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' răran ....

n osir'.... ,

I va opri numai atunci, când va
~....
....... reuşi ~a va~orifice ,producţ!H. ţasubofiţerilor
Ţăranii uoştri sunt oamenii azi situaţia taranilor, guvernul 1 ~anulUl" caCI Rumal ~tuncl a~e
In zina de 18 1. c. a avut loc
rAbdâtori, cari nu se aprind aşa. trebue să intervina cu toatA r mţeles Iămânerea lUI la vatza ; în Arad Congresul Uniunei subuşor; ei aşteapta sA. vie Intâm- I energia pentru a opri exodul I strămoşeasCă.
1 ofiţerilor reangajaţi din judeţul
plarile şi le primes. cu linişte, I dela ţară la oraş. Pe acesta il '
-xArad.
ca pe ceva ce trebuea să vie 1
Cu aceasta ocazie s'a discude undeva, din necunoscut, dela
'lrJl'
! tat 1ntre altele, venirea in CODDumnezeu, şi Impăcarea că vin j
#
:şl acţiunea
tact cu toate sucursalele Uniunii,
dela Dumnezeu, le dă tA.rie.
Din ill:i!iativa primului ministru,! SUl sărWmânii v'.iiloare - C'ong'l'cIn vederea unui Congres geneDurerile mari, şi necazurile I majoritilţile l<lr:{llllC'lllarc vor Iii in; sul gClIeral a! ~)(lr{id~lIui nal'ional- rai ce s'ar ţine In Bucureşti.
nu-i prea SCOl din fire.
curiind COllYoe<ltc la cOllsf<ltuire,
; Hirănt'sc.
La acest congres general seAstăzi InsA, e cu totul
a.lt
Consfătuirea \'a ~v('a loC' la Ca-.
Până Îll lllol1lonll'l de fatîi nu e
va djscuta toate nevoile mem ..
ceva; astăzi şi-au eşit şi ei din I meră.
, nimic stabilit asupra cOllgresului. brilor Uniunei, precum şi interfire.
l D. Man,iu \"a !'(lCe un expozcu ge-: Or~,dJJiz.an;ile rufe il irreUnd ma} venirea pentru punerea In apli- ToatA lumea se zvArcoleşte şi 'I ncral asu.pna sHuatic!i politice,
i insislent suul 'eele dlin BasuNlhia,
, care 8, legii respective, care gase fra,mântă, Însă ţăJanul, e şi
Se afirmil di d'. :\Ianiu Wl 1';:S':' Se n"t1l'Illă, in c<,rcurile oftjl(:io:1se ; rantează anumite drepturi subazi, caşi eri; e eel mai necăjit, punde, punct cu PUI1;:-:t, tuluror 'dcC'- că d{'~laratjj;e cI·lui ~\klllÎu se
\"01"
ofiţerilor I'eangaja~,
eel mai asuprit, cel mai înglo- laratlilOl' d-lud Yinlilă 'BrfW><lI1ll.
relcri 1n ahsolut l()(lll' evrllÎmenl<:lc i
Se ştie anume, că chestiunea
bat In datorii, cel mai bătut de
In acelaş Yla anunta -- in ea.lul
dJin ultimul timp,
: subofiţerilor reangajaţi se ts,ră.Dumnezeu, tn ţara asta lnzes- in ~re va decide ':1ce<!sla jn CUl',. ,,_o
: găneşte de zece ani, dar nici
trată cu toate bunurile p a . m a . n - . ! ,
pâna în ziua de azi nu li s'a
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tei~birea
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cea mare de care a

Ir

Ungaria işi alege u:~{~.~~ge?

: făcut

nimic.

Cu preţurile in bani numerar puteţi cumpăra pe rate 6 şi jum. luni
cu livretele al Soc. Corn. pe aeţii
.,CREDIT" la Postăvăria

1Il ce.r.cun'l ,c po!.il.tC'e
.
1':
*!. . Ii
o-vad it, tnatatea rânduri,
(lJn BUdapCS,'j' (lIr~ÎI1(.l.Pl: ...~,.I,'Cl'(1 m:li .t:îlliil'i1 a
• ~
fa'ă ~e gHea strămoşeţ\Scă, pa- f ta se d'lscută schul1'h~n'la::c s-ar fa 'l~l'rec!Ht:.'~("::..:' ~ .. Jta:~l'nc,
trle ŞI tron, a facut In trecut' or erat în atiludillC>:l guvernUh!li ila-, Hegeillln;~~ d'.'fll'isiona, I-ar În 10-

din el, cel mai mare martir al I l;ian În C(' pri\'e~le problema (Ll!Kt'- eul său va f.i ales un 'p,..lalin, care
neamului, cel mai neindurat ju· stică ungar[i.
I ya hl!Îra ,a;'a('('rile în numele !u~ O\to
ilin
decător al asupritorilor lui.
I L('g 1ihtii maghiari susl,in C,l ! de IIah~burg_ pîn<1 la sosin'l:! lui în
..
Gliea strămoşească, patria şi Roma nu mai c con{re rl'Slallr;·m~i. Il-ngaria ,_
viz-a-viz cu cafeneaua orăşăneascl
tronul, sunt azi asigurate, şi! 'dJinaSli l11)c', ItlraO;!)lSib,.~II-g, rectl' pentru ur:\u ~[im d:lcJ C's{t' atll'v<ll'al d
Se prelungeţte sesiunea
s'ar parea că. ţăranii n'au mei earea l
., lui Olto.
~Jusso1ini
~Ii-:lr
'fi
dat
aprobarea
la
j
un motiv să-şi easă din fire; cu
Tot_ Iqrimi~tU maghiari IUfirm~i că : ,această reînlronm-e a Jlahslblll'gilor.
parlamentară?
towte astea, ei slint la grea I c clnal' \'OI'ba de o l2'1ianlă Inll'e i Cl'ca ce ~l:im însă c dl px~>slă
Bm'url.'ş'ti. -- DaL t'iiind că guwrstra.mtoare, sunt plini de datorii 1 Casa Sillvuia şi dinastia Huhs'hlurg ! lI'ulale Înaare dll'sliullCa IIab$hul'- I nu' lUai aJ'C de lrecutill Pm'lalllent
băneşti, căci toate lucrurile sunt ",rin vlănllÎrca ullC',i căsMorii
a i g:iior e Vl'evăzul:1 special şi o n~jn· t ('~U('nl jC'g'i imp(JI·tantl', carii neoeescumpe, numai producţiei lor KrollprJntu!uicli o .lH;intesă it.din- ! toarcerc a lor nu se poale face sita o djseu\~(' Illai largă se .afirti scade preţul din zi ce trece I nă. Contele Ziki, şeful legitimiştilor fără asentimcnlul tuluror semnalo.- mii 0;.1 sesiune:! parl"ll1lL'lltari1, care
văzând cu ochi. De acest lucr~ ! magh,inri. ~lr li confirmal aCl':lsla. I rilo .. ace'or lra[.cllc.
I se sHirşrHC' la :n ~Iai ""1 ti tprelun~ci un guvern din cAte s'au peZiarele din Roma n-.au îl~l'e~isl,·at. ..... _.- .., -.: _..... _... .- ---:--- :-_.: ...._.
git<'\. tr"u :m d'c' zile,
rmdat la conducerc..a
ţl'lrl'l'
nu Însă p~î.I1ă acum noua VCrSllll1e m~- 1
.\S(K"I<l\ll1 cOl'tlraJol' Şl hllliareJor ' ~--'------------:.
v
a.
t
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii
s'a îngrijit In mod serios. Toţi ghiră.
1 I:?n J urlp( ul ',\rad. ul',m,iează Primul
numai la
au promis In opoziţie, ca să-şi
Praga, -Prm·da Lido: anun\ă, LOl1{:ul'S d'~' CO~-l1n. la .care "01' ~()l~luite promisiunea imediat ce au că Îll Cngaria Sl~ f~lC p'I'egăfiri mari ,hora 12 ('O:'l!1'! (hn Jlldt>l~ Ce' va
venit la putere. TAranii exas- pentru reinlronarea H~1hsbLlrgilor. J avea loc in S,a:a Teatrului dt' vară
~ .
peraţi de sit~aţia c~ritică In care
~IussoJlni ::u-a dtlt aprobarea.
J al, ora::;~I!ui Anad, la 2, )!niu 1\1:)0,
80 a.tiă asta.ZJ, au lllceput sa-şi OUo de Hahshllrg se va log-o~i in
OI a 11 d. lll.
Arad, în faţă cu biserica lutherană

J Se ha tz
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es.' AKY

I

părăsească

Căminele

!

liniştite,

St

Insă s~race, dela ţară, şi s'au
Cumpărări pe rate de 6 luni
nApustIt ca o adevilrată avaputeţi face pel(jngă preţuri
lanşe spre oraşe, unde,ln loc,
DJoderate cu libelul "S_ 11_
.,. ~sser
tA U
să găsească, de lucru, au îngro-,
Consum" ia casa de modă
şat numitrul şomerilor, printre!
01''''''''' Vis .,.. a .,.. vis cu biserica evang.fjelică- .,.. .,...,..
cari sunt foarte mulţi agenţi 1
_..!'~_
sovietici; deja cari ţăranii oră- i Curăţirea şi vopsirea hainelor de primăvară o tace in modul
şeniţi, primesc şcoala pericu- I
cel mai perfect
10asă a comunismului. Numai I
datorită acestui fapt, am lnre- 1
~~k~ afui la gmnijade Ve~ I~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~
in Timiş-Torontal, la alegere~
uîmaş{' (le marinal'p'l. cU'pui. dolt :\"
dela 4 Mai, nu numar a.ta,t de
.. U~
rapi biirblHeşti ~l de copii. dănlele
Insemnat de aderenţi ai comu- "âno fU preţur;i exlrt"m reduse din !cauză depozilulllÎ ,prea griim.h:llit.
nismului (25,000).
I ,Cu livrctul ~CHEDlT~pe rale '{}p {) ş,i jum. luni, !)ule\a 'OUIl)!}ara fă_In ori~e stadiu s'ar, afla azi: ră bani gatll. Il. Bogyo, Arad, str. Eminescu 13~

BOS'rDOIuJ"\AR str. S troescu13..·
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S'ca deschis bazinul de înot
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(reparaţii garantate).

i ~ateine"

lichid.

-s~tâ:-rp~ito·-r-d~~

omoare ŞJ
,ouăle, curătă covoare, Se primeşte şi
' î n doze mai mici.
Arad, Str Gh, Lazar No 4.

"In

ploşmţe

i l)iaţa otluk'lor (lin Londra:
Camera de Comert şi de Indusi Jrie din ,\irad face cunoscut că line
Ha d'is 1JOzili'l 'Cclor illfercsa!'1 o d~l'
I ~·c de seama asupra pietei ou~'ilclor
din Londra, din 2,'01 .\li}rilic a. t;.
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Grisettte

mahlSa de s 'poalal
--_~_.22. liitil11e<l RO cm L.

04.-", lla~lltrul POPUL\;R
ara.. ·~tr. Con,in -'Inle.i Xr. 4.

___________

Timişo
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Baie comună femei şi bărbaţi.
·L a ;·bal-a - S'I'"fAY
.LlJ.
în fiecare Luni ,i Joi d. rn.5-8
Numai pt femel: Marţi toată ziua şi Vineri d. m. -- Numai pt. bărbaţi cu exipacet
~::ţid~ :-: Scoală de înnot pt. copii şi adulţi"
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Puteţ:i Cl1111pă,ra
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la depozitul de lemne

C~Să. de . mărfuri Tin~jş~ară Bul: ~erthelot, Nr. 13. ~altoane ?e dame, paltoane de fete,
dIferIte haIt1e b&rbăteştl ŞI pt. baleţl, Preţuri ne mal pomenite de ieftine. Condiţiuni
favorabile de platll, Paltoane de dame pentru prim~vara. de la lei: 900,-1400. --1600 în sus.
II
~
Cas~ centrală de confe~tle ptr. dame, Ârâd cu Pîntra-

1 II I .-

Inainte de a vă procura necesitatea d~ hain!:: de
dame şi fete, priviţi depozitul meu bine. asortat
şi convingeti-vă de concurenţa mea n~ll1.tre~ută

P Ie
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Z

rea

b.______ ~~._

HVlll.illia Jwh'Utiorla l!U:'a:a \"Jilg e
scclia c[tetii lll!ld/U.lrc.

puteţi

ea'uz~l in('dare.\cop!"Opl'iet~lii(l

U1

dosul teatrulUI Membru al Soc. "Consum"
Atenţiune la adresă.!

Grupă de rată.
- >--7.

-

Pe rafe În preţuri de bani gata

Xr. 2'nK-l~':lO. cI.
Extrae din puh';e<l;'ltIlt' :1!'
{';le.fit· ,

In

t

iavurilOiI se pot procura cu transportul la domiciliu,

-:------

C zina

Eleelrieă

Comunal;).

Timi~oal"a,

cumpara cu liuBtul dela "f)oDsum" s. a. la firma

19SiCGLESINGER~i

PuhJi(a~·.lle.

liul

alui Stc~111ieh Ioan. Stochlich Eca~
tarina, Slechlich Elisabetlm in 'baza I
magazin de moda. Arad, Str_ Meţianu.
sentintei
jUdl'cătodl.'i ruraîă Yin-j
ga de sub~\o. C. :;Xlii -7-D2S. care
e
te
Sticlar de construcţie şi deposa ridicat l:l \':lloarc de
dr'cpt
zit de rame şi oglinde Timişoara
contra Sl('chlich Xllluniu,
Ana
Cetate
str. Sergent Muşat.
Stechlich marit Fiip SieLo!d. Su- ~~~~~~~ ~~!IE~
(Nador-Gasse) 2.
sana Slt"Chlich marit Zm'harias Berencz 'dom in S:lupetreg:erm:1n.
Str.EI)jseopul
La {'uC'rea alai Steclllilch hl.Ul
măyară vopseş-'
Hadu 10
Stec!JIich E~:tlal'ina şi Sle( I1I.ieÎl Eli-I
t
.
. '
Str. Brătlanu
e SI CUrăţă
sabetha Judec:Hol'ia ordol1iî..
.
Il.

EnrlC Ba- a,S Ing

Xnapp

Hain, e de pri-:Il

!Doamna

I
m ea

lJirel'tiullea (,zinei Elcclnic'e
a
I :\1 ullidpiJului I'j mi ':'0 ara, aduce
Ioa
: clIll-\i:inLa OnoraLu'ui publiceons.u!. maIor din Circ. Y. \hillcipele J\f!i~ haiu /Urmatoarele:
Dup{1 (lUm am eU1ulltat ş..i iu 11111':1
Oclomvric lH2\1 pc calc
sCllrUi
printr-o adl"l'sl!. pc fiecare cousumaior. ({l în !UIW ~h~i 19::lO. vom în(C'pe re întreg teritoriul cirdU'mscriv
tiei V. legarea consumaiorilor
kl
re\caua t1'iiazÎcă.

Licilntiullea cxeetllio/lală in D.'lza
Nu gatiţi acasa, incomod şi mai
TC'Ils.iullcaClm'ulului penlru lupar. 1U, 1 Hi şi 117 din .Ie.gea LX. 1
costisitor decât Ia restaurantul: mină, ~Jd>~1ral\lel d(l'O,\go\~.pol d;-i~'~~ etc.
din 11)81. asupra imo Li in: Uil inscris i CRUCEA ALBA" din Arad
unde cu lei 40 _ ga.siţ un p â
~e YU 1'1 lea (e a
,a lK,)
V.
in ci a comunei S·înJ)('tl,u·"'rm<'l.ll
!
"
.
x· d
.
l
'
r
nz
}
Jar
pentru fOl'ta
ta
3x:~20
,~sau CIna, e pnmu rang
, . .
din circumsC'rlpt:ia ,:lUdec:'llorici Vin- I
.
\ Oal.
tga ~ o. prot. cf. 943 sub X o.
de 1
Mare asortiment de Biciclete, canData exaelă a lraspunenti
pe
o;-d., 1.1,
top.
C<'1sa \
delabre,
materiale pentru
reteaua
se "a COl1lullioa V('I'No 3/3 1I1 mlindel'e de _iO sl.l. paL.
stalaţiuni electrice se pot procura la
. . I 'bal la timp fiec:Irui cOllsru:maLor prin
in pretul de s~r'g:!.:- ril :ii1000 Ld.
personalul !Uzinei eieotricf'. Îllsărc:iA.rad Pa.atof Ort •• tay.
\
Spese de 100"2 Lei fixate
acum
nat cu exeeru!are:! lucrărilor.
-

•

~

<

,

.şi .~o.

f~~-3jJ.:

L
d
·
P
,
1k'
i~- n OVIC aIn as

şi

IH~;l

I

pentru eerel'erea de llcitatiulle,
Fixază tel'men pentru tinerca 'licilaţiunii in ziu<'l de:
I
D Iute 1!n8 ora lti la (;!lsa eomu-:
oala Sânpetrugi'nmin.
i

p~t

lmobile ce vor fi licilate nu
i
fi v<lnduic pe AIn pref mai
mic!
de cât dO~Iă trejmi din pre!,IUl de
.strigare.
Ce (;an doresc s

ăliciteze

sunt

l'ItlOBII E
in
de G Il
bani gata
Il

i

Pe lângă condiţiuni
n -RA'I"E~ de
plată favorabile,
-r. .Il 1 Arad Piaţa Avram Iancu 10.

j

,J

preţ

'

1

- fiaJ·12eg.~fa
trbma~.·bcaO~'!:.'~'lt.ilŞaiP:
en-" 9
U
r
VI

ar'j-as III,

'

I=-============

U

Str.. Metul.nu No. 11.,

r

sa

I

··l'er l

a

loreşte, prealabilă a ~rantiei şi să
semneze eondHiunile de
Iicila~ic
(,par. U7, 1;){), 170, leg.
LX. 11'\81
par. 21 legea XL. l!lOI'i

Ioan .'Ye.ic1hcrt.

: AUo!
AUo!
A~o!
Cu onoare aduc kl ctlno~;l.inta ono
diente
precum şd 'ctmoş\i mei. că

II.Lt\.~i~IER şi

restallrantul

fiul

meu renoyal şi in~talat
deschis cu ziua de. a
Arad:. str, 13m:ur
Hog' spri,iinul oilor

Arad Bul Reg. Ferdinand 27.

CUlloşcutilor

1.

Dacă

190K)
Dală

lun~l

in Yinga. la tti

anul 193U.
Ilr. K!eÎn

mp.
mp. (lir. de eL

nu

aveţi Încă

ViHlt'!m

JUdt"ciltor SerEwl

X,~y

LIVRET de

eunlpărare

de la

~,CRE OlT"

sp<"cialităli

puteţi

face

cunlpăraturi

pe 6 şi junI. luni '

edificiul mndi (~oldschmidt.·

11~M!f!:2~1!'''@fj~~t~ţf:~;')1~~!jiR't'~~

~

•
'fllih

~el

•

I
•

ţilor Poartă I.

u3sa de

~\~~fi~"~

intreprindere

electro-technică.

Timişoara III. Str. VilheJm Muhle 1

Meţi-

Str.
~~~

în

,,13.eclam"

Mai multe mii ele. ghete se vinele sub preţul ele fabrică.

Ghete ele copii elela Lei 145

~~

~hete

GEZA BECKER

'

Senzaţie Hl"adlllui ! _La 17 l\lai se (l~-;clîi~

4leJ)

mei

• Maşini de c/ocit pui cu instalatie de
~ incă 1 zit cu electricitate şi orice' corn! bustibil pentru pui de gâscă,
taţă,
. găini şi alte paseri de vânzare numai la

plMind c(}Stul. mll~~uriIor in rate lunarE', grăbiţi-va in Biroul
Central al SOCIPt1:l,ţ.U CREDIT, Str. Braţianu Palatul Minol'Î-

I

zi.
Nr. 1G.
dit'ntilor şi

-

S. A. (lin Aracl

oferiî
de
poslavuri din str:dnătate. _ ~InnC.t exceleniă, pe' l~îng:1 preturi soIidc. - Aracd, sUr. Emines('u :\'0. 1
in

djin nou l-am

Aprilie

cu eal'e

•

...

tat la Str. ~leW.nu Nr. 4.
Hog mai departe sprij:iHul onoraIul p!UlbLicul

In accesori depozit bogat.

Sigisnlund

Penlru cele publicatle sub rul)rica a,easW, redacti'a uu-şi asumă
nici o rrlspundere .
OIlO:J.re ll®eo 1:1
puhUoului ca

sit mai multe vagoane de biciclete: "Goricke"
"Diirkopfu "KayserU "Waffenrad" "Steyer"
"Naumann" ,,8rennabor" .. Bastert" "Krun
Standard" "HoBsia" "H. S. F.'c Biciclete de
cursa şi turism. Condiţiuni favorabile de rate.

Dacă nimeni nu oferă mai mUJl,
'ec! care a oferit pentru imohtl un
pret mai urcat de c<ll cel de strigare este dator să lntregească imed;at garanţj':l - fixată
conform
procelltu!iIliprctu1ui de stl'igare la accaşi l-lIiu'le procentuală a pre'
{uilUl! ce a ol'el'il: par. 2,'). X LI

liberă_

I onor.
Cu
,culloştinlJ;l.
j}ră,'ă!ia mea
1A
d I cude Lonboanc,
din Piata Anxun Ianra:l
cart' .cQnduc de 1 6am, am mu-

-drP.oZitcze la delcf{ului
Haine de primavara, pardesiuri: curaţa. şi văpseşte
judediloresc 100,0 din pretul de slri
7fK r
1.1:."
gare drcplgartllltie in IlUlUUNr salU I
J.,.,J.
.lj
:*
ŞI ~"Iu.
in doct d~' cau~ie socotite Cliupă cur- 1
Str. Brătianu No. 7.
Cale'a Banatului 6,
sul fixat in par.' ·l2 legea LX. Hl81 I _ _
sau să predea ace'llUi,aşi delcO'at ehiC a preţurI' noastre ie~tine
~
!;o
provac.im mirarea publicalui!
tanta constatând! depunerea }uodecăPrin reprezentanta de mai multe fabrici au 80dai ori

Tribuna

I
1

Atentiune la adresă!

Jr'-

-1

Ipantofi ele d;;e in diferite
"__ _ ~r~ de~a_l:!.i I~l!...

CO[_ o·1 ._ 1---------------1
.
Ghete

bhbăte,ti

Vă puteţi ~nvingc de ieftinătate la privirea vitrinelo~

Puteti cumpăra cu preţuri inconcurabile
pe cr~dit de 6 ~i jUln.luni la casade modă "

Record"

dela Lei 380

__

I
_

Arad, Str. EmmeacuNo. 1.:>. Mare acSortiment deştofe şi nuîtllsuri. Depozitul fabr. de pânza.. Membrul Soc. Corn. "Credit".

se executa. pe lângă preţuri
arte avantajcase la

Iri

Cs(il~y

Iuliu

puteţi cumpăra

ete
b lunare

tn 6 raiI!
baronesa :\Iar}(il Xeum,m

Fratii Apponyi
cu

Y:g~'ar.

haron

Frlln{'~se

:\'euman

"i-gur.

cărţile

XPUlJUlIl

O

!--"'II!!IIIIII!."!I-~~---I111!1Pentru ~
de lei, taxa de imprumut puteţi cumpară
biciclete şi patefoane la firma

,.MOTORICAh

Direcţitlllca.

de administraţie :;:i corpul flunc\Îonul'ilor
al I nd'uslr'e! de Tf'xl!!e S. .\~ d:11 A,radl, cu ach'tncă il1<lhnire aduc.:' la t,UilO~tiJlta disp'lf)ili'.l n(,;I.~·t('rtat[l :1 ll1Cmhl'ultui in direc'ia

Arad, Calea Banatului Nr, 12.
Imprumutarea de biciclete, Vânzarea
pe rate de un an.

('OIlSli[iul

DI. baroD Alfred Neuinan

Nicolae Gardonyi
magazinul de specialitate optice

s'a deschis

de

lângă întrarea Băncii de Păstrare
al judeţului din Arad. Ochelari se
executi după receptele medicală.

si1r~"lLin(a-i

Timişoara m. str. Tribunul
Laurean se fabrică cea mai buna.

din

mobila din tot felul de material
Vânzare şi contra plata, în rate.

,'o

DI. baron Alfred· Neuman

Salon de primul rang. Portrete culorate artistic Specialist în fotografii de copii.

Arad, 13.11. Maria 20

de Ve;;var

1

in casa Adalbert Szab6.

a repasat În ziua de 1~ :\1:Hu ~L 'C.
In rC'g'i"ctntul disp'lUll. inlrepI"in(L'r(,~1
Dornt01' impecabil.
~.brlj. 20 :\l:Jiu <1, c, onai -! ,i j tim, II ,'olll condUce la ultimlil
,\r3d. l!) )'faiu 19:10.
suu dnui1l,

lllOBiLE EFTl:\E d;in deposlt al· )
Jat1 oncând la aleJierul lui

UltIma

•

str. Tribunul Laurianu 8

'l1,o:~r,!

(ti

l.:m~il11

lor

electrotechnic.
Str, 3 August N r

urgent

şi

aJIQ'~

Il

Fr,aţ'Ior

că

:'\I'uman anull\{\ etu ad;lnd durere,

şef

de Ve;:var

Dormitor

din fag

pietate!
&22 sa

D1. baron Alfred Neuman

STEFAN LASZLO
'Timişoară-Fabric,

&&liAC

(:orpu)'U']C!lonarHol' ~i

Ioan lunea,
şi

păstra cu
AClk&U: _ _

Memoria îi vom
S&

i-

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

mecanic

aco!llt'ibuit mult la prosperarca ej,

In numele n,:re{"~uJ)el şi al 'Ca:-;j::;J"!U;, di.~ ~dmlnislrajte al mOl;lr(',i, .Iabr2~e~ !le sph-t şi drojdl' S.
Fi'an ~t'uman. an\llnl(ull cu
ad;lnc:"j mJimil'p, col aprl'ciatlll director al inlrcpr;inderei noastre,

FOTO FESSbEi1.

Timişoara III.

!1 es;("!t (1.

ToaU1 "ia\il şi-oa sacl,ifical-I) pt'!~tru o m:tncii rodnică, prin care
şi-a etcrni7.at numele,
Memoria lui îl vom păstra cu pietate vecinică I

LUSKAN

306

Ve;:văr

Disp<\ru\ui an. (wul un rol (tetiv În cO/ldu('('!'f'u intrepr;indet'ci
noastre, şi prin hmcl.iolllU'ca lui r(,~llI1(b. prin priceperea
';i:i

In at~lierul ,

Calea Buziaşului 12.
oprire a Electrului Nr. 2.
Vinde şi În rate.

surori.
, ErmsUn PolJa('k
E~l'n Cscpr('ghy de Gyorgyossy

copihl.,
f)r. Iosll SpHzt>f ş,i soţia
:\1. (;rueniejd -şt sot~a
FrlNlmann

s. A. Consum

1'imi~oara,

baroJ)esă Ghizcla ~euman
harOD A~ :\{'umun de Yeg"llJ"
soţ. luI E. CS('ilrP:ghy ~. Gyorg.vossy nasc. barOlH'Sa Clan3

ncis('.

la

a

eHin

dl'li.'(l:! l

in zi ua de 18 L c,

Pierdere:t llonslrit este ues!citâ.

ele vânzare

lTCdll o.~c ,'t tO;lI'C

pictate.

Filip S I E BOL D
Timişoara

Str, T degrafului 19.

Tel. 699.

·430

-~NtÎi:,r, fă~c-;ă~t-l1-şde arte

şi

instalator de aoaducte
Timişo~l'a,Slr Eugen de Savoya 1 .
ConfecţlOnează grilajuri de fier t

,şi maşini

de

~~tit. Primeşte tof

l'

Bul. Reg.

elul de lucri1n In branşă şi re-.
parări pe preţuri reduse.

nand No.

!

t~fl.izerie
..L~ bOnaUlen tul

Ferelt35.

f

'absolut avantajos şi eftin.
Rog sprijinul onor. clientelor

..ti.

Sic) ovall

J~
A_utomobl~re
mt'Cl'

.
"O.pe["

...,
4---16 1::lP'
se pune In
~ vanzare ca C. el- 49.500

--~~~~~~~~~~~~
#

A

dr ~artc
flllHhuar~l.
I'lIhtitaţit'.
~o. 2:::Un· !LU. el'.
CUrjlll! 7 c\nuala Sil}lll line
llt : Exlrae {!ln Imhlltar~lt· (le
'rziua tic 10 lup!, l!'.\il ora Il in eUll- :
la!1e.
tUl'Illilalc CLI ArI. lOU din
Leg<)'
In uJ'ma ~T;'l't'l'i d..: t'xl'c,llal'l' ril'
Corll,;taLili!iI'll I U'biice o
nOllH ("ul:! lk w'!ll;tl'ilul'lll ;JptJ'l1 ~a':iLl
li,~ilatie public:1 cu uferte lnellhe ';ii
~'O"lra urn1.lri:ci J;llc[;'ujan
Li\j:t
si~ijalc pentru apro"iljollarcn c.an,
miiI' ~·,al'dil'i DimHi"il'. Jmh'calurÎc.
lit"tii dc 1:-\0 (lHllru sule opt Leci)
.\ ())'(lonal licit:qiunea
exelll\'.1~·
vagoane lemne !It' foc soculit \<1:;0' llaÎa in <.'l' prI"l'şle 1 l,a parte fim
nul a 10.000 Kgl'. esei!'l tarc necc- imohi!ul sj'u:.i in comulla ,\rad !'irsare ln;pcior ':ii ofîtcl'Îlol' din gal"
{:ullIst'l"ip!ia .:udl'~':H()rid
;tlixta
nizoana All'ad.
.\.rad cupri nsc in el'. a
c::>om:une!
Se va;Jl'imi numai oferle el! pre- Arad 0.'0. d. ~:l,~l de ordine A··i·[ ';.;1
darea lcmnelor de furnizori in cur- lop, 3;")71, care este casa in
str.
lea unităţilor.
l\oua 1\0. S7 in estindere de t-;:m
In acdaş.i zi şi ora adidl. 10 Iunie,sl.
. pc hlllg,1 fixarea prI.'I lllui
Hl;m ora 11 se va tinc Ijcila~ie )il I.a d~ strigare in suma de 172;)0 1 ei
Divizia 1 Cavalerie Anad:.
pentru incasarea crCillllei de l~:)O
. '
Of ertele yor fi Însoţite dc garan- 1~el (;<lpilal }i acccso!'J.ilc.
tia de 50/0 din valoarea furnitHre.i
Licita~iunca se va llinoo b :.:iu 1
oferită în numerar sau efecte ga, de 14 luna A.ugust allul HI:{f) ,II";! 3
,'ulll"k '11' ~)lat l)rezenlând 1<1 li. p. m. in localul oficial :J! ef. . \r"'ld
CVI ;,ll! 7 A'malll

,:c'<1,-'L,llorla 1111'<:[:1 sectia

"Cl",IClUl lul· r(!rnh'i

citatie recipisa de garantia
consemnala la Casa de Dei)Wleri.
Caietul de Sarcine se ~te vedea îo orice zi de lucru îuLre orele
ll-1a la Comandamentul suscitat si

Seful Serviciului Intendeute.i

du!o!'i sit derozilezl' la dl'!q~,tlul .l~'
ss. Hal'bu,
on'! 1 g.n-<lll\ie
LUUo dlll
dclq'::lL judecălon'sc.
11 l'l':.ul lk sll·i;.;tll'l' 'dl'lllS gar'-Illlie
: :il1 numerar sau cft'c'l!' dt' Cnlt\Lt' so·
eutih' dlll:{i cursul ad. i2 ll'gt'a L:\..
l:~t{l. s:!a s:t prl'dea acduiaşi a
legal eOl1Sl:IUlld depLliwre
Jud·,'Subsemnalul ca euralol'ul I11;JSsei
i ('it!oi'Cas(';1
rrea!.;li iliî a gar:mrtilii
I'alimenlarl' IIirsc:hfel<L cI.
Cornj).
~ S~I scmneZCCOIl(i"Î\illnile dt\ lid- '
cum ŞI a falilullli :\l~lU1'i\ILU IIirsch
talie arl. 11i, 1.-)U,170 lege':! LX. 1:-;~1
';:rîn <!eMzc :\1'. :H~S-1D2~L dela Tri·
Hrt .21. legea XL. 1!I08.
bunalul Arad, "oi PUlll' st~b Hei! alie
Ibdt njnwni nu oferâ m,lli III ut!.
urlllăloarele lab!our! artisti'ee de re·
cel care a orel'it [lPl1t1'U imol1il un
1l1UlllCiJiC:,lod Il1aghial'~:
i pret mai urcal (kdl.l :ecI de slrig,:t- 1
"'tefan Csok: Coastă de mare.
re esle (fatn!" sa inln'gească inie- '1
Carol Loiz: Căii,
diat ,garon\ia iÎÎxatil conform proOsear (~lalz: Toarcătoore<t.
centului pretului d{' stJ,jgal'c la 13.. î
1 CCcsarc Herer: Intre ft~(l1ei.
cel aşi parte pl'oeC'llluaHi 6. [}rdnllld
. 19"0
I H. S, Spanyi: .\.1juslll
SOarchli.
"
ArHd, la 22. Fe\TUo']l"1C
.)..
•
I'
I
1 uliu Hari: Privcli5t din AHhazia.
I, acea
oferit art. 2) XLI.. 1908.
I I Ritta Boem: Natură moartă.
Al. Buzoianu m. p. judecillor.
I ţ Ioan ~[olnar de Penlelc: ,Natură
Papp m. p. dtr. de ef.

) tfe'C:dOH'SC.

Publicatie de
licitatie

i

tori si'i depoziteze la de Ieg<ltu 1 jiU~
dcci1lorcsc 100/0 din prc~ul (le sld·
gare drept garantie. În numcl'l<'U' s.::U
in efect de cautie soeoLilc
dupil
cur~! fixal in par, 42 leg'(';] 1,X
1~81 sau să predeie ac,('l;UJiaţi (~Clegat chilanta cOllskll:"indJ dC!ll!JlC.
1 ·1)(<1
real1l ,.JU dee,!.Xl oreş te, prea1alI
a,
garanliei m,' să semneze eonditiuni· I

I

N
L:. 1..~I ern.Ian.o: ,P'
l'
t
,J~
~.
d 1
Ş
r.lvc,l
LLl,1l ,,,r c~.
,,"'
~I 1 1
(.~fp
c i 'e remeIe.
l))C. ~~ l 131 OVl(jl:
E. \"oros Beldi: ..\rălător de năine.
. C. PaIY'l: CCap' de femde.
Iuliu .~hazi: Cap de taran. !"ii
Hkh. Geiger: Dănsăioar1t 5i.Janiolă

)'cspective XLI din 1908 par. cumcl
IU{',}'url'!e
urnl:<toare
ş. a. 1 batoză
'1
S
t
1'"
il
A Iexx. .,..
~~Yl assy: ,~ra ar .
Nr. :)),772, 1 traclorul pl~
pt.
Arc. Homek: Natură moartă.
trador etc. carc în urma dccisului
Adatb. lvanyi Gruenvald:
idBuI
Nr. J.t28-192fi, şi elOM din
anul
',l)astorească.
1!J27 al Jud~~ătorie Rmalll
din
LudloV1Î<:< Jambor: Serbaroo.
Ineu s-a.'1II exeeval în comuna Tau·
Baronul Lad, ~iednyanszk.y: Scena
tiu in favor:dl execvatoriilor Firmarăsboinică.
,
'G.3.1'1'1S
Koyacs Soma et eomp. ş.i
t\lldr. Komaromy: Lăngă izvor.

D. 7, A.

, }(' de Iicitafie (pUI'. U7, 1;)0, 770 Le· , Ludoyic repr. prin advocat Dr. -:';;c·
hac Pcrlmutter: Act d~ {"-,<'li} Mrg.(~a LX. 1881, par. 21 LCRC'L Xa l'est"cn Iosif ad'v, lneu impotriv3U' bă!cS'C.
1!1(18.)
lor locuitor din comuna
Tautiu
Ioan Czencz: Tabloul de genre.
Scrul Seniciului lnteudcntei D. 1. .' Dat"ă nimeni nu oferă mari milllll.
penlru încasarea OJpHalnluÎ
de
Osear Glatz: Mamă cu c-opilul.
C. lot. Maior: Bab.
: cel {'an~ a ofel'it pentru I molJli l lUi! '\15oc)(tX.WOO Lci şi acces prin ('xeGrig. Porghe: Pri\'elişt cIii.n ferma.
l~re\ mai Ul'<.'at de c:ît ce.! de ~tri· cutie ele acoperire, ş.i cari
s·au
Geza Udvari: IdiIl.
J llucUtluri4 .\.rau,ul-llUU l'unUa
gare
este
dator
să
inlre;;(':lsdl
imcpretuit
in
31.000
Ld
se
vor
vinde
lnnocent: Cap de femeie.
tia ef.
dial
\qarul1ti<a
.fixal~l
conform
pro·
1
prin
licitalie
ptihlică.
Grigore
POi-ghe: Privclişt din 1('r·-~Xo. 1532-1930.
cen! 11 'lUi pl'pi uI!li d{' str:igarc la a·
Pentru efell':u;i rea accst(·i
tiei I ~l· ma.
Exlrad din puhU{'.8;':u.ae M
\eia::;
IJUl'tc 11l'ocelllualil .a [lre'u.
lui I ti uni. pt' bo.;':a tiecis,u,l ui 'T
GL lVH)
\
.
~
r.
t).'
(;t"za ti (J!",ari: 1etiL
licita\iie
-ce
,a
oferit.
~par.
2;")
XLI,
HJUS,\
-10:m.
al
.iurledî.loriei
r1ti'l'aIă
(),jn
Fr.
l'jhazi: Omul cu lulea
In cererea d:e executare fă,.Ui de
Dat:l
În
A,rad,
la
B
lurlk.'1
April
ailju,1
!Ineu
sc
fixează
lermel'!W.
pc
3
lu·
Baksan'.'·:i:
Pl'Î\'elh;l.
urmilrilor soţ. llWi Aleaxandru S7Hl~j:~().
.f
bik n. Aranka Szi!nlsy contra ur- _ _ _ _~--------.
nie anul 1mO la orele 18 d, m.
În
lIub>\J Pohl: Tarăncă (pastell)
HcgaLuJ l{ol1liw.
comuna şi toti cani a.u voie de .a \ ."'re. Romck: Natură moartă Cli pemărilem Iosif Pardy Judec;Horla a
.J udediloria Mixtă A.rad Sec(i.1Cl
i cum pitra siUlnL în dtaţi pr\iu acesl pene.
ordonat licitaliiurw<l expc1Uitiollală in
edict cu ODsC'rvarea aze1a~ că 1'\1:;1 uliu Baiint: Fată lustruitoare.
ce pri\'e:;;le imohilele situate in co. I
carI. fund
funIe S!llSamillqite vor fi vândulc
Iuliu Baljnl: Talmud.isluL
No. m)8-Hl~O. ci
IDIUna Pusla Bujl3.c drcumscriplJ.a
ill sensul leg'Î LX. din 1RR1 p~r.
Lud. .Tambol': Om} sărăc măncând.
judeC'dloriei A,ra(:iU,!·nou cupl'IÎnsc in
1
H1Î
"j
lOX
cel
o.'
cari
dau
m;l!
lllil.l'll
I
1
uli Batint: CCa>p de femeie.
c. f. comunei llJulsta Bujac 1\rul el'.
Iicila\iit'
~}C
litl1gă
solvire
în
ban,i
gata
<;li
în
Iuli
Balint: Femeiă aşe7A'ltOOl"C'.
ln cauza de exeCU[,:lre pornihl de
856 N o. de cred A. 1. 1. 1\ o. top.·
("~z llece~ şi sub pre\)Ul1 de std·
Ignatie Ujvari: Curtea l!llranească.
urmărHoare firmă Ydctoria :insLiiut
825 ~ prellUI de stri~arelO,OOO Ici
Eugen Koszkol: Stradă din Bagpentru incasarea. creantei de 1)16 de cl'cdit :;;i econonlJii contra urmă· g'~~l·C.
['l'C! cnZtL1nl'3 ~aJ'e e de ÎIlC,IS'.l\l
d.lad.
Lei ~apital ~ I3.ccesorij lidta!illnca . dlilor Earlla Laz.ar Şii sotia Borod
JlelTu Szâle: PUJrtalonrpă de apă ..
se va t~ne in ziua ac 3& IU""l '1 uule 1 Eva la oaerea urmăloa!'ei Judedlto· fac.e 1~I,OOO lei capital, dolxln:~ile
0/0
socolind elin 1:) Decembrie
.\rthur lleiC'r: Pisici albe .
.I!)30 ora 3 Ia oasa corn. a {'omu~ , da ordonă: Liditalkl cxecutionaJă cu 15
nei ~Iur~şel lm.)bul ce fi lkitat nu I În baza ,arI. 11 L 115 şi it7 <hin Legea 1\.:29 iar spcscle .până aC'um staverite l ' (~reschner: Cap de bă~bnt.
1
fi ~in<ful pc un p,'ct mai mie de I LX. (Pin lSRl, asupra imobilului in- de 6651 lei.
.
..
1 Geza Peske: Curaţator de cisme.
Intrllc.:lt mohile1e can a.i(U(ng la
Mozart Rotlmann: ln drciumă,
:C<Ît două wn pretul de slrigare.
scris in eL .a COlllUlH'ii acea (din
Ce..l cari doresc să Jă,citeze suut ' Cir<.'lllllS'criNia Tribunalului
Ar1ad I1cit,!\~e ar fi fost exec\Tate şi d'~ 1 Alfred Lakos: Polemic intre
d-aLeari st:i 'd(~pozilezp I.a
d('I('~lul
alti şi aceştda şi..ar fi dşti~t drep- ! jidani.
1'\0 . .plot. ef. ;\0. l~2!l din ~!acea
jud~cătoresc 100/0 din pretul ~n de suh No. seria A. L 1. şi N'o.
tui de acopcrjre, licitatia prezentă
Emeric Gergely: Târg,
top,
Mozart Hotlmann: Cap d{~ StlHdc.
slnig'are drept gapanţie, lin nume- ·t14, 4iL') care esle casă intravilan este ordonată şi in favorul aces·;
rar sau· cfede de oaulie sosolite
~n estind re de clOO sl. p;'ilrati
llc tora. În sensul artkol XLLI. din
Ignntie ('jvari: In grădină.
după 'cursul fixal in art. 42 Jege.a
lâng[~ fixarea preluilli de strigttre
1HOl) par. W
Em('r1c HcYcsz: ln ciîrciumă.
LX 1881. sau să pred'ea îaceluiaşi ·in suma 'de ,")OJI(X)
Ll'i pentru dn·,
DuL In Incll, la U Main HI~O.
S'e1an Bos.znny: Prh'elist
de
delegat ~hi(alltl3. conlHWndu ekpu. eHSaW<l crcantp.i de 12,'-lf)O Lei capi.- I
Barbu,
~iunlc.
nerea 'judecăloresle preakt)yjJă
a taI, interese de 12 0 0 (I<'ta 11 MI;),- :
del ega luI judec.
AJadal' Edvj·IlIes: Vitelul in
Il!ie
H12H
p~îllă
Ia
16
~[ai
1029
spese
_.
____
.
__
..
__
_
...
__
grajd.
garantie :;;i să semneze cind'iUunile
de lridtatlie (arl. 147, 1;)(), 1700 lcgro de PI'OCPS şi de executare de m·t
;\1'. (~, l:~"'~;)-H):jQ
Lidtntie se \'<1 ţine la 2:J..--2;1 Moaiu
LX 1881. art. 21. legea LX. HJf)"';~)
Lei fixale jJ'.înă acum, sJl'f'se 'de
}>ubUc{t.ţie de U('~1!aUe.
Hl:30. la orele 3 d. m. Arad Slr. Gen.
l}a(:ă o:imeni nu ofcră malÎ mult
7flO Ld fixate ac'um pcntru
cercSubsemnatul delcgtat judecător<,sc Berthelot NI'. 8.
cel care a ofcrH l)Clltru jmobii Ull l'ca de licitallitme.
'prin această aduc l.a !CunoşLintă puTablouri ~lu:s .inmcale se pot "epret mai U1'C'al de eAlt cel de striFixează lermcn p<,ntru linerea liblică, din baza deciziuned: NI'. 6,n1
dea oricând in prezenta josnumigare este dalor să .intregeascâ ime- . dtathme Ule z!illa
16 Iulie HJ:.JO, 1 -1929. a JudcdHori~j Rurale
din; tuI,' . , .
."
.
dial g'<lrontia - ilixată conform pro- ora 3. p. m_ la Clasa comunală 'co- 1 Ineu, În favoarea tU] Just A)ex~1.ndru!
Cond:itlUlll de hclta11e se alfla 01'1centuluj pret ului de slliÎJgare la a. munci ~Ia(';ea,
. \re'pr. prin advocatul dr.
Kollin I dnd! la biroul mdUl advocaponcl
eeiaşi parle J1roccl1umlă ~ preţulUli
In baza I3.rt. 150 legea LX. âlin , .Iacob din Ine~, 'P~nt'll. tin~a.sarea : din Arad,. Str. Crişan Nr. 10.
d~ a oferit (arI. XLI. 1908.)
lRSI, con~ciunlile de 1i'c,it~tie.
se I frca~tei de 10.9;)8 lel ca'P~t~1 ~l ~c'l
Dr. Ale~llnd~i. Pop ~AdVOUl~
Aradul~noll la, 2R Ml3.rt. 1930.
1. Imobilul supus fa llClla\Ie n'lt '1 fie fu:.ează termen d~ hCltatlC pe 1 ,Arad, Str•. Cr.t~an Nr. ti..
.
DimHtie Sărăndan mp. elir. ci.
I stabilesc d\tpă cum urmează:
7iua de 6 Iunie HJ:JO orele 13 d. m. l' Curalorul masset. rah~el1tare ~.lrsch
}'Dg'arasy mp'. judecător.
! pot f h"ândtute CU pret ma imk de \ la fata locului in comunl3. Ineu ftmde
f('ld! el Co. a fabtultu;t
~Iantiu
Pentru conformitate: Sirnăndlăn.
'dlouă treimi din pretul strigării in se vor vinde 'Prin lioila\1ie
pu- I Hirsc!1feld din Arad.

lnt. Colonel (ss) Slănclulescu
p. Conformitate

j

Iimoartl'l Cu lămâie.

_

1\0. 44.
.;-'1'. j:. l"lU--HJ:3I..J.
.
.
.)
'-" o
1mol;ălul ce va fl lico.tal l.w va fi
l)li",I,:,:""~'ul~'
(le '
IIC<I·latie.
'" "'Ul
n
\,jndut pe tun pret mai mic decât ju, 1 ~ulsemna!lU:l delegal juelieiar .aduc
mMale din pretul de strigare.
1<1 cUlloştinta lYl.lhli<.'ă în senzul leCei ~ari doresc s ălidileze sunt da' gii artJi.colul LX. din 1881 PaJ~. 102

!

Lljca un
valoare de ;}{),OOO lei.
llleu, la 12 :\laill lD:~O.

arI. ~ 6XLI. WOK
2. Cer cari voesC sa lil'ikz(' sunt

U}a

la Corpul 7 A:l"mată.
83Licitaţia se va line conform ArL
. -110 din Legea Comptanilitătli
Publice şi Art. 31-;")3 din Hc'. 'tia·
meniu de Functionare al Oficiu;ul
Central de Licitatie.

.!\o. U~37;")3.
Din 15 Ma"·;u
.... 1930·.
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6 buc. carii

1Pl 100 Hozdovits

A RAD vis-a-vis cu fostul
'Clnema '"E1isabeta"
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