpuri grele, mai grele I • :~('rvkiu II'OJllpl ':;i eOfl!:'liincios, 
decât oricând In istoria llO- i Lieitaţinnea obiectelor Inlrt'rapt·ţt· (~{' cl!T('nl: i I'enlru 'C'oll\'ingcrc Y{I rugăm a ne 

astra. ? , amanetate la Muntele de pietate Casa ' ollora ('U visi la D\", (',Ici vom ş.i a 
Sperăm că da, ! de amanet a oraşului Timişoara Ce- t'ljn~i Eic~'lJ'i('rl ta't~ ClIlloscuL d. "ti mulţumi re deplin hună plă-
Sa nu fie lnsă, prea târ- 1 tate, Piaţa Balaş No. 1. Toate obiec- n.minc('ii 1 1 unic' a. c. lrelmÎndcerca. 

ziu . • • tele amanetate,lpână la data 31 Martie a 1'[H"O N.'i· arati Ulll la re(eaua de Cu dcosc: il;'t stima 
Dr. N. Lupu. ! 1930 scadente, şi neprelungite până inall;l lensiune, va illlr{,l'l1pt~ furniza 

!!!--------....;...;.;..;....;~- 1 ]a data 7 Iunie 11930 şi anume. Aur, 
C t 'l A b ' rea .curCI1 tul ui e!cclrie intre ore le' u pre un e In am numerar pu- i argint, vestminte, lingerie şi obiecte 
teţi cumpăra pe rate fi şi jum. luni I de valoare etc. se vor vinde la licita. ,', dimi!wata ~i :3 dtll;fi amÎaz;i in Bl. 
cu 1ivretele al"Soc. Corn. p~ aeţii II ţiune publică, ţinutoi. sub cO,ntrolul au: Carol şi D1. j)ragalilla, Calc~l I3:111a-

"CREDIT la Postăvăna torităţilor competente Marţi la 17 ŞI lului, Calea Saguna, slr. Yasile 

J. Schutz 
viz-a-viz cu cafeneaua orăşăneascl 

18 Iunie 1930 la oara 3 d. a. în lo~ Slroesnl. sIr, Emincscu, Sll', B:ll'Î
calul întreprinderii Piaţa Bala~ No. 1. tiu. Piata ,\\Tam Iancu şi in p{tr(ile 
Prelungiri nu se iau in considerare 
decât până Sâmbătă Ia 7 Iunie ] 930 din jurul ~I U rl'!:,lI lui. 
la 12 oare a. m. -x-

,. prm('şan. 

Nicolae Gardonyi 
magazinul de specialitate optice 

s'a deschis 
lângă intrarea Băncii de Păstrare 
al judetului din Arad. Ochelari se 
execută după receptele medicală. 

Vinde cu preţuri ne mai pomenit de ieftin in bani llllluerar pe rate de 6 şi junl. luni -,RECORD" 
Batist ptr, albituri - _.- _.- Lei 391 Pânză ptr. Mine baie.__ - ,-- Le! 110 I Stofii. de mo~ă b~rb. --- --- ~-- Lei 235 t Stofa de modă engl. 152 cm. lat. Lei 995 
Delain francez - ___ .. _ ___ Lei 48 Crepella de spălat ___ --_ _.. Le! 130 Crep de ChlOe -- -- ... __ Lei ~95 Garnitura de masă ~i pat _ ___ Lei 1450 
Crep marocain - - -- - lei 97 fl\ătasa Bemberg __ - _.- --- Lei 140 Plapoanc de Cloth I-a. _~ __ o Lei 571 Casă de modă, Arad Str. Eminescu 15, 
Stofe pt. domn. şi dame, captuşeală ma.tăburi, trusouri, deposit mare de pânzături, atelier de plapoane M.embru de "Credit" 8. A .. 

& r2 'tII 



· it· " le ,IlIe •• 
ţiglă, ciment, cărămidă, var materiale de lemne lângă preţuri 
şi' condiţiuni favorabil se pot procura cu transportul la domiciliu, 

TRANSILV ANIA 
~ I /. • '. • 

la derozitll( de lemne A R A b. Calca Radnei Nr II', 
...... _ • .r.n· ........ __ .... ____ ........ u ................ --.... --.. --------.... .. ~---.---,. . 

.. ------------------------------1--------------------------------.... 
II 
mi 

UNASUTAMII 

Este valabil numai cu împri
maţia .,IVETTE" pe margini 

COCOANE 
s ~au convins ca. mătasa de spălat 

IVETTE 
este cea lllai ieftină 
(~·ea 111 ai frllnloasă. 
şi din cel 111ai per
fect lllaterial! 

~------------------------------..... ---------------------------------CO~YOCARE. 

Toţi membrii Cooperaîi..-ei ~UI1t 

rugaţi, ca sa ia parte la ,Adu.:ulrt'a 
I ienerală anualll 'ordinara) ce se v3 , 

tine la 12. Iunie lU:~O ora V-) la Sediul 
Soc .. \Jl, de Asigur~lri Generale )i'\g
rOllomul(( cu urm~Hoarc 

Ordine de z.i : . 
1. Deschiderea Adunării şi veri-

ficarea legalităţii ei, precum şi de- 1 
semnarea . verificatorilol' procesului ; 

I 

verIJaJ. ... '. I 
2, Haportul ConslliulUl de Aduu- i 

nistraţie ŞI Comitetul de ecnson 

Fondat 1870 Telefon 3-88 
Porti şi uşi <lin fer, ingritdituri decorative cu împleti
tura şi ÎIIlI}letituri de Sltrma. pentru garduri din sârma. 

zincata cu preţurile cele mai eftine la 

Fabrica ~I. Bozsak ~i fiul S. p. A. 
Timişoara II. str. SanţnIni No. 10. secţia de 
mo bilă fabrică paturi. nopti eri, somieri din sâr
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi înstala
ţiuni complecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 

Preţuri curente gratis. 

Curăţirea şi vopsÎrea hainelor de primăvară o face în modul 
eel mai pel'fect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 
asupra gestiunii <lnul 1H29. C· · h· 1 b· {âlH"~(, de marinar pt. ('opti, ('jo-

3. Verificarea socol~Lilor şi de- IOrapl, alne ue ala ra~li bărlJla.lt'şti şi de eopii. dăntple 
t:Îsia a~upra cistigulUI anul 1U~J., 

4. j)escarcarea Consiliului de Ad- \ ,·ând. ru ~)reţu.ri ~xtrern reduse din ,\ca~lz~ d{opozi.tului v.rea grămă~i~. 
millislraţic ş.i Comitelul de Ceu- ; ,Cu h\Tctul :iLlU.,DIT" pe rate de b ŞI ,lum. IUlll. pule\a cumpara fa-
~. ~ ră hani 'Q:alr! .Il. BOfJy6" Arad, sir. Eminescu 13. 

sori. I ~ .................... _ ............................. ~ 
ii. Complectar'ea Consiliului de 

Adminislraţie şi aleg('rca unui nou; =-.. Pe rate in preţuri de bani gata •• Comilet de CCllsorÎ, conform Stu- I 
tulelor. 

6. E\'enluale propuuerL 
Propunerilor lrebucse Îllainlatea rin : 

scris şi cel putin cu S zile illa- ' 
jnle .\dun:'lrii ~nerale. 

'puteţi cumpăra cu livretul dela "Consum" s. s. la firma 

losicGLESIN GERlji fiul 
magazin de modă Arad, Str. Meţianu. 

Arad, la 31 :'IIaiu 19:30. 
I 
: ·C·u·m·p-ă·ra·u-p·e-r-a·le-d-eIlllll!!l6-1 u·n-j -p·u-te-ţ-j IIII!f-a c-e-p·e'-1â!lln-g-a·p-r-e-ţ u·r-i -m-IO-dllle·ş-te-CU-l1-b-e"'-:l u! 

"Consum" S. "}"' •• d 1 J c. f- Arad Str. 
CooperaU\"3 de Credit a 

,\mploiatilor soc. de. Asigurare 
AgronolDul Arad. 

Kaulen (ss) 

-x-

In atelierul ~ 

I A. Ia salonul de pa arII e ( a n1e ose IIla Bratianu 1. 

Doriţi a vă îmbracă bine V A R J A S 
şi ieftin.? Atunci viniţi la 

Magazin de Mine bărbăteşti ~i pe CQpii. Arad Str. Meţianu 11. Unde 
puteţi cumpăra haine gafă şi dUpă măsură pe rate de 6 luui eu 

lihe)ut "C R, E D 1 rr·' S. A. 

Tribuna liberă. 
Penlrucple jJublicatle sub rub· 

rica acpasliî, rcdac\i'a nu-şi asumi\. 
nici o r<ispundere . 

••• 
J)t'~{']lid~rt'a ele pr~I"a1ia 

noua. 
Arad. str. Eminescu 2(1-22. în 

I'ra,·ăI:a de mf>z('[uri I se obtine fabric~qiilc zilnic proas
J pflta dela fabrică renumita de ~o
I (am SOl1lmer el. Theil fo~l EmH 
, Fritschet. Co. din Deva. 

Am deşchis 

(l:n nOllmă(,l'htrja lUCa la :\,rad, 
Bul. Heg. Ferdinund Nr. 31. 

Carol Zureek. 
~ ......................... --... 
I Cu preţul de bani in numerar I 

puteţi cumpară pe .'ate ele 
fi 112 funi cu libelul Credit 

I 
s.~; tuDovic golastein I 

1 Casă de modă, Arad, Str. Bratlanu 
! No 2., Palatul Minoriţilor. 
~ ..................... _ ... 
Pul;J;ea lie 

Care S{~ vă ţine in ziua de 5 Iunie 
a, C. ln :'II agazin de l11ica in tcală 
la .garil Timişoara D. E. la ora 9 
din ICU care ocazie se vor vinde 
madurile 'C'azulc in suferinla şi 

obiectele gasi te. 

Puteţi cumpară 
pe rate de 6 luni 
fir ptr. covoare Covoare pictate 
Ciorapi Truson ptr. copii de ţâţă 
cu libeluJ CONSUM S. A. la firma 

Weisz si »enjamin 
:\Iat;ulalura se yjndc cu pretul ex
trcm ienin la adIn. ziarului. 

~ ...................... .... 
In rate de 6 luni, puteti cum pară 
gramafoane, plăci, Cărţi, note şi 
articole de hârtie cu libelul Consum 

la firma 

liEBPEL 
1-Cu preturile in bani numărar-
,. puteţi cumpară pe rată 61/2 luni 

cu libelul "CREDIT" S. A. Ia firma 

! 1lckermann si }(fibner 
I casă de textilă. şi modă A rad, 
! Bulevardul Reg-. Ferdinand No 25. 
-- &; -Pe rate de 6 1/2 luni puteţi cumpară 

eftin in bani numerar cu libelul 
,.CREDIT" S. A.: Otmaşe bărbă
teşti, pălăria de pai, cravate de 
mătasă, gulere tare din Viena, 
ciorapi, Ciorapi de mătasă şi ffor 
ptr. dame, ciorapi ptr. copii, pan
tofi cu talpă de guma din pânza, 
dresuri de Mia, bastoane. şi dife
rite articolele de moda la firma 

LUSKAN 
din Timişoara III. str. Tribunul 
Laurean se fabrică cea mai buna. 
mobilă din tot felul de material 
Vânzare şi contra plata. în rate. 

KREBS 
VOBSITOR vobse.~te, curăţeşte, spala. haine 
de dame şi barbMeşti. Primeşte piele de vob
sire. Arad Bul. Reg. ferdinand 51. şi Str. ; 
:-: Eminescu 1. Palatul Crucea Albă. :-: 

sZiJCJS 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 63-65. 

viz-a-viz cu gară de Tramvai. 
Pentru C. F. R. funcţionari reducere 

5% .... .............................. .. 
Iară a sosit la Arad un vagon de gfjete e:ftine / 

la casa- de """ele ~eclaDl" D1ai multe nlil de gţjete se vinde sub preţUl 
'f::Iy " ~ de fabrică, ./Irad, Str. Hetlanu 9. 

I Ghete de pâ~ză. de 69 I I Ghete de coPi! 90 I I Pan~ofi .d~~dame nu~ 1 'li O I I Pantofi d~ modă pt. 190 I 
dame dela Lei dela LeI ~ mer! miCI dela LeI - dametn dlf. cul.delaL 

'

Pantofi îrnplătite de 360' IPantofi bărb. alb şi --60-1 I Pantofi şi Ghete băr. 3W(~ I 
modă pt.dame delaL. sur de pânza delaL - i:lăteşti dela Lei ~ , 

------------------------Grăbitl-vă de a procura necesitatea pdnd line stocu1 ne D1ai pomenit de eftin. 

1 
1 



I Automobile mici " Opel" 
_r • = 

Frizerie l 
I 
I 

Abona.lllen tui I 
absolut avantajo8 şi eftin. I 
Rog sprijinul onor. clientelor I 

_il. Sic) o,r811 i 
Arad. Str. BrMianu N'o 9. 1 

FOTO FE Ş.Şbl!'R I 
Salon de primul rang. Por
trete cu!orate artistic Specia
list in fotografii de copii. 

Arad, B. 11. Maria 20 
în casa Adalbert Szab6. 

! 

I 

4--,16 HP.. se pune in vânzare ca Cei 49.500 
la repl1ezentanţa generală 

Fraţii R6zsa 
n 

Arad 
Bul. Reg. Ferdi

nand No. 35. 

A. telier de pi
etrărie si de .. 

~ 

pozit de ma· 
nUinente. 

Mare asortiment 
de marmora. Pre

ţuri reduse. 

Str. Episcopul 
Uadu 10 
Str. Bratlallu 

~. Ka1man Arad-I/'I 

lIiale·.ne" lichid. stârpitor d~ 
" ploşmţe omoare Şi 
ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 

în doze mai mici. 
Arad, Str. Gh. Lazar No 4. 

MÎca publicitate. 
Dormitoare din lemn esenţă tare 

pentru Lei 12.500 În rate lunare şi 
săptămânale la Balint tâmplar artistic 
Timişoara, Mehala Calea Torontalului. 
ne nÎ.nzare, cameră 'jJt. domni 
lemn palis<lnder (lucru ,-jenez), fo

~lo]ji din piele, tablouri, perdele, CQ

\-oare, persiane, e<ll1delabre, servi
cii moaca de arginl, f10rieze de 
lbroz şi porcelan uri, dulapuri pen
'tru :111tişambre etc. Tot aici se gă-
6esc materiale i'fire de mrltasc) 'pt. 
co\'Oare. Preluri reduse .. '\dresa la 
Ziar. 

Vihelm Na;;y J Haine de pri- fi V 
oferă sjJecialitJ.ţi de măvură YOpSeş- ' J\napp 

l')Oslavuri din slr~\in~l!llle. - :\Iun- te SI· CU l'ăt, a- • 
• Judecătoria de ocol Yillga, Sect. ci 

c{t excclenlfl. pe hlngă preturi so- . . . .. . ' Xl'. 1~Hl-l~)30 cL 
11. 

lide. - Ar;;·d. slSr. Eminescu :\0. " i D , Nu gatlţl acasa, InCOmod Şi mal, 
în edificiul B:'il1cii l~olds['hmidt. 1 oamna mea. costisitor decftt la restaurantul: Exln't' d!o pUbUea(iune de J.~dtaţie 
11111111111111111111111111 1 "CRUCEA ALBA" din Arad, unde cu lei 40.- gasiţi un prânz 1 . 

Postavuri engleze se găsesc 
in cel mai mare asortiment şi cel mai 

: sau cina de primul rang. In Ul'ma cererei de executare fă~ 
'~----------~~~~~~~-----------. 

Mare asor:iment d~ Biciclete, can- Ludovic Palinkas 
delabre, ŞI materIale pentru tn-
stalaţiuni electrice se pot procura la eF' 

ieftin la 

'cuLă de urrnflritorului DI'. Ioan. 

Rabong & Scllneider, 
Hcmmen acovat Aradul-nou contra 

, urmărsitei Venea Caraneanţu marit 
i Ioan Voda. 

Arad Palat ni Ortutay. 1 Judcditoria. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I A ordon~ lici~Uunea exee~i~ Timişoara 1. Piaţa Sft. Gheorghe i 

Palatul Episcopul. l'Itl0811 I1~ j IJt .. "rE Pe lângă condiţiuni 11111 II 1111111111111 U 11111 II ~ A),c n a,t.. de plată favorabile, 
Primesc repararea speciala a in preţ de G ~ .,... ~ ... Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 

orioo~~orolo~~pehl~~ 1;~b;m~i;g~a;~~~~~~~~~~~;~~~;~~~~A;t;~;ţ;iu;n;e;la~a;d;re;s;ă;I~~ 
·garanţă. şi preţ redus. Repararea ; II1II 

speciala a ceasornicelor anuale. i I Haine de primavara, pardesiuri: curaţă şi vil.pseşte 

10011 i'lorari •• I Mii/fer 1. şi fiul Aracl, 
ceasornicar Timişo~ra J[. Calea Buzia- I e Str, Brătianu No. 7, Calea Banatului 6. 

l~-~. ~IU111. I~~~~~~~~~==========?~=~==;=~ 
Grisettte tn.itasa dee Sllulat! JMdale brute cositor engl. Antium, plunlb Zinc, 

Iăt:imea 80 em L. M 1 lb \ t d " 
S-I.- la BUIIarul p(WrLUI Tlmişo- I AluI1liniuIU, Arurnă etc. J"eta a : ,~.i IUS er am 
ara, str. (;orl'jn JktleÎ :\'r. ". j 10°0 - 8 3°10 Demi Jabricate Din metal : Tab 1a, ţevi, bare 

N a;:!", lăcătuş I 'şi sân~lă de Araluă, alamă şi aluminiuu1. 
. . I Tablă aibă şi tablă de zinc. 1 Alb·· Co ·d~ ~rte Şi Instalator de apaducte I Intreprindere techniceS.A.R. ng. ... a~o 1 ŞI • 

TJmlşOara,Str Eugen de Savoya 1 Timişoara. IV. Str. Tudor Vladtmlrescu 24. 

ConfecţioneazA grilaj uri de fier '1' -=. · -:m======= 
şi maşini de gătit. Primeşte tot 

fJelul de lucrari în branşa şi re- 1 Cel mai sigur mijloc pentru stârpiJ'ea peronosporei şi a 
parari pe preţuri reduse. ' a orce fel de insecte vlltitmlltoare (molii, etc.) serveşte 

MOBILE EFTI:\E din dcposlt af
laU orIcând la a[ellerul lui 

Timişoara, Calea Buziaşului 12. Ultima I 

oprire a Electrului Nr. 2. ; 
306 Vinde şi în rate. I -

NOSPRA.lSEN 
mixtură de piatră va,nătit şi arsenic preparata in fabrica. 
Contra fainei de carii cel mai sigur efect îl are SOL BAR 
De vânzare la: Carol Fesliler în Madernt, Asociaţia eco· 

nomHor Îll Arad, l~aul EI'dos, băcanie, Arad. 

!llală î 11 ce priveşte imobilele situate 
: in com. FiriLcaz de. Jud. ocolului 

Villga cuprinse în ci a com. Firileaz 
Nr. cf 820 sub ~r. de ordine A 11. 
şi ,So. lor)l. !'!',)S-26lf-b-::'f{b-3, loc de 
casă în intindere de 800 stj. patrati , . 

, în preţ. de strigare 13;~:iOO lei. 
t pentru încasarea cre an tei de 4105 

lei capital şi accesorii şi pentru in 
casarea creautei de 3(370 lei capital 
şi aoaesorii. precum şi penlru in

i casarea cre'U1ţei de 33.3(){>- lei capi 

I tai şi accesorii Cassa de păstrare 
; Al'adul-nou, pentru incasarea crea,n
, ţci delOOO lei capital şi accesorii 
, a Cassa de credit AgricuItllIlilor din 
• jud. Timiş TorOlltaI. 

Licilatiunca se Va tine în ziua de 
20 luna Iunie anul 1930 ora 16 casa 

! comunală a corn. Firiteaz. 

I 

lmohilc cevor fi licitate nu pot 
fi v~îlldutc pe un preţ mai mic da 
cm din prc~ul de strigare. 

I Ce ,cari doresc să lioiteze sunt 
i dalol'i sa depoziteze la delegalul I ,iuuec,ilOI'csc 10°0 din pretul de stri 

I 
~ar(', drept gara~ltie în ?UI=l{l:Nlr sau 
III efect d~' cauţle socotIte dtupăcur-

Cumpărările cele mai avantagioase 
de costumuri bărbăteşti, pardesiuri 

,şi trench-couri la 

I 
sul fixat in par. -12 legea LX. 1~81 
sau să predea aceluiaşi delegat chi. 

I lan(a constal:înd de punerCl:l. j\tdecă-:._=========':_:_====:_:=_:: __ :_::u;u:::=======:; t t t I 'j'" .• ~ - m = - EI _ ore:;; c, prea a Jl h a garal1\lci Ş! să 
Ca p)'efrzri noastreleieftine provocăm mira'rea publicului! semneze cond!iliunHe de licilatie 

Prin reprezentanţa de mai multe fabrici au so- !.par. 1·17, 150, 170, leg. LX. 1881 
sit mai multe vagoane de biciclete: "Goricke" ) par. 21 legea XL. HlO1-l) 
"Diirkopfu,.Kayser" "Waffenrad'· "Steyer" i Dacă nimeni nu oferă mai mult, 
"Naumann" "Brennabor" "Bastert" "Krun IiI t··[ t . 1 '1 b 1 S fi C !\..:iU ;,ce ea!'e a o erI pen ru ImO)l un mem ru a • '" reUI Standard" "Hossia" "R S. F." Biciclete de 
cursa şi turism. Condiţiuni favorabile de rate. pret mai urcat de c.ât cel de stri-

in palatul Teatrului llraa.~ '~ I In aceesQri depozit bogat. gare este dator sti intregească ime· 

S · · 1 IIA~I'-~IEI) · f· 1 diat garanti,a - fixată conform: 

STEFAN L·ASZLO! IgISII1Ull( ~'l'~_Ll . \; şI· III I proccnlul:ui ,pretului de strigare _ 
. Arad Bul. Reg. Ferdinand 27. la aeeaşi poarte procentuală a pre-

m&mk ~e~cko~~nk. I~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tu:~ ~ a o~~: ~a~~. XI.I. 
Timişoară-Fabric, Str. 3 August Nr II PE RATE DE 6 ·LUNI: Mătăsurl ,1 dlfll- Hlt1."l.) 

~ rlte articole de modă cel mal eftln la 
,[Jn dormitor din cireş şi altul din-fug iEI S ~ L E Dală ln Vinga la 11. luna MarUe 
.artistic executate urgent de vânzare j 1. ~, anu] 1D30. 

Ioan Lunea, I MEMBRU DE "C R E OlT" S. A. Dr. K]cin m. p. judecător, Serfozo 
Timişoara lll. str. Tribunul Laurianu 8 j .:-_;...A_R_A_D_S_T_R_A_D __ A_M_E_T_'_A_N_U _____________ --= oor. de ef. 

Moskovitz 

d 
Inainte de a vă procura necesitatea de haine 1 I · 
dame şi fete, priviţi depozitul meu bine asortat II I II 

. şi convin~eti-vă de concurenţa mea neintrecută 
=============-~ 



"RflTfl
" Casă de mărfuri Timişoară Bu1. Berthelot Nr. 13. Paltoane de dame, paltoane de fete J 

diferite haine bărbăteşti şi pt. băieţi, Preţuri ne mai pomenite de ieftine. Condiţiuni 
bani g:ata favorabile de plattt. Paltoane de dame pentru primavară de la Lei: 900.-1400. --1600 în sus. 

ii .......... ~~ ...................... , .................. ~ .... ~ ................ ~,.~rna..p .. ~ .mnz'y ti armr 

Puteţi Clunpă.ra 

cu 

.lutle-ciUori;l Of.'olului .\rad, Secţ. CL 
:"\rul S1l)-B:m. ef. 
ExtnH' din pull!in.ţlUne de l~( italie! 

nlndul pe un preţ 1:1:1i Illic dc('~it 

dOlnt lreimi din pretul dc slri~an'. 

Cei cl"i dnres~' sa JL·ikl.c SUlll 

dal(lrj S~' depozî [l'Zf' la dl':e :..(\! l ul 
In urma ('('('erei de excc:llal'e 1';1- jud{~{'alun'sc 111",) dÎn pl'l'(ul de 

CUUl de lU'm'lriloarc firma Vjl'lol'ia slrigare drept g-Hr:tll;i,'. in llume

inslitul de crediL ~i e,collomii c~ntra Il'ar sau l'fccle de ('~lUlie sos'llito 
urmilritdor: BarDa Anlolliu ~l so- dupi'l cursul fixal in art.!2 !cg(',~t 

!ia .\mlo Hozalia. 1 LX lSl'iJ. sau să predea (lcdllia~i 
Jlldecftloria. I (lek'gal z'liiiall(,a clll1taUndu cllPll' 
;\ ordonat licitatiunea ('Xl'CU; '(l- IH'r('aiud~'e;llorl'sk prca!ollii:', a 

nali'! in ce prin'~le imobilele situ- garan!ic)i s;l selllneze dndi{jun:lc 
att' in comuna Arad, circ. trib. dc lidlat,ie art. 117, 1.')0, 1iUli Ieg'l'<l. 
Arad, cuprinse în ef. a {'ollluneÎ LX 1X81. arl. 21. ll'uca LX. 1 UO~..;. 
Arad. :\'rul 11OS3 din Arad, Xl'. scrie Ducă nimeni nu oIcr.l ma;i mult 
de online ;\x 1-2 şi Xl'. top K)[j8- cel curc a oferit l1e,ltru imobil tin 
7 şi lU31 c~lI'e esle casa in str. Barbu' rre( nwÎ Ui'Cat de c;ll ceI de slri
LLLantaru SI'. ·n-a 1n cstindere de ga're este dator să jntrcglXlsc~i imc-
116 st pâtrăU, pe lângă fixarea pre- J dial gaf\:lIllia - fixaL:1 conform pro
tului de slrigare de ·!S.O(X) Lei. i ccntului pretului de sh'.igare la Ill.-, 
pcnru Încasarea creantei de I ('eiaşi pal'te procennwlă a pretului 
22.500 . Lei capital şi accesorii, in- I de a oferit art. XLI. ln08.': 
terese de 120.0 dela 31 )Iai lD2~, spe- i Data În AraduI-nou, la 31 luna la
se de prozes şi de execulare de i lluarie anul 1930. 
?ZI7 Lei, fixate până acum spese de DimitrJe Sărăndan mp. dir. ef. 
700 lei. i l-~()gara:o;y mp. judecător. 

Penlru conformitate: Simiintl~in. LieiLatiunea se ,,<1 ~illCla in ::iua 
17, luna Iunie anul lU:JO OI'a 3 
p. m. parler in Palatul Just .. u, 

Imobilul ce \'3 fi limlat JW! va fi 
yind-ul pc lUI} pret mai lllic decal ju· 
m:Hate din pretul de strigare. 

Cci cari doresc s ălici,teze sunt da· 
tori s;) -depoziteze la deiegatui Ju. 
dcdiloresc 10 0}0 din pretul (le stri
gare drept garantie. în llumer.:ou' !'.UIU 

in efect de cau!ie socollile după 
cursiu,1 fixa 1 in par. 42 le~eLl I,X 

lSSl sau srt pred('ie acdiUia."i (le· 
legat chilanta consl.attîud dt'!hllle

reul11 'judccătoreşte, pre<llahiIă Iii I 

garantici şi S,l semneze COl1ditiuni- : 
le de licitatie (par. 117, 1:;0, TiU }.e· 1 

gea LX. 11:)81, par. 21 Le~cL Xa I 
1 !l(lSJ 

Dac:!. nimeni nu ofenl m<li mult, 
ccl care a ofcl"Ît pentru 'imobil iUU 

pret mai urcat de c,\teci d~ 511'i
gare este dator să inlreg~~:tscii ime
diat garantia - fixab'i conform pro
cenlulrui pretului de stnigare la a
ceia::; parle procentu'ală ta pretul ul 
ce a oferit. ':par. 2.') XLI. HIOS). 

Da(a in Arad, la 12 luna rehuarie 

I,JUdecMarie Rllra~ C:~işilletHriş.-· 
PuhH{'a(jt' de IIdta~h·. 

:\duc la cunoştin!a ~enerală c:l 
În cauza linnei 1Iesser I,corolel prin 
Dr .. .\Iartin (~oldzi('hcr a<hocat jn 

Clli:;.im'u-Cr·Îş conlra lui repr. pJ"in 
curatorul de cauz,) Dr. 10<111 Botişl'l 

advocat C!Jişil1cu-Criş in Ul'ma de o 

cisului Xl'. 33H\l27 mî!;>ettoarcle sq, 

chestra(e la lG Dec. 1mn in valoare 
Lei 1."d,'iO. anume 1 dlllaJ1~ 1 n:ast, 
2 roate noi, 1 mn~ina de sământ 

Forum!;. una ma)Îna de s:'II11~lI1al 

I:.!I·im. 2lJ iJllC;1{j rude fier, lina sob1'î 

de fier, 1 masă (iiferile lemne <It> 
foc şi un pat se yor vinde prin }j

dIntiI.' puLlj'că jud. pl. creantă de 
10\1 lei caJ'ital. şi accesori, Cill"e se va 
tin.e la H' Iunie HI:30 orele ;j d.m# 
la locuinta lui :\1atefi Ludovic ehi
şincu-Criş. Licila\ie este ordonată şi 

in favorul acelora (',ari au mai se
cltestl'al acest mobile. 
Chhilleu-Criş la 20 ~Iaiu 1930. 

Başa Y!rgU delegat judecătoresc. 
1930. 1 

Judecătoria .\l'<ldul-llOU 

tia ef. 
rurolă sec-

Judecătoria rurală Siria. 
Xl'. G ()13;)i'1929. 

PubH{'atie de Hdlatil'. 

lIll! .. 1 m,IStll:'l de ('<[sul Singer ~i 1 
l1I:,~il1,t d~' cusui \,jc·joria loale u
('l'SI\' evaiuate la suma de l,('i 
l.i.:WO. 

Licitalia se YH !inc<l în bJ.Z.L ari. 
107 şi lUS ai lc,.;ii (,:\l'c!lliona!c din 
anul lSXl. 

Siria. Ia 21 .\laiu l~l:)d. 

G. (:r:s(ea , delegal judecai ores:. 

.f ud. - :\Iix.la .\rad. 
Xl'. G. J:-,j2(j-g~,. 

lI!itritului ('ompu.s'î din urlllaloarele: 
una ,iapi't neagra de H afli, una iapă 
rOlbl de .5 ani, un cal negru dc 171 

I ani, ~ porci, graş, lm::l lr~tsllr;l til
i IlUlias(';], tO<lle .c\'alu:lte in 1,rl'ţ de lei 
, 17.:200. 

. \C'c:lsla avere se vinde pL (jl,!.s

ragudrc cl-editurul ui "alt 1 uÎ Fe-
l dcian .\:cxa din COl11l:lUS J'C);r. prin 

advocalul JJr. .\Icx. SloÎm'scLl din 
.\nH{ de suma de ;iOUl) Lei ca!JilaJ 

rlus SlK's('le ocazionale cU execu
lia ce an~ a primi pc baza deci
ziund Xo. lj,i;! Hl:a a jud. rurale Si-
ria. 

In Laza deCÎsului :\1'. r~. 1;)52{).- i Hadna, la 6. \Iaiu W30. 
!2H. a Jud ... :\lixte .\l'ad l~bil'cle. le ,,(','- II \ l t l ., - . n OllCSCll, pOl' ~ire . 
Yestrale Şl allumc motaIa (tm casa .. ________ _ 

ele. I'reluile in stima de 12.iJOIJ Lei 1 {{ .. ']"1 1 I \ I S 1'11 OlllalllH. rJl,Una li " nl(. ,C 1·· 

se \'01' vinde pl'Î1l licitatie p'''ubLt 1 Com. Dos. C. Il. 802~·lH30 
fortata ce se va linea iin farvorul, In ('auza de cOIl('orelat pre,'enbv 
r('clnlllanluluÎ dl'. Szekely ,\Iadar ':. tomel'eiantului Golt!slejl:!. Ludo
advoC'at .'.rad. contra urmal'Uilur pl. vie din .\rad. 
.)IIU, 1 lei carila!' acces ce se va tinea 
in Arad Ia 21 :\Iar lUaO orele 4 jn 1 nchiere Tribunalul dhpune: 
Slr. Brczoianu 7. in SCIl7.ul art· 10i ~\dmite in principiu cererea de con 
şi 108 din Legea; art. LX anul 1881.- cordat pren'llli\' a COrllercianLulni 

:\ccasla licitatie se va \inca şi • (~oldstein LudO\ic din ..\n1d, strad:a 
În favoru! ale supraseC\'cstratilor j Bratiunu Xo. 2 făcul cu pditiunca 
J){'utScl.l I.oSif, Kohut Ad<tlhert, Sala j' in regislrată sulj :'\0. 802 - 1H30. 
l;hl'urghc, Barta Stefan, ~!auritiu Ikloagti cu conducerea proccdu
.\ llszleneil, Heisz Ioan, vad:. lui Hc- i rei mai departe in acest concordat 
isz Ioan, tIr. Paul SZllchy, Conslan i pc d. jud. dl' şedinţă C. TOP0iu dela 
tin Ponta, Koeh ~Iauri!iu, HudoIf 1 TriLunalul Arad. 
Berlin. Soc. pL Corn. cu l\Ia~illi del f Oreion;, ,e0l1YOe<lrCa credilorilor 
CUSllt Singx'l' el Co, :\hHusik Martin. inainlca Dlu.i jud. <klcgat pl. ziua 

Dat în Arad, la 2; Mai. I de :n Iunic tmn. ora f) a. 111. in pala 
:\'c.dcscil'raHI, şeI'. porlarel.) I lui Jusliţîej Trib. Arad, El. 1. !Ca

i Ilw!'a ,'i7·-;iS, in vederea deli/X'I'ărej 
X o. 3-1.')2-929. ',. acestora, asupra cererei de coneor-

Puhli('ufit' dt" Ueilatie• dat. Fixează suma de Lei 3OJlO(} 
Se pl) lin'a SIWl' (,lIn()~lil1l:1 gt'-' , 

Ill'ralri, et în zjua de :H :\laill W:W : 
in<,c' ~ind la o]"(':e ·1 p. 111. se ya ,in- : 
de trjn licilatie pulJli~;l la fata 10- i 
{'ului din comuna Hadna Casa Szal- i 

ka~' Hyc,'ea ul'Ill<'îrHului compusă din 
Ul'lJIl1iitoarde lin fer :tlslrim cu pang
la~·ă .. j t'ereslre(' circular, un feres
triiu cu panglici'î mare, (j slrunguri 
de' lemn. una maşină de geluit 65]'0- i 
sînle, una ma::;in;l de geluit mică; i 
cum şi alte otiecte toate e\'aluate la I 

1):\.01/0 lei. 
A('easta an're se "inde penLru des 

l'[l~lli'ir('a creditorului Ioan S7.<llka~ 

'clin Hadna. repr. prin ad\'ocatuI <II'. 
Yal('riu SuCÎu din Radna de suma 

dre]:l dll'ltucli de proc('d'ură şi oh
ligrl pc pdi!.ionuL a o depune ,in 
rmlinik IHui jud. delegat p~1na in 
12 ~lai W:;o ora 1 sub saneţiul1eu 

de a nu se da curs prclCl'thu'ci la caz 
cOIll!'ar, conform arL 11 din lege. 

Poll'hit arL S din leg'(' }Jel'cepe În 
folosul slalului o taxă de 10 q in 
suma de LLe 17.,),1;) calculată asupra 
coleiconcordalarc ofc!'ile de Lei 
L7.1;i.;j20 şi o laxă de. 2');0 is suma 
de Lei ;3;1.110 l.:'.~llculală asupra sumej 
de LLd 1.7::l.J':i2U de carc bcncfidazil 
debilorul. 

XI". 113-1H30 cI. 

Exlrad dIn puhH('1t~l,ue de 

Iif!taflie 

1 de 7.')00 Lei ('~lrital cu 1;3.50/0 interese, 
Subemnalul delegat jud. pe ba- ~ J'c an. plus spcsele OC3:rjonate eu! 

7.3 decisului Jud. rsurale Siria Xl' .. executia ('c are a primi pe naza de- I 

Dispune că acesle taxe in valoare 
lotală de Lei ;')2.6(15 să fie yi:îl'sate 
in con lui stalulLli la Adm. Fin., d,i,u 
localitate sub reci pisa cee se va 
depune spre păstrare in cassa dc 
valori .a Trib. 

In cererea de executare făculă de 
l.lrmărilo (ioett Jakah conLra urma-

I el(' Jllai sus miscătoareJe sechcs~ j ciziullt'i No 2S75-··1U29. jud. rll-

rit Schneider ·LaurellLiu. 
Judecâtoria. 
A ordonat Jjcila~iunea cxccu!iona

lă in ce priveşte hllohilele situate! : 
in corn. Sannicolauj-mic arce. 'Jud, : 

trale în favoare lui Gros et. Compi, rale HacTna. 
repr. prin Dr. Alex. l{ellc adv. in Licitatia se ya tine ~J in fm'o
Arad contra urmilritului din com. area Jm Fabr. de furnir Dela re-
P~lncota, pentru suma de Lei rrezenf. })l'ni Dr. IJenrichSzcgo 
:i:Ul~ cap, şi ace. precum şi pt. din Lipoya pentru suma de lei 
speselc stabilitate plină în prezenL HUIIO lei cap. 
se vor vinde Ia licilatie pllblică în Hadn3, la 8 ~raiu Hl30. 

Ara<.tul-nou, cuprinse in c. 1'. a co- ; comuna Ptlncota la casa urmăritului D. Antonescu port. ' 
munci SannicoJaul-mic NI'. coala ) În ziua de H Iunie W30 ora 3 d. m. 

lu(:u\'iillteaz~l (lI plata acestor taxe 
să sef adi in rate egale săp1tuml

nale, l~lnă la dale de 23 Iunie Hno. 
la ,;}.ci că debitOl'ul oferi1 in ve

derea .\sjgur:ll'ei obligatilJll<llor I::on
cOI''(hHare garantia a sotiei LLudo\'lc 
Gold.slcin născ. Ileana Deulsh. 

Greta se va cont arl.; n elin lege 
, in ce rrin;''itc. formaJitătile de af,i
; şm'c şI' puhliei tate cerulă de accst 

I)rolocoJu1ui c. f. V:)2 I\'!-. (le OI-din" şi anum..... 1> t·J 1 I 1.0 e l' v • d rurala~' arlicoL 
l '" -. orare u ('v p. anga.ltI. I 

A. Il. N top'. 684-686 şi jum.:-165 cu: Obiedelc cuprinsă în proccsul veI'- Radna--Siria. ! Dosarul şi 1:cbt1s1rc!c depusc'se'vor 
pret de strigare 33,000 lei pentru in- ~ bal :\1'. 2:373-HI29 şi .121Ofl·-,l!J2R com- (' .. i\o. no39~-n29. inainta de ul-~ntă DIui .iud. delegat 

I , 

casare.a crealltei de 566 lei capital şi 1 puse din următoarele obiecte: 2 di- : Puh1kafje (~ IicH~),ie. spre a proceda mai ·departe. 
aecesorH. ! valle, 2 credenfe, 2 duJape, 1 masină ; Xo. &)1 POl't. . DaUi şi citită in Camera de Con-
~ Licitaţiunea se va tine in· ziua ae ! de cusut SÎl4,rer, 1 canapea. 1 cana-! Se pul:lică spre cunoştintă, că în : siliu a TI'ib. Arad a2;lî 19 Mai 1930. 
20 luna 1 unic anul 19:30 ora 3 in 1 pea 'CU spate trasă În plus, 1 masă I ziua de 10 1 unic 1930 Începând la I Preşedinte ss. dr. Tămăsdan, jud. ss. 
:in casa comWlala a corn, Sannico- ~ palrată, 2 tablouri pictate, 1 cana- 1 orele 2 p. m .. se va vinde prin li- i C. ~f{)J'citI, ~~rrefjer ss. lon V. Plo-
laul-mic. ' ... 1 pea,. 1 J)ufet, 1 oglindă cu masă, j citatie publică la fata locului din : eşteanu. 

Imohilul 00 va fi licitat nu va fI ' 2 şlfoane. t masă patrată, 6 so~- comuna C:omlâlls No. ()!1 averea uI'- I P<,ntru iconformita{e grpfier. 

I ----~~~~~--.~~. Fotografii artistice 6 buc. cărţi lei 160 Hozdovits A RAD vis-a-vis cu fostul II 
_ poştale .. j-: Cinema nElisabeta" 0_. 11 

1 !ll1J:i!J'~Jia .. ,v.oinla. Poponllui«. 

-

1 

1 , 

1 
1 
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