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Pe _ aD __ 0 ______ Lei SOO.-

Peatru lnatituţiunJ ,. fabrici Lei 1000.
Peabu .trelnătate Lei 1000.-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 
Telefonul Redacţiei (Arad): lM 

LCfpta an.tireli8!O~să : Partidele româneşti dIn Aracl vor lupta împre-
din RUSIa sovzeuca UDă Ia alegerile comunale elin Martie 

[ Mosco\"<'l. (Ceps.) - Lupta pentru 
strângcrea clopotelor dela biserici 
şi. catedrale a devenit tot mai inten
sl[. S-a luat hotărârea, ca fiecare 
S<lviet local să hotărnască de soar-

Partidul Maghiar a rămaB izolat 
Arad. - Dupl toate llăzwntele să t'şueze totul. 

parmdului naţional-tărăncsc pentru In urmare se va cţa o aprJgă lup-
ta clopotelor, dar in acel aş timl> aU colaborarea cu partidul luaghioar în tă intre aceste două tabere desiul 
fost date instru.cţii precise organiza I alegerile -comunale, azi putem afir- de puternice, având şi unul şi altul 
t;iilor comuniste în prh1inţa biserici ,ma că partidul maghiar vn !>Orni şaI1Sl' mari de reuşită 

tre aceste două tabere, declarând, 
că în cazul c-ând guvernamen~ 
vor face pactul cu minoritari4 ei ' 
se vor retrage dela orice colabora
re, preferind o luptă :i.zolaUi, dar 
românească .. lor.. I S(ingur în luptă, iar national -- tă- Dacă celătCllii români vor fi la 

Zuele a-ceslea soY'Î.etul din răn:iştii 'impreună cu 'Partidele coa- înălţimea chemării lor cu această l 
Leningrad a' hotărât ca în 'de- lizate româneşti. ocazie, se poate 'Presupune, că cu 
cursul acestui an să fre scohorâ J D. prefect dr. Iustin Marş.ieu a . i6t oplimismul partidului mag~r 
te toale clopotele bisericilor şi : f~cut toate sfoMăr'ile pentru. aoeastl ,. aceştia din urmă vor cădea b~tuti. 

Cam aceste ar fi ultimele schim
bări ce putem reda cetitorilor no
ştri, alte combinaţiuni fiind '),proR~~ 

pc imposibile. 
-1:-catedraielor din acest oraş şi ; colaborare cu ungunii, dar preten- 1 Partidul liberal din localitate «-

predate 'Penlru nevoile undus· J tiun('.a partidului maghiar Q făcut îngreunat foarte mult înţelegerea în-
strializării S-a hotărât de.ase -
menea închiderea mai multor ) 
catedrale şi preschimbarea lor I 

in »colţuni roşii« sau depozite \ 
de mărfuri. 

Exprintul Carol nu vine în tară 
Cununia principesei Ileana va fi ţinută fără participarea eXprinţului 

Bucureşti. - Toate ziarele din 
, tară ş.i străinătate s-au ocupat -t..U 

i ştirea senzaţională, că <'Xprintul Ca 

I rol se va reintoarce în tară CUi o
, \caZiÎa cununiei surorei sale pIinCl-

f -

IX'sa Ileana. ! sub nici o conditie.. 
At1ăm din cele mai autorizate sur- I Cllllunia princi~sei Ileana se va 

s(', că această ânformaţie este lip ţine cu asistenta familiei Regale, 
silă de orice temei, de oarece cx- fără participarea exprinţului.. 

printul Carol nu se va reintoarce -x-

In acel aş timp diferitele soviete 
dân alte oraşe au hotărât ca să fie 
confiscate şi candelabrele din sina
gogile evreeşti cari ~ă fie deaseme
nea predate in SCOpurile industria
lizlirii. Soci(>tatea libercugctători

lor din Moscova au luat hotărâroa 
ca să intervie la organele oficiale 
în direcţia ca toate familiile evre
eşli să fie obligate a' preda sovie
tului. local, sfeşnicile de metal, in 
cari se aprind luminăr!i Vîneri sea
ra. Toate obiectele de metal au a 
fi' topite in scopul industrializării. 

acum 01)t zile la d. Kop:ll1Y, căru-

I lia ă s-a ,furat palru i)ăluri de:' oaJ. 
pe cari - după cele declarate de 

1 hot - le-a vândut la diferiţi ţărani 

cu inginerul Schvartz, care avea ser 
,,'du la Plol'şli ş.i rIela care, ullima 
şlire ce a pliimil-<+- a fost ca a sufe
rit un accident şi se află internat 

. COD.cursul de frumuseţe pl. 
alegerea "JftlisÎ-Iorll În Banat 
TImişoara. - In seara zilei de 12 

srre 13 F('hruaric a avut loc in sala 
Cnsinolllui mi IiI a ro-eivi 1 din loca
litate, concursul de frumusete al fe
telor din Banat, pentru a se alege 
:\hss Banat« . 

In diferite oraşe an loc in 
. prezent dărâmarea de catedra
le, La Kiev şi Harkov au fost 
arse din ordinul sovîetelor, câ
teva vagoane ~cu cărţi sfinte e
vreeştJi .. 

Un arestat pentru vagabondaJ 
. Autorul unui furt. ! 

Timişoar-a.-- Poliţia dirc. II Fabri I 
că a arestat pentru vagabond.aj lpe ! 
:indhidul Iosif ~Ieszarosy asupra că
ruia nu s-a găsit nici. un act .. e 

Fiind luat din scurt de d .. comi
sar Coriolall Veliciu, şeful circum
Scripţiei II, Meszarosy: a mărturisit 

printre altele că el este autorul fur
lului din Calca Aradului, săvârş.it 

vânzători de mere pc piată, pe 1 in spital.. 
pretul dB 80 le ~ibucata. I De atunci nu mai ştie nimic de-

Prcsupunându-sc că act'-'>L :individ spre soţul său şi neayând alte mij
e aulorul a ma,i multor furturi pe : Ioace de trai a întrat ca lucrătoare 
cari. noi le-am anuntat la timp, Me l in fabri{,~l, unde nu a dşLigat nici 
szarosy, e mentinut în arestul poliţi- ; pentru a putea asigura existenta 
ci pentru cercetare mai dCj)artc .. 

o ne, uă sinucidere din cauza 
mizeriei 

Timişoara. - Părăsită de sol, de
spre a drui soartă nu mai ştie 

de mullă vreme, Carolil1:1 Sehvart1J 
dill cartierul lisabetin- TimişouraE 
marnlt a doi copii şi slIshniHoarea 
mamei sale cal'e cu două zile în ur
mă şi-a pcr'(!ut vederea, a voit slk-şi 
pună capăt zilelor, din cauza mi
zeriei în -care se află şi n-Q mai. 
poate suporta. 

Carolina Schvartz, a fost măritată 

; familiei. In ziua de 12 Februarie 
: s-a aruncat pe linia ferată Buzil3.şi, 

ce trece prin centrul oraşului iJlsă 

a fost obsl'rYaHi !Il' bgardianuI pu
blic din postul ai1ropiat, care fi da
t-o in lături numai cu c~llcva se
cunde înainte de a lrece trenul. 

, 
I 

i 

Dusă la polilie sinucigaşa a de
clarat, d. cladi aCUlll nu li-a reuşit 

li va rcu~i altă cIală .. 
După CA~ i s-a arălat răul cc-I fa-

1

, ce yoind a se sinucide, lăs.lndlt-şi 

copii şi mama fără w'dere, fără 

~ nici. un sprijin., a fost indrumată la 
: domidliu. 

In fala juriului compus din dnii 
d1'. Cornel LLazar, dr. LLivius Ga
}lUS '.~)lz'}dlI!S '),!JlHa rnJoPŢd '.lOq 
plorul :.\andor {~allas, d,r. Desideriu 
{tabor, dr" Tivol' Hanes, lacobine 
~Iarl" Samu Kostrleller, dna gene
ral ~faria Constantinescu, dnii .An
dor .\mbrozy. dl". Ocl. Crâşmariu, 
Ottone Hotll, LLaszlo Pogany, Emil 

! (;!';Idinuriu şi 1. Bănciulescu, au 
! tld:ilat mai multe gT'..lPUri de fete, 
I din car{' juriul a ales pc ~Miss Ba 
I llat« în )lcl'sounn drei Baba H gyo d 

1 
] Idin Lipo~a; <~ d?ua dşo~ra Vilma 
II Ballcr tim Timlşoara ŞI a treia 

! II<b;;oara Cater111H Tăran din Timi-
111şoara. , , 
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I,ogodul. . o I Un muncitor şomer depune 50 
'finuşoara. - In ZIua dQ 8 Febru- mI-l· leI- ga.I"anţa'" pt. ell·berarea arie a avut loc logodna d~oarei HOl' IL ... 

tenSiia Ghinchici, fiica dl ui comisar 

Ghinchid dela Inspectoratul de to,rat"a'"' sului său 
:Siguranţă Tjllli~oal'a, cu d. ESmil , 
Ioan aţia, ş~.'f "COlI t abil Gla Fabrioa 
de chibrituri din Timişoara, Prt'cum am mai arătat în coloane ceastă sumă este pusă la dispoziţie 
UI'ăm pe această ~1(' li:l~ri.lor lO-llt~ . f~{'c,';lUi, zia,I:,. c~n~it~~ăI~?i cnnlU~ Illundlorilor commtişli de către ser-

godiţj, mult noroc ŞI fef"l(.'!lre, lllşlllor d111 1 1I1l1ŞO,U a hl1ld ares vkiul Cckei. 
tati. au dl'danll greva ro"lIl!l'i.. Tol In tol cazul estcintcrcsalll fii tlul 

1I1.~.g*ill I acolo am anitaL. că un muncitor şa- că Ull muneilm- şomer, care este ali-
T ~~ T' mcI' a oferit tIibunalului Timişoa- mental prin ajutorul llIimăriei 111 ll-

N UlllUl N lnnal l'a () gal'<lntâ de Ici :>0.000 în caz de nicipiului Timişoara, <,sLc în 'i)ntCl~- 11 

I 
;8 If ;8 dicerar(' a unui tovarăş al S;lU are- I ta situaţie J>ll1izcrabilă« ca sti ne-
... • ~ slat pelltru lulburăli eomulliste la I pună o sUHlulită dt' ~rtl.OOO lej Tr-lbu- I 

Timişoara.. I llallllui pentru elibcl'aJ-ea tOVil! lŞU- i 
Cerceliindu-se cazul acestui mun' 1 lui sau.. ! zile zile 

Va puteţi procura necesitA
ţi le de stofe dintr'un stoc 
eftin pe lângă condiţiunea 

de plata In rate 

1. SCll~:ltZ 

. " ! c!lor şomer. se la ca Sigur, eă a- . -x--

Cine este noul preşedinte al 
Internaţionalei coml~nişte 

I 
I 

I 
1 

Arad Str. Eminescu 2. Higa. J:eps., ~ Se anuntă eLin :\10- 1 Candidatura lui va fi aprobată la I 
E;\i;::;::~~!!m~ I seova di prezidiul comitetului c- I ('cI mai apropiat congres.. :\1010- ! 

~ i xeeuliv central al partidului comu : tov fact' paqc dintre cOlUunişlii fa- [ 

Exp,ortul in Palestina. I nist a decis ca să pună în frunlf'a 1 natiei, cari crc'd că r~voluţia mon-l 
; InLcl"11aţionale.i comuniste, pe Ma- 1 dială este foartt' aprOi)iată ~i sprij'i-

Camera de comerţ şi ,in~uslric din : 10 tov, care este ullul din cei mai i nă mişcarea COIl1U1iisIă în această 
Arad, aduce Ia cunoşLlllla celor ce I apropiati colaboratori ai lui SlaHn. I direcţie. I 
doresc să exporteze 'Produsele lor în I 
P,akslina, ,să se adreseze firmei Ba-I •• .! 
l':I.S 0, VClsbourd Jaffa, ~. o. Box Se ell11t Il()l carllete (le lden- i 
31, Palestina, care este diSpUS de a i 

_~jrrcllBl. orice rCi"omntantii titate. ceferiştilor I 

Lichidareautorizată I Timişoara. - In urma unui ordin' 
rf'eent al Inspectiei IV mişcare efI', 
din Timişoara, ceferlşlii sunt avi· 
zati a-şi procura fotografii Ileccsa· 1 

re pentru nOlU'Ie carnete ~e căIă

aVl'a 12 permise gratuite 'pentru o 
călătorie simplă şi 12 'permise cu 

7J la sulă reducere din taxele ta-Toate mărfurile, ca stofe bă~băteşti 
şi pt. doamne, rnătăsuri, pânză

turi ce avem in depozit 

Se vindem cu orice preţ 
. posibil. 

Casa de Modă Rippner şi BeRkl 
Arad, Palatul Fischer Eliz. 

Adunar~ de constituire. 

I toric re li se vor emite pană: la 1 I I ApI'ilie 1930 daLa: când se va 'pune 

I'ifale penlru călători .. 
Termenul pentru înaintarea foto

gl'afij!or s-a fixaL până la 15 Fe-
bruarle c., deei acest scurt timp, 
va rac(' parle din zilele blUlC ale fo-I in aplkm'(' şi noua lege a regiei c, i 

i f. r. i ! lllgrafilor. 

r .. l.n .. a.C.C.SL.e~C.'a.I~.lc.'t.e .. c.ef.~.'.·Ş.li.l .. vo.r .. 1 .......................... .. 

1 e'· t-- 1 t- -Duminecă. 16 Fi!bruarie a .. c . .orele' ODlUDJŞ 11 ares a ~ cu pr~-
12 va aW!l loc adunarea de consti· 
tuire a »Asociaţici gener. a Roma- legiul ul1ilDelor tulburări 
nilor u:nU'- sectia ~ad, in h>'Cal~1 l' de la TilDişoara în "'reva 
ClubulUi Sf. Pavel Util Palatele bgI- ,. 't:I 

Î;Î~I foamei 
I f1b 'h T - I Timişoara, - Dcrbeddi COl1lunişti! PUllcrea lor in libertate nu li s-a 1 

u e O r () e n r 1 din slujba so,-icLdor Schon, Singer I aprobal de Tribuual, nici in urma I 

O şi Gnlia, cari au fost arl':-;lali cu cautiunei de ;')0 mii Ici, ce a voii I 
Sobe cămine şi ma- pl'ilejul ultimclor lulbul'lld comu- să o dCPUl1il un tovarăş de ai' lor 
şini de gatit din te- niste dela Timişoara, :..- cari au ra- 1 şi foal'lt' bine s-a făcut (',{i.nd s-a 
racotă în mare asor-

Voinţa Poporului 
a 

iii 

IVETTE 
este rnătasa de 
spălat a seZOllU

IllÎ 

IVETTE 
se poate procura 
l~l toate ,111agazi
nele (le nlodă 

• 
lllaJ 

este valabil nu-
• • • l11al cu Inl prlnla-

t111 galonat 

"IVE1'T.E. timent şi depozit per- "ut loc la Începutul lui Ianuarie I n'fuzal, căci odată puşi în libertate 
manent. Deasemenea - de clleva zile au declarat gr,cva agita(iilc comUlli!S.le s-ar ~iJ.l(':1 lan! I I 
primeşte orice luc- foamei. ';\lolivul, care a determinat şi zilnic am avea de înregistrat 110i 1 
rare în, a~easta bran'l l ~ă dpcJare greva foamei e, elt sunt ineid"nlC. 1 
să. Tlmlşo~ra str, I nH'n1inuli arestati piinii la judeca- rllUl din!r1:" comunişti Gruia, .a 

Dorobanţllor. ~ j . ! rea lor, care va avea loc pes~e o S fost internat În spital, unde ca şi "gw· -~-'-""'~~r~fJ 

TRA 'TIS" 

L~~~~!!l'~~- : S'l!)tămână 1"11 l'IIC·.lll'S·o,'ll'l'., rl,!'llza 111u'Ilca· I'C·<>. 
" "4. ~~ .. ._~~~~~~J!l'; L • « j -.1.-

-
CINEMA APOLLO 

16 Februarie 
Rapitol'ul de: femela din lIaroc 

CI:t\"EMA CETATE 
16 Februarie 

Vipera 

CIXE~lA. ELISABETli~ 
16 Februarie 
Trădarea 

Ch~EMA MEHAL.A 
16 FebruaJie 

Verdietlll 
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• J"azz-Baudul ll10ndial "Lorâll(l" v-a concerta dela 15 1. c. la Cafelleaua 

• 

• 

e 
.. 

... .. -. - . --. oraşului. Duminecă are serata de tombolă. ..e e.e .. .. . 
--_._._-----_._ •. _-~---._--~------- -- ----------
Cumpăraţi ceasornice Csa' ky l 
şi juvaericale la firma 
vis a·vis biserica Lutheranil, Arad 

Tragicul sfârşit al de persoane noui,. 
4. Din motive de sănătate una dr. 

• unuI soldat 
Pistrui m~runti şi pistrui de ficat, 
precum şi toate impurităţile pielei 
curata. CREMĂ LAPTE DE 

CRIN a lui 

EI S8 sinucide punându-şi gâtui pe linie inainte 
tren motor. 

Boliş, c.cre să se treacă preş.idenţia de trecerea unu dnci col. Laugier dir. şc.oalci. nor-

Timişoara. - In seara zilei de 13 
spre 14 Februarie trenul molor 1\0 
115-II, condus de meearricul şofer 
AugusLin din dl'pozitul Timişoara, 

la îuapocrca dela Lugoj la Titul-

male de fete, ce era pro'pusă ca V .. -

S{'cundă când a ajuns cu motorul preşiuentă. Se primeşle în unani
lângă el, deal imposibil de evitat milaLt' prcşidentia dnei Laugier. 
aceidenLul. 5. Mai iau cuvânlul dna Cicio Pop, 

I şoura, a sUI'prins pe linie lângă po

Se află esclusiv la Farmacia dul de peste Tlmiş, de lângă halta 
Oreşeneasca. in Timişoara, Ce- 1 (:ostp.iul .m.are, . pc s~ldalul Gaşj)(}-

tate Piaţa Sftu Gheorghe. 1 na Vladiuur din reglmenlul 2 CL 

KULKA 
De aici se deduce că la nujloc es- dna Elena V. GoldJş, dna dr. Xast.a, 

slc o sinucidere, şi nu un acciclwtî. dll,a ~r .. !spra\'ni~ <lua Păcă1ian., 
Soldatul Gaşpoda făcea 'narte dm! h. Se lmputer'1l1ccştc un conulet 

corpul d{' gardă al podului! de peste ; :ompus din .cIna c~I. :\IaI:uru, dn~ 
'1" . "'. ă ,r: "1 1lUl'. B~i.dlll('stJanu ŞI dna Ing. Z.uID llnlS 151 SII;III' C· Uln cauza gera.. u • 

lui s~rYi::iu c"'ec_l fat: cu săpl:imihu- I f~resc\l,. s.ă s~ pr<:'zinte Ia. ~. primar 
compania Iv Timişoara, căruia i-13. 
tăiat gâtuI. Mec-anul şofer Augus· 

!Un declară că soldatul Gaşporia .şi-a : 

1 1 · b" 1 d l . t '- . I ŞI d. CIelO Iop să se sohclie douuă e nesc nm a~l, -a C CnTIlna ~a·ş..l I . . . . 
ă ăt ·I 1 ' locuri dc c.ollslherc Ja comună cpen-PUIl' cap' ZI e 01'. " . . .. __ _ 

De prezent cazul se anchetcază lru dna dr. Bollş ŞI tina L.Lll1~It'I' .. 
d l 'tă\'l ' dr t 7. Sp va cere dl'usemclll dll1l pn-e au Ori . J e III ep .. 

mar J}t'rmlsiull('3 C:l dnele să voteze 
în z.iua de' 1-1 "Ltdie la o oră amin· l

i pus singur gâlulpe linie în ultima 

A. B RAU N IIl:ir:,i~eie!~f:O~s:!:;::~~: ~!O- ::~,,~'Hl::'jn:',~: :::t~~:::::~:i: 
Instrumentele muzÎ- I Arad i motiune. 

l
i 9. Sn fixează o proximă şl'dlntâ 

cale. Arad. - Vineri după masă s-a fcmcl1i.ste în streilllHate şi la noi i peste două săptămâni şi se anunţă 
Timişoara, Str. E. de I (,inut prima şedinţă a Asociaţiei re· şi aJ'ată necesitatea conslitllirei u- : că loate cOllvodtrile şi int'oI'm'1li. 
Savoya 14. Arad, Str· ml'liloI" române din Arad.. uei ~ Asociatii naţionale a doamnelor ," uniI: se vor da prin ;, Voinţa POj>o, 
302 Cloşca 2. I I\iceastă şedintă a decurs în ma· din Arad şi judet, cu sabcomiletc ! rulU1«.. . 

.-~-- I dul următor: judL'~('ne. care să lucreze pentru : 5 

Frl· zerl· e DeSC!liderea ,)edinţei de dtre dna triumful românismului aici la gr<t- ! 

! ~far'ia dr. Boti. nita de vest.. Il· Rozalia Bac1alik şi 

Cu preturi extrerll reduse 
Tuns si r;s _____ Lei 30 
Tuns şi ras pt. ştudenţi ____ Lei 20 

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

2. Una Eugcnia ing. Bădulcşleanu! 3. Propunerea unui comitet Care 
face llll referat asupra chesliunei i a fost aprobat cu câleva adiiugiri I Ioan Crisan 

I Dormitoare 
de lemn tare dela Lei 10.000, Orice luc· 
rari şi reparaţie din braoi;lă. eIc4mtă promt 

,.i ef- T.ult·u Xa' rolYl" ~mplar Arad. 
tio li Str BlIcur 16. 

Ct-o"'apI- ddee mătase marca "Trei Coroane" L lei 250 r 
.& I matase marca "Trei Coroane" II. Lei 185 

A. B O G Y O Casa de ciorapi Str. Eminescu 13. 

logodiţi 

Lăptăria 

Comunală 
Arad, Str. Brătianu No. 9, 11IIODILE .;0· IIATE Pe lângă conditi~ni elin Timişoara 

I/d' 

A.. Sielovan I 
II . de plată favorabile, 

-------~ -_.. Livrează la locuinţă lapte pas- .• 
Resturi' de lemnărie rezultate din I in p.reţ de G .Il 'Il .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 

b t At ţ . I d să! terizat tn sticla pro lit. 10,-
fabricarea parcheturilor se ~ot·1 am ga a en sune a a re dela 10 litru mai mult 
procura din nou cu preţunle . .. . pro, lit. 9, lei, Comenzi 
cele mai ava~tajoase. ~~. cerere ! ll.11 to' ~"~~~ () b ii i sti GaSiti benZlI1ă: uleun etc. primeşte Centrala Lap-
transportam ŞI la ~domlclllU de-! " ." .. ~, ~, pure la Societatea An., 282 tăriei Telefon: 11-39. 

pozitul de cherestea I pentru distribuirea produselor Petroleului în Bulevardul Ferdinand I -
I!. ,~ .'" O 6.11'-~ III. No. 61 şi str. 1, Decembrie In tot timpul ziua şi noaptea. 1 x Hvstauranlul »BOULL de AURc: 
li'iI. ~ ~ Timişoara·Cetate ,.lângă Dircetorat) 

1· Calea 6 Vânători No. 6 Arad. d O F b 1 eaută dame de sen'it, solide. 

Ateli~cm~c~~; LU,dorit Pâlinkăs ~rr!~t 1 e r. I Ul~~:~~~~~'. ":t':n~~;~ri c~:~:~~:/,. 

t 

Telefon 187 şi 540 

i x 12.SOOl"l'Î un durmilor IllO-

~~~~~~~&1iiWi#i!~~~~a I ui'rn complect de s lej ar, cireş,car-
A -. . 1 ~ - d """' , peu ot"i pallin. la 

Dr. Iosif Kell 
şi 

Dr. Aure; 'Lazar 
advocati au mutat birourile advo
caţial la Str. GI'eceallu li r. 2. 

Ghete şi pantoti eleganţi du
rabiIi şi eftini numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

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

tenţlUne, cca nun HIna sursa e cumparare.. (;ermana Timişoara str. Banat 15. 

Lemne de foc, cocs prusian, ci.\rbuni de piatră-salon din Lu- x D.if{'dle dornutQat"C mai alese se 
peni, carbuni de lemn, precum şi var, ciment şi materiale valld şi In rale eu pn.'!uri ieftine la 

de cor.strucţie. . AJI1lBnk!' 'fimişoara sleada Frobl J.\ 

Geza U;lllPtmallD 
Arad Bul. Reg. Ferdinand 61. Orice cantitate se transportă la domiciliu 

Jozdin. 

t:ttEj\1E ·"Z.:\[DA,; albt"ste catifele
azii şi Înfrumuseţează pielea far· 

maci[' .Salvalol'c Timişoară, BuL 
• Reg. Ferdinand. 

Teatrul Orăsănesc Arad: Cat i t a (Operetă) , , 

2. 



, 

'~ 
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Voinţa Poporullli_ -' Convocare. 

Băncile Bănălene Unite Societate ./lnoniHlă 
BQncfle Bănaţene UnitelSocletate Anonim&. va ţine in ziua de 2 Martie 1930. la orele 11 a. m. In loca. 

lurile Centralei din Arad, Bulevardul Regina Maria 8. 

a X..cll~a.lldunare GeneralăOrdinartl 
Ia care ne permitem a invita pe toţi acţionarii DIRECŢI UNEA. 

Obiecte: 
1. Delegarea a doi acţionari In scopul verificării procesului verba1. 
2. Deciderea asupra raportului direcţi unei şi al comitetului de supraveghere, stabilirea bilanţului din anul ] 929, repartizarea 

ca.ştigului şi deciderea asupra abso]variIor. 
3. Complectarea comitetul de su pr&.vegh ere. 
4. Autorizarea direcţiunii pentru executarea în sfera sa de activitate a schimba.rilor cerute eventual de judecătorie. 
Ruga.m acţionS\rii. ce doresc a participa la adunarea generala, a depune acţiunile lor până tn ziua de 21 Februarie 193Q 

Ia cassa noastra în Arad, sau în Timişoara sau la cea a 8ucursalelor noastre din Almaskamaras, Aradul-Nou, Beşenova·Nouă, Be· 
şenova-Veche~ Biled, Bulgaruş, Buziaş, Caranşebeş, Carei, Carpiniş, Ceanadl Cenei, Comloşel, Comloşul-Mare, Elek, EngelsbruDn .. 
Glogovaţ, Gottlob, Grabat, Guttenbrunn, Janăşau, Jecia-Mare, Jimbolia, Lenauheim, Lipova, Lugoj, Nereu, Neudorf, Orţişoara, Panatul~ . 
Nou, Pâncota, Peciul-Nou, Periamoş, Sfântă-Ana, Sa,nmartin, Sandru, Satchinez, Sânnicolaul-Mare. Sânpetru-Nou, Schondorf, Semlac,: 
Şiria, Teremia-Mare, Teremia-Mica, Timişoara-Fabrici, Timişoara-Josefin, Tomnatic. Uiheiu, Variaş, Vinga, Wiesenhaid, Zaderlac. 

Active Bilant la 31 Decemvrie 1929 Pasi ve 

. . I '1 

Cassa ŞI valuie ____ ) 26,637.9321-11 
Depuneri la alte bănci -- _ li 47,018.489.-11., 73,656.421,-
Cambii _______ ! 667'414'024!~11 
Imprumuturi ipoteoare _ _ 6,578.554-1 
Debitori _______ ! 266,678.191- 940,670.769-

Fondul pt. garantarea scrisor.' I I 260.000 -
fonciare - - - ~ - -II ,1 31,941.157)-

Efecte şi cointeresări_ - - ! 1 
Imobile: I ~ 

2 palaturi ale Centralelor, I 
a palaturi din Berlin, 13 I 
case ale sucursale lor, 12 ! 
case de chirie şi alte rea-
litaţi _ _ _ __ _ 

Intreprinderi propri __ __ _ 
Poziţii transitoare _ _ __ _ 

j 

I '1 

Il 
1 li 
, 1 

Garantii - - - - - - 20,989.844

1

1 
1 II 

r 

23,417.820\-
34,054.665;-

9,128.144:
i 

Capital social __ - -- _ l' 130,000.000-
Fond de rezervA _ - _'_ 49,691079-i 
Fond de dubioase - - _ _ 7,000.000 -l 
Fonduri diferite culturale__ _ 160.000 j 
Fond de pensiune_ _ _ _ 3,486.712 - 60,327.791-

11---,---;-1 
Premiu de "10% al obIigaţ. cu 

premiu _____ _ 

Obligaţiuni tn circulaţie _ _ 
Imprumuturi cedate _ _ __ 
Depuneri spre fructificare: 

lpe libe) ____ _ 
tn contcurent _____ _ 

Crediiori _ _ _ _ _ _ 
Cambii reescomptate ____ _ 
Cupoane neplăitte ____ _ 
Poziţii transitoare _ _ _ _ 
Garan~i __ __ __ __ __ __ 
Soldul profitului _ _ _ _ 

I 682,114.991l-
104,5?9.514 J 

33.920-
2,133.850

1

1

-

1,665.881-

786,714.500 1
.-. 

8,901.333 -
78)827.305,-

I 1,584.782'-

1 
16,424.137-

20,989.844 1-

I 26,515.472\-

--II:----I-.I:~ ---1-
20,989.8441-!11.113,128.976;-

-II Ili \-11--
13' '1-20,989.844
1
-

1
1.113,128.976

1
-

III '\-

Alexandru BAnfi· m. p. 
director executiv al centralei Arad. 

Arad-Timişoara, la 12 Februarie] 930. 

Carol Novotny m. p. Oskar IJndwig m. p. 
director exec. al centralei Timişoara. primcontabil al .centralei Timi,oara. 

Directinnea: 

Ioan Gantuer m. p. 
primcontabil al centralei Arad, 

cont aut 

Dr. Eschker m. p. preşedinte (Timişoara) Schill m. p. preşedinte (Arad) ". eissen bnrger m. p. director general 
Adelmann m. p. preşedinte (Arad) Dr. Reltter m. p, vicepreşedinte (Timişoara) 

Dr. Andres m. p. Angele m. p. Dr. Antipa m. p. BaumYinkler m. p. BendJer m. p. Blaskovics m. p~ 
Dr Bnschmann ID. p. Buttinger m. p. Daranyi m. p. Galltner m. p. Dr. Krăuter ID. p. Dr. Krepll ID. p. 
Lidolf m. p. Bandl m. p. Mllles m. p. NattJand m. p. Rethy m. p. Scherer m. p. Dr. Spahn m. p. Winkler D1. p~ 

Comparând bilanţul de faţa. cu registrele principale ,i secundare l'am găsit în ordine. 

Arad-Timişoara, la 13 Februarie 1930. . 

Comitetn.f de Suprave~here: 
Dr. Engels m. p. preşedinte (Timişoara) Relllhart m. p. preşedinte (Arad) Dntscbak m. p. Dr. :Perch m. p~ 

Kosztka m. p. Krămer m. p. 11011110 m. p. Sziint6 m. p. Dr. Vâradi m. p. ,reU m. p. 

La restaurantul "Palace nora" -
<--".....~ 

din .Arad azi ~i în fiecare zi mare ca. bareu 
cu program senzaţional. Deschis până dimineaţa. 
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t
·iRă.măşiţedePâlJze.simPleşidUblepe L ~aK~N.ZZS.:A casă democlă[ 
. preţari ezfraorclinardeieltine. Oferte e O~ O Timişoara I 

, speciale pt. pânză carafe de În partii F.AauL>,:.~'e1.S1t9~;21~i.', 
.. mari tot felul de lăţime uimitor efUne. o, ,,~ ~ ______ ~ ____ ~ ______________________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~e. 
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