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ABONAMENTE : ~ 
.Pe UD aa;_; ___ _ _ i;i 't-.. "'.-
Peatru laBtltuţiuaJ ti fabrici Lei 1000.
Peatru atrelnătate Lei 1000.-

------------------------------~ 
p~~"\.C\J~) J)r"l 't~tl .. l1~ă nu se 
'poate opnt ndl',~odată adt.',ăruld 
di:i" e3u[1'<'. il fort~lm s~t:sim{'-

. Jlt!'as<,ij cu ma,: m nlt.i 'iJU1ul'. 

ARTICOLUL ')~; _u. 

ORGAN SĂPT AMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIUNI 

Mâna sovietelor în România 
Uurc:ureşll). _. {) 11011,\ al'3Cl'rC de 

sl~:ol1a,~ t'slc În cerct'l<:l'ea sigtlr~\n

\e~ C~\l;:i{al('i. Se alirm:1. :lllUllll"d 

'~ In Hom{inh e~;j:.;lă o orgaJ1lzaîie 
spcrpl~ a S{)\"idt'lnr care 111 <11;,\'~1 

de, spionaj mai al"l'. meJlin'a IXl 

nume .\la<:.oH'.i, ~'llcliuu llal' ii. pI'Jlll:i

r··!e~ 

,: lt' ]lt' ael':.~ :'Iaeo\'l.'l. apc); 

g~1!1d toate <I')\'('Z'](> Ih'C1':"il'\·. 

;ln':,taL 

i<IU 

REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
T1MIŞOARA Cetate: P. Sf. O.Borghe , 
ARAD: STR. MOISE NICOARA 1, et 1. 
LUGOJ, STRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redacţiei (Aru.d): 154 

Tt'ah'ul :\zf/JlIal şi T.'alrul RegIDla 
i .\lal!itJ (i~;1 BUl'u!'t'!<jli1 in {urn('u (It> 

'P··;'llag.:aHî,i la rlm~şoalla şi Arad 

T,llli!;>.uara.; in ziua '<le 22 

:\larCl', .1 t'illluJ LurlllU oficial al Tca 
lrului .'i al-ional din biUClll'eşli, se .P 

l prcm~tă in sala Teatrului -'Comu-
1 n'l1 eL'n Timl~oara, cu l)iesa în 3 ! < • 

Arad, _. Se zjcc, di lr{tim îutr-o l 
tar:1 eu drc.l,L consUlu\iollaL FrcbUjL: I 
să Sl~ şLie, c{l ConsW ulla lloaslr~i re- I 
slc una dintre cele mai bune ~i I 
!wrt'l'clc C.ullsUlu(ij de care dispune i 
vre-o ~ar~i din Europa. lJacăorgane '1 

le noaslrc,chematc să ('x'eculc 'pre-

1 aCle tiv d. \/.clur l::Himiu, ..\Iarelc Si! nl . mi lll'n l (' l1t1l11(' masC" aresliîr:'i 

d:u' l' !ili!l'(l' sem!lifieaC\', C:I În 
sili racă sa d.ispanl lIlH'lt' pers.oano j 

din (ari\. p<'['"oal1('. cad nu sunl ÎlO 
plaeul soy,:cidor Se mai ar:rm,l, (';) 
şeful aees(ei nrganizaW ar ri l;n I,t-

fl'un(c<l IHllIJU.i sl ionaj so\':di(' 

stat ,iarăş un funclionar pubI'ic. 

li'. 1)Ulll;\'ll:C, C,U'C a avut cel mai Ula-

a re "tlCCt:S ai aciu:.l.lei stagiuni. 
il' Ansmlll)lu COlll\HlS din dnil Vi _

__________________________________ 1 

Ell:imiu, bhl'(}rglll' CallXJrcallu, 1\. 

Negustorii şi iDlpo:=itele I 'lHlfil\eun ~i dra Soran:l Topa., Luţi 

soc;clari ai ITl'<lll'ulu,; .:\ ~\\ion~117 

Bucureşl ;.; Sl'atu 1 .:\ q.!l~st'Cl't':-;(' 1 I ca Iuti C0Jl111!'d ;11l\ ;i din \ :d"l ;~ă: :-'lluL (·lUJ.oseJU t~ punli('llIllli T~mişo-

vcder,il{' ci al: lntd('~e s~-~j .. ' indl'pl~. II 

nea:-;c~ dalona 101' 1Il lI(era, serv'l
Cii.u1 nosLru adntin~slraH\" m' ru[ea 
să S{'l'ycasC<Î (k drc.pt model tutuNr 

!inul eri sead '.1 şe(];'l!ii fO~h·tl' 'im- !'i~ rrm'cyca\.i ca s:t .pro::"dezt' la r~';lu) ~~l'e: llU lll' intlnim, că V,l ŞLI 
l'0rLnnlil în l<'1~ii!lI!'[î ('Il ~:istl'il;lll d~' fl~L f)uP[î c~l!e Sll!l!cm .infnJ'Il1:l(i cum ~,;t-l j;riillCaSC'~1. Dum.lnccă ~3 
imp-oâle. Jn <'ursul Şl'd;ll~pi s-a Ilo- In;. .. :. n'd (~f)llwL'an\ii <ii'l .\rad şi ",brite aCt'ea)i :,e \a reprezenta În 
trirâL ca loii COllWITlalltii tiin \~H'(! Timişoara dar n:iei 'cei din ('cJphlltt" ~ala "j\xlll'ulUt C0111UlWl (liu Arad. 
ill SC'lllll d,' sl;hlal'itale rai:! dt' or:lşl', (ln!l']enc S:h;'tll:t\{'!l{' '1'l1 ,"or! Jl:ltl, 1;) :\larlie, turneul tealrqltli 
illl'poziieh> grele <I·şi tin:"i ÎndlÎ!'I' ;1 : ~"m:l pXlm;Ju1 ("(d"i"!~<);' dill C:~p:- I lll. L,'gill:: :\laria, :-l' va prezcum t~l 
prăy~î.lIÎilCi în viua de Luni 22·1 erI. tală. Comerc[an!!i nostl'i nu (~:llll;l i in ,~a!a T\':llnLlu; Lonm:nal din --ri
înlre orele 8-12. sl'i gl'iS(':lS{'?\ "C'llled'u pl-indeJllol1stra : m:t>uU:·.'L ClI draula .CeI oare pri-

se zÎ{'<" (',l a judeca esle nn 111'(,1'1l 

indi'~idual, <iceasta ,bază de dn'pt 
se inlerpre[eaul în fel de formii 'şi 

de multe ar: Se' şi sllet'~ll' ('a~ IU! ]la~ 

ragraful!li dacă ('... ]1('yoe. 
COJ11eITian[ii hucm'pşlpni şi-an şi \ I,ii. ai dimpotri\'ri. e: aşlpa'ptă etl nw~te jlHlmc, de Leon.id Andrdev, 

" ~ , , 1 j '" 1 1 1" II care a ayul' :ianit> un mm'c succes illSuş1it: această hotararc. ri'Îl11an:ll1( ae{'slr1 sa \~ina 1'c ca c cga ,1.' 
Ca pr~)b:l e\~id('ntă L; îI111'(' altele , 

~- "reu să scol în relief cazul 1C'11.'! 
inlerrice'rca dreptului de colporlaj i 

a\ zianllni)Voin!ei l'opnl'nJuu'" .\1'

llicoluL 2,l din (:ollsLitutie ":puhHcat 

1 In acluala stag:ulll'. 
! (:un()scu~Ul arUsi dranlatic. (1"11U) 

Demonstraţiile studenţiJor şcoalei Politehnice, contra; Io.an hlallolescu" joactt' rolul ~Iovn~ 
alegerilor comunale de la 14 )Iartie la 'rimişoara ! tu:, .\C('U"Ul dram:I savmoLlMl, ya 

~ atr~lh-c (."11 s~gunlTl\~i un pubUc nu,. 
şi in :.'\Ionitorul (}I'idal Xo 2R2 in T,.:mişoara.- Studenţii şcoak: . . , La lc;l Î;l z:u:t de J)ulllinidi Hi I mcros. 

Martie, au dl'l11oJlSlral in ra\~l l'ri-! l\lcn"llr:, :2(Î :\hu'lie, se \'a pf{>Zlen,a 
m'lliie~ Prefedurt'i ~i Din'ctoratului I in sala TCI:,ll'llI ttÎ . Comunal din 

29 ~JarH(' H123 , este pr('cÎs ~i ['ale~ 

glorie, El spune di, ))nici o 'I1l.1sură 

in matl'rk dl' presă nu se admile' 
şi 1lidi nu;este nevşe deautonizanU~l~ 
pre [l 1 a h~ 1 (~ pe! ru apar-i t :1[1 şi p(' n 1 ru 

dOl,porlajuJ unei pu blica~'~l1 i. 
COl1sllitutia, gal'untrHză t l1turor 

l!<,rooanelol' Jiiherlatra de presă ş:j 

Slingur~ ohliţ;al iunc editoril()\' de Zli
are estc, de â. s(' Înscrle înainte de 

apariţie Ia Triihullalul d(' cOTI1rrt !lel] 
JOCUlllll 'de ('di!:ie'). In cOl1s{'C"intă am 
tlinut să arăt, c:1l de frumos ş;i dU 
det 'prN'iis vorbeşte at1icolul 25 din 

Oonst.itulia; noastrll şi, cu toate a· 
c('stea Comlisia nnt-erimară a 111U4 

nncipiului Arad inspirată d(' către 

maestrul Lufaji. a~a 7.TÎs. pe baza u
nUii paragraf din Ieg<>u presei ma
gT1Jiaro (drşi mai \,('chi 11-1914) in
_nter''pret.eazl1 În mod ":indî\~iduah 

şi dreptatea noastră' dt>ocamrl.at1r 
s-a dus cu. .. lIInta. Deci oml~l' ~!Cu 
dclr1\ siine lltlt{'r('~ se oonsidf'ră ma~ 
tare decât »Jlarngraful 2.'). 

lSingura expUcane pe care 'mi~ 
po •. forma, este r('zumată în 7Jicala 
adand ch(ibzuită şi anume: Trăim 
1ntr-o tară, unde- Care este !m$ , 
nIare... ăla:.j mai hm> .... 

~nhadJ Russu 
f .. -x-

PoHlehnict' djn locul il ah" can a hl 
cut o Yi{~ propagandă jnain ten uJ('~ 

i gel;ilor dela 11 ",larlie pl'lllnl [::,ln 

1 ,BloClllui r0!l1:1nc~~e'), S:ll11b;Hă. L-) 
! ~Iarlit'. au dCJllonslrat pe slr::zill' o
i l'a~lllllL (·.onlra l'('zliltaluiui ::~'(<;;()!' 
! alegeri. 

lll~lr~:~leri,:l, conLra accesului' ('(llll~~- Ara(I. 
lli1şUlor Şl Ilum:lrulm mare de n11-

\ Pr.opI·ielanl!ui eaf('nelei ·,p;d:'(~l'). 
! care a refuzat Înainle de 'aleg,d :,~'i i afişeze a.l)('lu 1 hlocl1lui rom:l!;e,..;c, li
l piî.rH pe lulrliq tricoloră, i-a im!:u:-: 
! să scoată ş~ siî. lin:1 donii zile la'; 

! inlrenlpl drapelul ll'lcolor, iar !;111-

11 zica (tin loeal să nudnle flpe:'tt ro-
U1:'l.I1eşte în aeesll' două 7,ilc. .\c('

I sta s-a execulat.. 

I 'l' 1 (' ']' I 1 1" i n0111 an a .0tlSI lUCOl1l11lla.. '..1 

al: l'l'tui ;Lllulan'.lti\:'!.(t·l~il()J' .~i 

p:~ lar,,:! COlilUll:\Ş[i!Ul'. 

H.czull,t!ul d~'lllOnl'·ai.:ilor ·l' 

, vhzul, însă :lc'este dcmu llsl"a \ii Sll~ 

: dcnţ:i tn'huia să le i"iC • .'l illa~lllt' cit' I ale~(,l'i, ia!' aCUlll, in cazul (,~ILHi el' 

I rcrHe lor nu \"01' ri luate În ('o!l:-;i· 

'derare, nu are dl'l',\t ;.:\-i scoată .pt' 
eomun:işli cu forta din sala Consj

liuluj comunal, c~'I1d1 a'cpsla va (i
i ne şedin\e. 

statul JugosJav vrea să confişte averile din 
Jugoslavia a cetăţenilor rOnlâni 

I T,:mlş.ol.lra.;- Sta! uf jugoslav, în 
; baza legii carl, da dreptul la eon
I fiiscarea avelil-or cetălellilo~ 'stl'l'mi, 
I 
: a holărât aC'Uln! să con!',işlc toate 
I propr~ielăUl{' celă\cuilor rom.lni. 1 n 
lanul W2i s-a făl'Ul un pact între 
i România şi "Jugosla\"ia, conform că 
'l'uia ambele' state ahzic 1n mod 

rroiproc de dreptul expl'oIH"ieri:i d

vcnil{)r oC'tlltenilor vecini, dar C11 

toate acestea ,Jugosla\r,i~ pesocolind 
pactul Ş',l dându-i CUl piC'ioI'lIl, a 
hotărât pur Şl simplu confiscarea. 

ea s~l curme, ('lI !oatii energia sam:a
I voln1idile ;';11'11;101", a aecsto[' 1'('lli

! [{'nl.i hakanici. caei au Hicul ş.i 
l'pi1 nil ncu m a [;1 1 a r:'llI sem (' Il il (l r J1l OŞ
I iri din Banalul robiL 
I 

!~------------------~ Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSĂKY 
Arad, în faţă cu biserica lutherană 
v~ (reparatii garantate). 

j<lrclielulu: din S,Îlllldl'u\ g{'rm2n, 
c;i s-a .!'escll:! din ·.\tlll'{,Ş eada\'rul 
unt,i kmti <lI' :)(/ all'i, ~'dJ'e epro
l;a]J:, dc ;) zile în aVit. IdcnLita.ka 
(',td :l\l'ltllt: nu :~·a l_ulul slal.Jil:L 

-x-
.\.Jt"i,tirt' de i ' a.rul'h (rit .\rad'. 

DUllllinl't'a, :2;; '\larlie, ya fi alege
. re dc val'~;hl in locul p,ll,jnh'lui :\.
. ll'X,:ll l'opo\'ieiu, lreou.l la cele etcl:-

: 11C. 

LllHLdal la ace:,l rosL esie pări.ll'~ 
lele J'lorea CodrL'dllu, cure dc 7 ani 

i Sl'I"\;:')ll' în b~~l'rie;l-eal('drahl in cu
~ liIale de capelall prulopopesc. In 
I 

i carc rcsLimp şi-a C<l~tigat stima şi 

; ~i mi'~llia paroh i'- lo!', 

, HU.!!:llll pe to~i membrii adună
: r.ii parohiale, ca, să se prezinte la 

I 
aclul ,al:'gc!ii i . d()\'~'di nd, .1)l<1n votul 
dat ahplI·l'.q. $1 iubirea 'f,ată de pre

,olnl care şi-a împlinit cu devola-

J 
D1enl serY.:ciul tic pi1rintc sufle
tesc. 

Datoria autorităţilor noasLre( este 
----------~----.-----.--~ 
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Nu mă Însor 
de "dalbert Szenes. In rolurile prÎIlCÎpaJe, 
Luiu MihaJck, B0skc Nogroldy, A~agda Szcghi5~ 
Ileana Gaal, L. OaAll. f. Lendvay ŞI LadislalllDI6s1 
Intrarea liberă. După program dan •• 

IGII. C~~I~T~ 
Iad ...... .....". .,...." ~ "-"':4wr V~ 

la 3 ~Iartie 1930 a deschis o 
lângă Bancă ... c\.gl'al'ă vis-a-vis 

croiturie lIloderlla în Timişoara Str. Lono:ici 
de Directol'at. Cere sprijinul tuturor Româmlor. 

LemnedefoccalI.] 
se găsesc pe preţul cel mai redus I 
al zilei, în cantitaţi de vagon, 
stânjen şi tăiat în Str. Mărăşeşti 40. J 

I 

Se falsifică 

Luaţi=o 
în mână şi vă veţi convinge, clî 

materialul pt. 
curătit metale 

'cu renume mondial 

Semnănă aidOllla cu 11lăfasa, 
se spală excelent ~i e de 
o durabilitate neÎntrecută. 

Ullitasa de spălat 

SIDOLf 
Veritabile numai cu i~pr;~aţi-a ::lVETTE"I 
RRVIS Controlati i mpri matia pe margini , 

IVITTI 
»8IDOLc e veritabil numai in sticle 
închise· Eticheta verde are in 
mijloc un disc roşu cu inscripţia 
neagră. »SIDOL... Orice falsificat 
al SJDOL·ului mânâncă pielea, 
strica. şi :atacă. obiectele, ne.fiind 
nici economic. - Refuzaţi falsifi •. 
eatele în interesul Dos. propriu. 

Abonati-vă la • ghiaţa! ' 

a Cooperativei de Credit a Industriaşilor 
din Arad, cu a cărei libelt' de cumpărare 

puteţi cumpăra 

pe rafe de 6 luni 
cu aceIaş pret ca şi când 

aţi plati imediat. 
Vă puteţi prezenta zilnic Între orele 
9-12, 3-6 la Secţia de Credit pe 
Mărfuri a Cooperativei de Credit a 10-
dustriaşilor din Arad, Str. Brătiaou colt 

cu Str ConsistoruJui. 

• 
STEFAN LASZLO 

I~~rizerie 
Abonanlen tul 

• 
Haine de primavară şi pardesii curăţă 

bineJ cu preţuri reduse 

I.FICK 
şi vopseşte mal 

Arad, Str. Bariţiu 14. Bulevardul Regele Ferdinand 35. 

1 D.E. t t l v 'Se pune in vânzare cu ori ce 
1 esracere O a a • preţ convenabilă până la 30 
j Aprilie stofeI~ ,,:erita~ile WalcfmannşiEnael I englezeşte ŞI dm Bruno . O 
l Arad, str. Eminescu No. 22. 

.................... 
Un dormitor din cireş şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzal'e 

! Ioan Lunea, 
i Timişoara IIJ. str. Tribunul Laurianu 8 
' ................... . 
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Pentru eclificării ele primăvară, cărămidă, ţigle, var, 1iment precum şi material de lemne se' transportă şi Jq Il" 
domici,Iiu în cond.iţiuni Tra' uSI-)Irania depOZIt de le~ne yv 

11!OIlUlni,t[ :: Portărelul de ,pc I:lngâ 
J IHlc{~ll()r::,~ H urală Hndna-- ~·~il-;':l. 

:\'tA C. ,j,lU(j-tn:.w 

Publicaţi.. de (;{'\ila.ţie. 

Xo ~OH port. 
ţ-)d 'publ:ic:1 spre 't'UlW)lill!ă g('lH'- I 

raUi, eli in zi ua de 7 A;pdlie ] 930 
Îllcevand la orele ,i ]>111., se \-a ,~inde 
pr.in licitatie pu bli('~i la fata l(){~u]iuii 

dan comuna lihioroc :\ -- rul n~ 
~l.Vcn'a urm (Iri tulilJ'i, compusă din 
lurmăLoarele: 

un Şcoproll tIl' ll-mn pl. Fopin" r 
aoopcl\it., cu ligb, un aparaL de f~t

brâcalj sifon. ;);-)1) sticle sifon 1113I'i, 
Şti ;j,~){l stiele micipl. limOIWthî, toa

l~ C','alua!eîn lll'el de Ici ,)1.000. 
Accasl;'l an.'J'c se ,v:nde peninl de

ptlgnbir('~~ ('Te'eli! oruJi:u:i Banca de A

glli-ell!!udl ~i Casade t'con. ClitlU_ 

repr.: lJl"'.ill :wocaiul tir. Hugo Huli, 
·5i subst. ,prin tir, Ioan B;lrsau tLn 
Siria de suma de 1 L!ldO ll'i capi lai 

cu Li.;) la :;uUi:llil'rese epl' ,aJl, p1lUst 
~P(,Sl'le .(K:uZiionalc cu ('xecl1\ia 'C'C I 

arQ a :lmimi pc baza dt>c'isullti No 
·1,");J.> Şi!. UiTi -~l:.i!J a judoc. rUl'a!c ( 
S}iria. 

L/icilal'ia se va :~ine :;;i Îll fa ·'O'llTU 

Uill1cU de Credit pentru 12.000 lei, 
Cas~ Celltraltl dc Ecullom:i pelltru 
122,000 lei:' 

H.adnai la 13 .\Iarbc WJU, 

Antonescu, j;OrliU'l'L 

1\0 (;. 3\)i).'i. ·17~1 -In\! 

Pubkl'liţh,ne de licilat~(' 

In baza ('xec11(::('i de eseunl{'lllare 
efepluilă' în ziua de 2H :\'ov. l!!2!r 
P' baza deCi: :.;iei .J ud('caiorÎl'i . \ra. 

I 

avantajoase la : flrma . • raAd,C. Radnel 10 

Invitare. 
Cooperativa de credit Industrial din Timişoara va ţinea în ziua de 31 Martie 1930 la 

orele 18 d. am. (6 seara) tn localul institutului 1, Str. Mercy No. 1. 

..t.4.dunarea sa a 28 .. a generală anuală ordinară 
cu progranlul următor: 

1. Desdlliderea adun,kii d'in pal' len, ,pre.}eLLinll'lui. 
1. !k!t'g<lrea a 2 membri 'pentru ,·el~i:kar('.a pro('esu]ui verbaL 
3. Haporlul cons.!liul'Uli de .adminl strali<.' despre gestiunea ullull1ji l!l~J 
'1. Inaintal'ea. bilalliului ~i proJ~iUllen'a rcll'r,ilor la distr'ibuirca 1)('· nef;ici ului. 
~). Haportul coIni ll'luL'U~ de een Z)(W~ ş.i acordarea ul'seu"dirii de gest,ilUH:. 
6. :'Iludifiearca paragr. ~'11 sla!u lelor. 
7. En'n! uale .IJ1'oIHlIll'ri. 

a; ClHlt'orrn paragr, 28 punct h, at statulelor, c\'entualde prop;Uilwr1i sunt a se ~[laf;llta în scr:is cu,) zile 
lW: in te </l' ter1lll'l1 ul adun,l['ii gc l1t>rale, 

Bilanţ pe anul 1929 
ACTIVA PASIVA 
~~~'--~-~~~=======,==~==~---,--~~=-~==----~==~~~ 

Lei d b'l I Lei '1 b. 
Cassa ---, - - - -~ 8f667:i- P,lrll s-ocial-c yrlrsale- - -., ~- 58497f.:....: 
DepUI1l'ri la eentnlă şi div. băJlei 35468i- huud de n'zerv;t normal 1489O.3!)-
Plas;iel in imprumuliUh cambiale - 4347665- Fond de rezerqt .l)l'l1lru cl'cun(l'h' 32672:!-
Plas:tri in Îm prum. de ·obligaţiulli .1I bioase li 
Plasări, în împrumu!,'u:ri Cedate Allc fonduri ~ 
Plas:11'i În împrumuturi de lomhard Credit la cl'nlrală .-l I_~ 

PlasărÎ. in împrumllllUl~i dÎ\'crse 22120.31 DaloJ'tl diycrsc la centrală 5115313;-
e( nlo -cU\,{'Jlt IaceB u:ală J)ejlul1cr,i II 

li }h'[x)7Jile diferile - 13954!;-P{Ll~ti. sociale la centra!:\ -- ~ - ~. 

Efecte dt ,'erş.i (l mpl'. de r(lzboi u) 
Imddt, 

:\10 bi li a rt 
Pozqiuni lransilorii 

Pierdel'c 

Lei 

Conto 

47150.,,- Dlh"idende lll'ridicalt' 1960.0.0-
lntercse .plăt!ilc inainte 31552!;-
PlOziliuni tran@tolii 514150.1-
}kescom [)! II 

P!':of,il 16465:-
,1 ·1------::- -

6723981:1-1 
1-----1'1- -1. 

Lei 
,1------,-

6723981:-,,, 

1-------:1

' 

""'-dul :\Oll uUl ":\0 ;l7!f; 1 :12:1, uhi{,cteil' 

'sechestl'<llein procesul verbal de 
execll~1d :\0 ;'[}.')8 şj 4721 (l'jn W2!) 

ffi2JÎ, mulLc lucnul'i l1li~ciiloan' vee-
ttllltci în suma de ~ Ui:iO Lei. ClUj

,p1l!i1Se În l'a"orul fim1l'Î Danc:a Pod 
,gi{:Hiia! A..radului Sjla. rep!'. F)I~i)l dr. 
Pau! V.iboş a\'oc.al în Ghioroc, în.con 
tr:( lui Gheorghe "\'cdescu şi cons. 
venlrll suma de !) 1-00 led capital 5n
l{'l'(,s'0 de 15.:> la sută deja H ~lal'-, 

tiC' lH2H precurn şi spesele stabilite r 
până în prezcnt 'Se vor vinde la ]i
<"J1La\idpublieă în ~r;lnriruloc în 26 
M art,ie H130 la Iora :~ ~i un sfert conf. 
arl, dt' 10ge 'parag'l", 107 ş.i lOR, din 
a.11l~1 1881 al legei exCoC, 

I CI:JEL~~LI Profit şi Pierdere pe 1929 
VENITURI 

il 

AI'aelllJ-noll. 6 ~r ar{<ip 1 !l:m. 

Sef-portăreI: ~nd('scifl'::tbiL 
---~~----~~--- --~-= -~.- -- -- --
Jlld{'Călon;~ dr l~acc Aradul 

Rurală sectia d, 
. Nn :3H9 ~ 1 ~no ef. 

ExlrBrt din !pubU<'aţiE> de )jdlaf:e 
In cererea de 1e;,contC'ntar(' fticută 

de urmtili: \.01' (~rabi'!' I acoh contra 
li ,'m i'îr: {ulu,jj (;ra])('r .\fari.a. 

I Inlcrese JlhiL:le ~ -- ~ 

:Interesele caip:llalizat(' all' dep. --

Snlal1:ile l'tmc!j,ollal'ilor 
Chdlu{'E ;:illl,Primale, încălzit, tu-

ul1inal, ll'ansj)orturi, etc,;;'
Clliiri{~ 

(mp;z;[u -~ -~ __ o. 
La fondul de n'zel'yit p.enlru cre'an-

ţek duh:oase 
.\morl:sllll'nl din-

Ppol':L 

135760-

57512 -
28616-
57797 -

Veniti dia inter{'se dupăimpilUl1/U-
tUf'ilc llO)'rnall' ( __ 

Illlen'sl' dupIt dc'p. la CiCnlrală 
Chelllld~ de administratie 

1 Il L riu': di\'ersl' 

86465 - P:l'!'dt'l'{' 

II 

II 
I 

I 
I 
II 

Lei 36615tl= Lei I---i:-
La 31 DC'Cl'lll\'l'ie H)2!l 

FEKETE .\IJlL\I.Y ~. ~ .... 
JOS. :\1.\1,,% s. s. 

L(lH}.\CZ STEF.\S. &. s . 

I-----;i-

COll!'.]iu tit' adll,inislr'a(io: 

K.\.LDY :" s. STEF.\:-'; SClIIFFEH. s, s. 
1>. OL.\HIU s. s. XEIJICI LlVJU s. s. 

Lj':O:\IL\lWT POTj·:i.\XZ s. s. \\{E1\.EHLE .J(}Z.SEF s. s. 
YETLH.\.\ Y s. s. B lTTO FH.\S Z s. s. J)r, V!CTOH 

~:nl1lnd"I!1{1 h;l:1I1ILIl şi n!l1t ;ll~ d,' pn,j';l d,· rata. le-am ~tl'lal il1 ooneorclalliti in 1~ieeare pOZi(.ILUle 
{'U l'egi:.; I ['{'Il' Frin(~ip:dl' şi aj II [;UomT. 

La 1 ,; ;1nl1;II~;l' l!l:lO. 
\ 

(~omI!Onl!wa tit' fl'IISeri,:; 

UUL\HDT l'ETEH s. s. GAZDA s. s. l'OTE:\'Z ,1.\.1\.OB s, s, 

Jurh-dHnrin a m'donat 'lieita(iilI1f'~ 
cxC'cuV ollaltt, Îll c(' ~wi\'('şl(' 'Îmoh;Y('\ 
lE'( s'itn:ltp În comuna ',\radU)l XOll. 
lcIircum<;cl-ir!ia .iudedlol'ipidf.' pa
CQ Ar~dnl ~Ol1. 0U !:l-~ nse În ef. a 
comlllw; ArarluI ;\l'ou ':\'0 prot. cL 
211 No 0(> ordine ;\ I ,>-7.·:Xo 
top. 2202 h \ 321\0-a i :1,>,iS-a" {'U pr('(nl 
d<f stl·i;~arc 12.0,ID le1. 1)('nlru nnca
sarea -creanţei de 1409 I{'j, capit,al 
$i acc('sorÎ! cu ac (,{,.'l. >('ondiHune, că 
dreptul de uz/Ufrllct ~ntahllllat sub 
q 1 în fayorui văd. SC'hmlidt Ana,· 
rământ'i neatins. 

J)jc;il,l\ia ;,e ya tim' in ziua (h' 12 
'\!'I'; lil' 1 D;m ora ;j la -C:-lsa com Illwla 

<\ comutll'i .\r:tllul llo,U. 

pii cur:.,ul r:xal în .ar1.12 'al Il'gej din I .1)re!luui dt, sll'igare - la aceeaşi 
1~X1. sau s(l;J!'ede:l a('('lula~ deie" 1 parte pmceutual:'l a lH'etulu:i ce a 

1 gat clJ.:lanla t'()llstn;~illd depLIne- i ore]':il. . 

------------

IImobilul ce nI fj licital, nu Va 
1:[ dndu tpt' lin pret mai mic dt'c<ll 

don,~ treimi din 1 Jl'l' \ ul tit' stri gm'p:. 
Cei cari dor('sc să lidlez(', sunt da 

lori să dl'l)OzitC'zc In delcgatul .iu
dedtLorcsc 10 la sul~î dţn pretul de 
stnigare drept gal'ant.ic. în Ilumer2i..: 
snu în efecte de cal1!ie 'Socotite dU/-

rea j l,l(k(';Ht~l'l')ll', prl'ala hi ICI, ~t ~I-. J Ara{~~d~~lOU, la 28 I:Dt. lD30 
ran(H'1 Ş.I sa St'Illt1l'Z(, eonddwlHJe. D. Saralldun mp., dir. de ef., 
dq 'lic:ilalil'. I F.ngal"as:v! mp" jurle. 

DaC(l nimeni nu oferă mai mult, 
cel carca ofl'dt J:('lltru imobil un 
prcC m;H urcat dedt cC'l de sLl'igarc 

j este dator s1i 'intregeasdiimediat 
I garantia -fixată ~"Onf, pl'occntulu 

Pentru oonf.;~ IÎnaescifr, 
i&!DW&, 

i Cititi 
j Vointa Poporului f 

PaulinaDein MagazilJ ele pălării ele elame şi ele pălării ele cloliaAracl,str.Brătiana9~ 
:.' a'.. $ .. a..... ,.. aa... .M., '.'$ aa'." n .. , .... a .... ' an" .... 

; ! 
, 

.: 1 , , 
d 
I 
I 
1 
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Au sosit paltoane de dame, fetiţe şi haine 
noutăti de prÎlnăvară Âsortiment bogat 

, A.tentie la adresa, 

~ ~ -

la lulil. I-Iesz Casa centrală de haine din Arad vis
a-vis cu Întrarea din dos a teatrului 

Atentie la adresă . 
CINEMA, 

OLTItIPIA 
LlJGOJ 

et ... • .,. A lU .;s.' 

Martie 18 

Âzi am fost la Frida .... 
comedie extraordinară 

Cu Mary Parker, Evi Eva, M. Kupfer 

Sigiluri ~i insigne. 

• 
~~-- ........ ----.--. "~."""-""-----------'-'I 

Haine de pri-'fI X 
măvară vopseş- J. nap, P 
te si curăfă . 

StI'. J~piseopul. 
n~l(lu 10 
Str. Brătiauu 
11. 

Mica publicitate. 
Dormitoare in deosebite stiluri pe 

preturi foarte ,eftine la A. Baum tăm
plar artistic Timişoara IV. Strada Ca
meliei 15a. 

i _'c. ____ '_' ' __ ... _. ____ .. _ .. ~, ' 

SIa desc.fjis : Maşini de docit pui cu instalaţie de 
încălzit cu electricitate şi orice com

i bustibil pentru pui de gâsCA, ! <' fă, 
i găini şi alte paseri de vânzare numai la 
I 

Bonboneria "P ALLAS". 
; GEZA BECKER 

~~-I~O~n~I~L~~-U~in~~-I-l-A--T~-E~-P-e-lâ-~-ă-c-o-~-ij-iu-ni~~ futreprindereelectro~echnicL 
1", _ de plată favorabile, Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle L 

Lăngă cinema »APOLLO" Strada Românului 

în pret de G .Il R .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
se execută pe lângă preţuri fo-: bani gata Atentiune la adresă! Dor.mI-tor 

arte avantajcase la i i 

Iull·u Csâky 1 E · B t· Sticlar de constructie şi depo- ! din trandafir urgent şi eftjn 

gravor 
i nrIC as Ing zit de rame şi oglinde Timişoara I -le v.aAlJZ'~ we 
' Cetate str. Sergent Muşat. I UI A.& 

! MiM)OE)OOEi)OOE~M . (Nador-Gasse) 2. I Filip S I E BOL D' 
------------~I I l' Timişoara Str. Telegrafului 19. 
Deschiderea unui salon ' Mare asortiment de Biciclete, can- LudolTic Pălinkăs ~ ... "_~ .. 

d dă t ""' . I delabre, şi materialele pentru ln- I ~-_"WII 
e roo p. lemei II stalaţ.iuni electrice se pot procura la iMi 

Aduc fa cunoştinţa onor doamne-
lor. că după mulţi ani de muncă I Arad Palatul Ortutay. 
la Paris am deschis prăvălia mea 1 

cu cele moderne şi mai cu gust tI- f F -1- şi-a deschis croitoria modernă I 
lucruri rugând onor publicul de 051 IIp 5 ami da sprijinul necesar . pl. Domni În Ti~~şoara, IV. s~r. 
TO MI CI OLL Y , Preyer 2. Rog sprrJlnul an. publIc 

Timişoara. Str. Milller,Outtenbrunn 
(Bega jobbsor) 3. 

Na;;y, lăcătuş 

Inainte de a curupăra plapome, ştofe de dame 
coau ba~ rb- te tI' neapărat Văveti con- t· ; ~ a . ~ vinge de preţurile mele avan aglOase . 

G. "r eisz Magazin de modă şi textilă Ia "S T EA U A 
1 ALB A" A R A O, P. Avram Iancu 17. 

A. BRA UN 
Instrumentele muzi-

cale. 
Timişoara, Str. E. de 
Savoya 14. Arad, Str 
302. C1Qş~a ?-_; __ , 

1 

dea~şiin~~~mde ~~U~l~------_·_-----------------~!.;~ g~ ~ 
Timişo~ra,Str. Eug~n.de.Savoya. 1 l pentru primăvară frumoase pălării de dame Sll'lall El>erHllg Tillli~()ara} l1 SpL 
C.onfecţl<:~nează g:llajUfl. de fIer i au sosit 1 O S E I~ IN E Arad, str. Em'nescu 1. L H. Sil'Ianu 22t, clecLrician şi ins ta-
ŞI maşIni de gătit. Pnmeşte ta ' la firma Noutăti dela 180 lei în sus lalor de apadudt'. !\IoIlleuză şi re·· 
felul de lucrări în branşil. şi re- j pari-'t radiol'oanc, încar'că şi nepadi 

Parări pe preţuri reduse. acull1ulaLoare. 
Curăţirea şi vopsirea hainelor de primăvară o face in modul ____________ _ 

cel nlai perfect 

Ofiţerii de rezervă HOSPOD' AR st St 13 Pregătesc haine de modă cu 2.000 I ri. r. ro eseu • Iei, haine de lucru cu 800 lei şi 
pot procura cu cel mai ieftin preţ j 1.000 lei haine de băieţi cu 600 lei. 
întreg echipamentul la croitoria .\ Efectuez cu preţ ieftin ori ce lucru 

militaro-civilă "La cavalerie" Preţu~ri ne.mai. pomenit, de s~ă. n O G Y ci 1ir~dt~ Strada: ce priJeşte bransa mea 
Kirch şi Gheorghe i zute m magazInul de ciorapI Emmescu 13.1 

i Ciorapi de mătasă .. ftDESGO .. Lei 158 -175. Ciorapi de mătasă «TREI' . rO C:'l~E AmI~~O 
Arad str. Bucur No. 7 : COROftNE .. Lei 175. «TRftMELLR" Lei 145 ... ORECO .. Lei 118. Ciorapi. .lI Wi J. ~ 

~ ____ • _________ i de aţă .. N1CO .. «Ideal» «Mat'got .. Lei 118, Plot' de mătasă Lei 55-75. Timişoara, Plaiul stâng al Begeului. 

In atelierul 

" 

Mănuşi de piele. glace Lei 165. Mănuşi de aţă dela Lei 40 în sus I 

. Chiloţi de dame refot'm :dela Lei 85 în sus. Dantele, panglici, butoni! ••• " ____ IIIII_.rz ... · ••••• _ .... Iaj ......... 

I de modă cu 20 la sută t'educet'e. B . 
l alti L USKAN I ; HIOlll~î!l!;~i .. Porl:lrdlll d(' pc 

din Timişoara III. str. Tribunull ;.1 U dl'c::Ho ni a Hurală Hadna -. 

I 

hingă I pl'cţ de }e,i ~)6.tKlU ! Instalatău din nou este deschisă 
Sir'i.a. I . ~~cea~l~avt'r~ ~e ,\'111<1e î:~·l.l.tru, ~ic, 1; toată ziua. Pretu~i de baia ex-. 

Laurean se fabric~ cea mai bună 1::\0 {i. {lmS --1 !12H 

mobilă din tot felul de material . 
I s.lM~uhlrca cn dLl~ll ul!U! •.. { ,aSd l.en •• 

14 
trem reduse. 

t Iral., de de J'~conom:l dlll (.JuJ.~,,------------. 
Va.nzare şi contra plată în rate.' PuMifaţ;{' tit· l:tiflaţ1l'. 

I . ::\,0 :!O;-)porl. 

------------- j I rSu ,Iluhlidl sp"C cnno~lil1ta geJle'· 
.l\IOBILE EFfINE dlin depoS'11 al· t r:ll,i, dî In z;:ua de 7 .\prilil' l!l:m 

,laţi orIcând la atelierul lui i inc{'pnnd la orde :{ pm .. l'it' va vinde 
; Jll'ill Ij(~ilat,it' publică la Iata locul!Ujt 
J d;n comuna (~hi()n)c ;.l' '- rul 1:~, R. \VINKLER ",,\'<,n'a ul'm.\r.:tuliUL compllsă dlJ1 

Timi~oara. Calea Buziaşului 12. Ultima, 1l1'I11iHoarel(': 
oprire a Electrului Nr. 2. ~ un eal. lina ~)latr()rllliL sticle, si· 

306 Vinde şi în rate. , J. l' t t • It. I 
l'oH~! IlllOI1H( C', oa (' eva lW e !n I ------------_. .' . 

n.'.lH', ]l1':U anlcalu! tir. Hugo Holllt' 
~i subsl.prill d;'. Joan Bi'tI'Sall din I x: In~:oh~lul fosl S7jJagyi din Piaia 
~:l'ia de suma dt· 12\)()() lei capital I ;Sldan cel :\Ia]'(' :\'0 .i, cl' .aparllinc 
cu 1:) .. -) Ia sulă ii nl('rese cpe an, pl/tls I J'aLhnt'll t an' F .\.L\~·L\,J S.;\. se 
spes<'le ocaz,Îonate cu ('Xt'c~]t.ia C(' \'a tiidla in z;ua de ~~ Apr,iLie !:l om 

an~ a pIli mi lW baza dpc·;:;ulu.i :\0 :1 dUi<1 lllas:t în localul ciîrlM fun-
,-;,>:i;); 1 !l~l a .i ul!eci1lorl"l ~'l1l'alc du:u"('. 
$: da. COllclî\ ilUlillp de lici la\.ie se pol afla 

lr( suhsemnatul curator in biroul 

H.adna, la Li .\lartJie 1 nao. , căl't!H fun clual'C. 

;\nlonescu, portăreL! Dr. Carol I\less('r ,avocat 

In aceste zile se 

deschide Timişoara 
losefl" Bu le vardul 
Berthelot No. 13. "Rafa" 

Paltoane de damă,tot felul de haine bărbăteşti şi de copii. 
Preţ. excepţional de eftine,plata cu condiţiuni favorabile 
Mare depozit. Secţia separată de măsură. OOllvin
geţivă de prestaţiune "RATA" şi veţi fi mulţumiţi. 

........-
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