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Incoronarea rfi. S. RegelUi Carol II. 
Incoronarea se va face De ziua de 1 Oet. cu Dartidparea tutoror 

Dart~delor • 
Sinaia. M. S. Regele, d, Titlllt',~Cll şi ministrii c01lPocaţi la Sinaia !;-au În/efes in conwn acord 

aSllpra elatei ÎncoronlÎrii, care s-a fixat pe ;:;illa de 1, Oclomuriea,. Din cons/iitllirea şefilor partidelor 
de aprozi(ie afliim, cii la serbările de incoronare va participa ioa/â opo=i(ia. in lol cazul, e şi firesc 
şi I()gic, ca la 'incoronarea celui mai propular Rr:ge, să aSiste loală srljlarpQ romdne((scâ, ca sâ 
lJadă Şi străinătatea că bucuria revenirei Prin/ului este a tuturora. 

_"'8 __________ --_._------ ._._-_._---_. I 

In j:~~! ~:~~~:ntei D. Titulescu la Sinaia. I 
Reeenla CC)llfcrinlă din Sillllia 

este unul din cele mai remarea
hile semne ale timpului. Conferinta 
din Sinaia oferă prilejul UlH'i hune 
înlelegeri cu lările exp:lrlatool"e 
industriale şi in ace]aş timp pu
tinta 1,nlălurării }nlil Îeili prolrc
tionislc. 

Ziarul subliniază că !l1('gocierJ1e 
din S1naia merită să fic hlate În 
seamă cu toată alen\ia i,n loaltl 
Statele europene, ca un prim pas 
către acesl scop. -.-
Examinarea candida,ilor 
pentru Garda financiară. 

Minislerul de finante a instituit 
o comisiune prezidală de d, ge-ne
raI FIOl-escu, comandantul curpu
lui de grăniceri şi compusă din 
d-nii: Zamfir Brăl~scu, di,'€cLJrul 
g(;ncral al Casei ae Depuneri: Tr. 
P~irligrasu, direct arul contribuHi
lor indirecte: colonel Bujoreanll, 
locotcnent colonel Butunoiu, ~1 
Ghclnwgeanu, depulat şi T. Tinlo
reseu, senator. Aceaslă comisiune, 
înCeptl'11d de la 17 August a, c. \"a 
incepe verificare aclebr candida
ţilor pentru Garda f1nanciară, du
pă care \'a prooeoa la examinarea 
candidatilor cari vor fi admişi la 
acest examen. -.-

Ziar fascist confiscat. 
Roma. - Ziarul facsist »Impere 

d'ltalia( a fost confiscat de aulOl'Î
tăUle fasciste. Acum două zile, 
acest ziar cerea epuratiunea parti
dului fascist. Numărul din 6 Au
gust al ziarului, care expunea, în
tr-un articol întitulat »Sclectiune< 
tarele fascismului, a fost conl'is
cat. -.-

Câ'e pierderi a cauzat 
secete În America. 

Berlin. (Rador), - Din New-
york se anunţă piederile încercate 
la recoltc, din cauza secetei sunt 
evaluate la 25 miliarde franci. 

Ce s'a discutat. A dem; ... ioRf'"f guvernul? Dela frimisul 
nos'ru. 

Zi de odihna, 
Sinuia, • August. - S~îmhăIă a 

fnsl [] zi tir: 1?J:khc< dilduroasă 
Plecarea d-'I ui ;\laniu a coincis, po':'
a{~ întâmplător, poate chiar că 
aşa trehuia să fii:', cu [) zi de odih"1 
nă şi pontru d, Titulescu. 

Cei lrei miniştri de soi ai caJ)j
nctului, Intre cari amintim pc d-nii 
~lihalache şi Iunia·n, pJ.edlud de 
dimineală la Bucureşti spre a se 
cllnsfălui eu (1. .\Ianiu au contri
buit la potolirea zarvei care atin
sese Vineri pu·nclul culminant. 

D. dr. Lupu a f0Sl invizibil, eo
]iml{tnd - după unii cari au în 
"edere firea d-sale sporlivă-polc
cile SinaeL 

Ce a discutat d. 'Iil:,tileseu? 
neporlel'ii speciali ai ziarelor, 

profiU\nd de faptul că în sf:lrşil, 
d, Tilulescu Il-a mai yăzut pe ni
meni, pun la punct variantele at· 
rihuite \'izilei d-sale. 

A fost din punei d~ yedere gaze
tăresc, o zi a reznmatelor. 

Şi cum era firesc, S-a ajuns' la 
concluzia • ou lui lui Columb' că d 
TitulcsCll a disculLal la Sinaia: 
chestiuni exlernc (intre care mc
moriul Briand), chestiuni econo
mice (aici fiecare poatc spune ce 
\'rea); chestiuni de polilică internă 
(sunt alâlea lucruri de îusirat: de
stil1derea î,nlre partide, gu\'ernul 
de pCl'sonalit<lti, elc,) şi apoi, ca 
mai de actualitate, deşi data lI-a 
fo.,>t fixată, cheslîu nea ioJ1coroni:'il"ii 
şi cu punct de v·edere special anu
larea divortului M. S. Hegelui. 

A demisionat guvernul'! 
. Şi dacă la Bucureşti a ilost un 

pic de alarmă, aici nu s-a sinchisit 
nimeni şi de aceea demisia guver
nului ::\Ianiu, deşi atât de 'dorili1, 
a fost socotită inaduală şi fără im 
portantă nefiind nici confirmată 
Hid desminţitl. 

D. Titulescu se odihneşte. \.. 
De acest ~relâche<{, d, Titulescu 

a profi fal din plin, s-a sculaL l~ir
ziu, a ll1ilncaL singur" iar după a
mia~<î de.,;>i cald. a "izi tat Sinaia. 

Sprc seară o 'ploac deasl! 'jnso
\ilă de \'ijelie cm'c a adus r~lcoarea 
doriLâ chiar la Sinaia, a suspen
dat orice aclh·iLale. 

In hali, la) Paluee', 'in afară de 
ziarişti şi dti\"a initiati nimeni nu 
hilllucşle prezenta d.lui Tilulcsc, 
cu Lotul in\"izihil. 

Singura p,'('Zenla d-Iui Savel Ră
dulescu trădează "ecinălalpa mini
strului nostru la Londra. Şi d. Sa
veI Ihldulescn nu este sg:lrcit la 
vorh~t Ii place chiar să <liscu[c 
gel1rraliUi.li dar nici o clipă nu 
&reş('şle să spun<t vre-o ŞLil'C aUU 
c:le dorita. 

Este aşleplală cu oarecare curio
ziLate sosirea d-Iui ~Ianiu care s-a 
ConsfMuil cu membrii guvernului 
arlati în Bucurt'şli. 

Este probabil (Că d-S3 se \"Il ve
dea cu d. Titulescu înainte de 
pr<1nz. 
• D. Titulescu va lua dejunul cu 
~1. S. Regele. ..-4 

La ora 6 scara TIT·părăsi Sinaia 
inapoindu-se la Lido. 

Sunt aşteptate eventuale declara
ţii, pe care a-sa le-ar face presei, 
înainte de plecare. -.-

N e~ocierile F ranco
Române pe sfârşite. 

Paris (Rador). Negocierile co-
merciale intre Franta şi România 
sunt aproape de rezultalul finaL 

Negocierjle au fost duse din am
bele părU cu dorinta sînceră de a 
se desvolta schimbul intre cele 
două ţări, Franta obţinând unele 
reduceri în noul tarif vamal ro
mân şi protecţia numirii vinurilor, 
iar România un tarif minimal pen
tru import. 

REDACŢL\ ŞI AD",H~ISTR:\.ŢIA: 

Timisoara (:cL: P. SI. Geor~he 2. 
Arml, Ssrada Emin('.sC'u 20-2:a 

Lug{).i, Strada Hocşei N o. 8. 
TI'Il'I'I'IHII n~',bf'lh'i (.\r'HH: 7-32 . _ 32i! H*iMp 
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nHe sunlen1 sara('Î în Iara bo-
gala'! . 

- P{'nrru că înainlt'3 d .. ' război 
av('arn t:l7 bam'i, condusE" de 03-
nwni ('ari nu luau lanlil'me, iar 
azi an'll] 1730, adil'ă zere ori mal 
mult(·~ ca de z('{'? ori IHai multi 
dirto('[ori, ea dl" Zl"Cl" ori mai multe 
fonsilii, aulomobile şi da('lilo
I!raf{' ..• -.... 

nece sunlem săraci in tară bo
I!ala '! 

- Pt'nlru că plătim un costum 
tie haint> ('u ein'a S.OOO ll'i. adi(" 
pn,ul unui POJ.!(1) tic pâmânl sau 
al unt'i jumatati de ntl!on dt> po
rumh, ţn timp re înainte '«It' raz
boi ('u accaşi marfă ne procurdlD 
7 costume. _._._._._--
Ungaria şi acordul vamal 

româno-iugosJav. 
Budapesta, - Discutia asupra 

chestiunii de a şti, dacă Uoniunea 
\'amală româno-.iugoslavă a dcv~ 
nil perfedtl la Sinaia sau a fost 
numai hotărâtă şi cari anume sunt 
sansele ~Hlei alI'ageri a Cehosloya
cÎci intr-uu sistem cu Rom{lnia şi 
.Jugoslavia, - conlinuti. S\'ol1urile 
in circulatie au puIul chiar indis
pune cursul erectelor l:,:t Bursa, uu
de altmintrelea l11onwnlel~ de ha
lIsse ar fi predml1inal. Pe piallt 
productelor s-a răspullt> combina
tiilor din Sinaia în sens contrar, 
anume prin scumpirea rl\'ilZlIlui, 
orzului şi a porumbuluÎ, In cercuri 
informate situatia este apreciată 
cu calm, alr:'\g,ludu-sc ale,nUa a 
supra tratatelor încheiate pe ha~a 
c1allzei naţilHleÎ ccld mai fayori
zale, prin care situatia Ungariei 
fată <le statele ~[icei ,\nlanle pare 
fixată pe limp de dJi ani. O uniune 
vamală formală accentuată, care 
s-ar intinde asupra Românif'i, .Ju
~nslaviei şi Ct>hoslo\':lCiei, a~ put,ea 
fireste modifica această slluatlc; 
tol usi, şansele unei uniuni vamah'. 
care să cuprindll Mica AntanW, 
par neprobahile. Yicepreşcdi~llele 
Bursei, d. Koloman Frey a obser
val că, în cazul c:î.nd un acord eco
nomic al ~Iicei Anlante s-ar in
drepta impotrÎ,'a Ungariei, aceasta 
va trebui in primul r[md sa se în
teleag~l cu Austria, pentru ca ex
portul ungar sil poaLă fi asiguratl _.-
Regii otelului omenin,a,i 

cu moar'ea. 
New-York. (Danub). - Ambii 

1lregi ai olelului~ Schwab şi Graco 
au primit in u1limul timp nume
roase scrisori, prin cari erau ame
nintati cu moartea. Politia a luat 
acesle ameninţări in serios şi apt

bii miliardari se află ziua şi noap
tea sub paza delectivdof. 
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Originale sinucidere a doi ' 
indrăgos,;,i. 

Paris. :Hadllr\ - Din ,hl\'is:,-' $(' 

nunp. ca zi diminea!â. a fost g[lsit 
in curlea unui 111)[eL din Itwalilale. 
lin automobil. in care se aflau 
doua ('adavre. 

Andlela f~iCiUâ de politie a stabi-

I 
lit ca nu e.sle \'orba kk o crima 
ci de {I sinucidere. 

Cadavrele au fost id:entifÎ('ah' dt' i 
poliţie, care a st abilit ca unul :}- 1 
par tiUt> prupridarului Ullui ,a[t'U 
iar celalalt um'i lilH'ri' fl'llll'L .1u
bita ,elui dint;iill. Sinuciderea s-a 
comis cu ajutorul und arlU': dl.' 
y,lll<lloare. \l('oar~'ce ambele' ca
dau(' prezinb't r:'lIli identi<,' In;Hlll
lrul aulom\lhilului u .'ost g;u;ilâ ~i 
arma cu carC' s-au !o.inucis cei doi 1 
iubiti. -.-
Au'oouzele No.4 şi bonc-I 

notele de 5 lei. 
Arad. :\laÎ multi locuiluri din Str. 

!\' uma PlJmpiliu ni s' au phi ilS. d 
~ aulllhuzele .~,). ·1, cari circulD. 
între Piata .\, Iancu ~i O])ar. b<lllC
not-.ele de :> lei sunt refuzale calE" 
80ric I~ nwlhul, că acele r:;i-au 
pjerdul yalahililall'a, rt'speclive, ca 
uu sunt primilc d~ calrl' ca.s·,-;iera. 
firmei Ahjnnczy r:;i Buszli. 

:\t' fa('':1ll ec;ml :leeslur plCuH~erL 1 
alrJ<\g{ll1d a[e'nliullt'a ('dor inlere
sali asupra paragrafeLlr respec
tive din c,)dul iust, um!"> se pre
h'de pedeapsa i)l. r"f:lza~l'a. hanc
notelor emise de Banca :\ alwllala. 

Tnt ClI ac~sla ocazie tinem să 
tacem cunoscut luturor inlcrcsati
lor ca ablt bancllali'le de.) lei. 
cât' şi cele dt' 20 lei suut valahil" 
ptmă în zina de 1. Sl'pl. a, c. y~'1I1:l 
la care data se Inalt' prfficlHmha~ -.-

Un proces infernal. 
In ziua de 7 August Tribunalul 

Arad S. III. suh preşedin\ia el-Illi 
Moldoyanu. asistat de d. Or. jude
cător IonesCU s-a judecat recUl'SU
riie făcute de locuitorii din com, 
Pert'gu 1 .\Iic contra hotarârei J llde
căloriC'i Pecica prin care d. advo
cat Mi'irculescu c,işligase cauza, Sec 
tenţiunile d-Iui advocat '\lârcul(>S('u 
proveneau din onorariu advocJ.lial 
de reformă agrară, Tribuna1ul a 
re.<;pins recursurile dând d~hg de 
('auză d-lni ad,'oeal \HiITulrsC'll. 

D-':~'ANTAL I 
specialIst in boale de piele I 
şi venerice s'o mula' in I 

SIr. RomânuJui 14 
Ord. :}-12, 2-5, _._._ .... _.-
AVIZI 

Subsemnata am preluat la 12 
Decembre 1927 "Intreprinderea 
de temne pentru industrie şi co
merţ Urviş Bocsig Alois Soltz", 

Pe aceasta cale sunt invitaţi 
10ţ4 aceia, cari au vre-o preten
ziune faţă de numită firmă iz
vorâtă în~inte de data preluării, 
~ă şi-o anunţe la noi in termen 
de 8 zile socotite dela ziua tn
serării prezentului aviz, căci în 
caz contra reventuala pretenziune 
insinuată ulterior nu va fi luată 
in considerare de noi. 

Arad, la 9 August 1930. 
~,Jn'reprinde,.e de lemne 
pentru industrie şi comert 
Urviş-Bocsie ca sediul in 
Arad, Bul. Rei. Ferd. J ••• 

Hărăşli. 
•... , ~'IH,'ralul, care 1\ 

c-aşligal v U-..clllt'lll'a h;tI~l
lk. esLe nu nUlllai o figuri 

·o:'l'llica. dar' unu} (bn ma-

, Comilet d." inilialiYă, compus din 

rii htphlîL1ri, care ns.l
p\.~::>lc nu numai lainelt' J,s
lori\.'i, dar, dl'Schidt' :\ali.) 
nei Sa 1(,', drumuri noui ... i 
glorioast' , .. , J 

AH'n."\t'U Akx.alldru, mareşalul 
Hmn;lllit.'i. el {';u'l1i numI." şi marele 
fapte alic\.tl'al patriutice_ glurifi
cal .. ' sunt şi inscris~' În cart~'a li .. , 
aur a seumpei uoasln' patrii. azi. 
r .. 'lr;li,,·sh.' din n,lU, zilt'l~ de feri
eirc sl;nelt'a:sc~i. la a 7.l'('t'3 a Il in'l-
~are a marl'i hălillii df'la Mâraşti, 
in mijlocul \'isUI'ilor implinite. _. 
azi, in RJm,tnia :\far .... ; eu un Hc'qe 
lin;tr şi idolizal (k toal~l sllflar~a 
şi cu un popor riUllas ercdillcir ... " 
simtului Ha! i'mal li« \'caeuri, carc 
pnpor, dupa alilt .... a ill('~'rciit'Î suh
\'('rsiv(', a r;'llllas şi Însufle\ita S:tll

tinda a :\Iam ..... t il,)r aCt'slei tari. 
Cu ocazia d .. 'oschitei recunoş-

tinll', ex primaht de 611r(' scmll
pul Il,lslru H~ge Carol II. şi prin. 
parlam~nl~tl ll~l\iunt'i: - repreun- I 
laL:l aZi dtll SlUt pnll gU\·Cl.'llUI \ 
odios ?\laLliu, - ad.:Yăraţii pat-
ri'l\ i. i Il semn dC' dragoste ratii de I 

mart:'~<Hul .\\'ere.seu, printr-un. i 

ofikri ut' reNnit pl'vYeniti diu a4.,'
tivilat~', Ilwmbri al Partidului Pl)

pnrului ~lb pn'şiden\ia (l;-lui t'e
l1('l'al R')~l'allll. fost minbtru de 
r~ll.hllj. a luat IwLlrin'a sft nrg.Uli
l.Nt' sitrhalnrir .. 'll :\l:lN'şal .\1. ~\ n.'
rt'Scu. pl'Illru inallan'a la ac.:'a.s.hi 
Ut'lUnitah.', 

~rhal't'a nl avea loe al :\lar~v,ti 
in ziua dt' 12 s..'pklll hr.... 1!l:io. 
iar (h'laliile t' iSt' vor plIbliea şi 
collluniea la timp. 

Toti ofiteri dC' rC'zl'rvă - fără 
CXCl'p(illlH' -- 1lll'lIlbri ai Partidu
lui Pop<lI'ului sunt l'lIgali a lua 
parte. ' 

s..'rbarea ;w~ind un cara('\C'r ('x
dusi\' militar. pol lua parll' la ea 
uriel' 11lpUItor din r.Vhoiul Între
girei llt':lmuiui. care a fileul pari" 
din armata li-a la epoca Yielurid 
de la :\bră~li rie ca ol'itcr s::m grad 
inferior. 

Toti ac('i cari ,"or <inri s,Î pal'ti
('ipe la ser ha n.' sunt rugati S~l tri
mitr mle-.iulle:l ("el m,li' Unill P;\
I\ida tu Augllst a. c' d-llli C()louel I 
S~1Yial1:\l. I~adulescll: in Calt'a Yic-
torjei "Casa Hieglcr '1. 1 

OSbl;i. rom;ini' Yelliti cu totii la I 
.\I:lrilşti ... Îuc:! orlal;)~ ~ 

I .-._.-4-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-t 

Voinţa Poporului 

D .. Mania işi reiCi 
eoneed'ul. 

o, Iuliu ~{aniu. primul ministru, 
a pll'cal ('ri. d~~ dimint.'ap., la Si .. 
Il,ua. 

Şeful guvernului impreunil cu d, 
Tiluleseu .lU h*'l invitati la. llll {k~ 
JUD inlim de S\lwran. _.-

Surparea anei min. În 
Peasilvania. ---

Londra. H. i Rador':. -- Din l(lc~l
lilal .. ';l l\lllsvill{' \Pensyhania: se 
anul1\a eâ din cauza surpiirii und 
"akrii in mina ddu l;il.~ .. T\,lll, din 
~pnlpil'lX' de al,.'l,.'a kl{.'aillalc, 7 mi 4 

lWrÎ au fe,sl omor,lli şi ti grav ra-
niH· .................... 
Spălătorie cu aburi si căI. 

cătoare 

Terozia 8UiUnger 
Str. Consistorului No. 35 Arad 
Spală şi calcă, hainele bărbăteşti 
de vată pânză cu preţuri con-

venabile. _._._._._._. 
nht'um~lismu' l'icialirlt elc. se 

tralcaz,l cu suct't\S bai ml'dical~~. 
SIr. Eminescu ;~2. l:urii dt" slabir~ 
C\1 re 1'111 1;11 ~iQHr. _._._._._._. 
01erim Dâmănt bun Pregătirile de războiu 

ale Sov·letelor 1 ara~:~:t~!:za:~FiA~O~ÎT~UIUi 
.. • A R A 0, Strada Bralianu Nr. 7. 

, .. .-.-.-.. -.-.-.-..... 
In le.ga11lră cu Z\',~llnril{' cari au I 01'el1n care d,~mllna. d!.n pun el (~I.' I' Facem cunoscut onor. cititori~ 

circulal, in ultimul timp. asupra \ wf!er(' slral('glc, o huna parte dm .., . 
inientiunilllr războinice ale Hu· I fronlkr:l şi luer:'iri de inl<îrire in \ lor ŞI clIenţilor nostn că . 
siei Slwielice, gţlsim interesa-nt ~li ! apropil'rea lacului Ladoga. ~- r daC 11 a- ŞI- admPln-1 ills~sl;'lm~l !'iupra unui artiral pub- j l)rin~ipalde pl't~giHiri ale Soyie- el· 
lical in ziarul·· Cusi Snomi', din: t(>lor. III \'<1I'a aet'.1sla. s-au \l:'nn-
Helsingfors, intitulat .j'!'eg;Uil'Î de! ccnlr'll asupra îmhtunnliri s(\se!e-
r:l7.hoiu in spalele fronticrcl:. lor ('~~ri duc spre. rrur;lil'r~a fLnlan- str~·,I·a ~m mut a I-O 

In acest articol se dau informa- dt-az:!. O deosebllă al~lllie s-a a- U U 
liuni asupra lucrărilor militare ce sordat drumurilor cari merg de la A _ 

s-ar efeclua de catre S:JYiele in a- Pelrllgrad la Tokso\'<l. Yuole şi In Str. Emlnenscu Nr 20-22. 
propiereu frontierei tinlandl'ze. I ~hÎkull'. Drumurile din apropicrl'a TELEfON: 7-32. 

LUl'rarÎ noui .u forlilic4l01. 1 frolierei (~ari Il-au fost niciudală _. 
Corespundentul ziarului arată I În[r-o slare salisnlcaloare şi cari. Tot acolo se primeste SI 

mai i]~biL că. SO\'ietel~, c:!nlÎlIuă I în .llrma reyolu\iei h()l:;;ey~ce, de~ traduceri În limbile străine 
l~lc~<ln!e H'chl de for.tlftcatu ce s~ I ':{'l1ls~ra aproape compleet unprac,- _._._._._._ 
ndlc:i mire Ladoga ŞI Luomenlalu hcabtle" sunt repara le cu o graba {\ () .f~. 117~1-1:i2(). 
şi pe linia LadJga-Tokso\'a-Ossc- SU~I)t>c!:l.. PLBLIC"-ŢIE nE UCITAŢIE 
linmaki-Yalkt'asaari. S-~l lllcepu,l, .deasemenea. COIl- In baza executiei de esconlenlaro 

Luer{lril.:- de f;)rliri{~atie s-au slnllre~ unei lluportanle ~os,'le ('ff.'ptuilă in 17 Maiu 1930 pe ba'i'::l. 
concentrat, în special. asupra te- slrateglce . dealungul locuIm La- dccislilui Tribunalului Arad No, G. 
riloriului mărginit la wst de către do~a. . 'iti7-19~}O obiectele sechestrate in 
satul 1'\ akana si la est de călre 10-- Cr.(~dt',m .I~ll.r('~anl ~. rele~:~ . a- procesul verbal de ~li.eculie 1\0, 
eul Ladoga.·· c('s~e pl eg';.lhrt ak RUSIeI SO\ wlt.CC li. Hi81-1U30 şi anume: 1 aulo4 

Se semnalează. între altele, COJl- mat al~'~. in I.(,~:l.tur~ ,?U l:!numlt~ mobil de lux, 12 porci graşi, 6 
slruiri do.) forliricalii pentru baterii dedar~tll p:.:tc1 hc.e, \cn~~~ m Ultl- vaci şveiţer, 7 iepe, li mânz, 1 bi
la, Yall\t.'asaari, înlănrea munlelui I mul hmp. de pesle i\ Islru, ~ l'OU d(~ s('ris şi alte obieclţ pror 
._._._._._._._._._._ ......... _._ ..... _._.. luite il} 1iK9(X} lei cuprinse in ra-

Ce scrie Dresa franceză despre 
conferinta dela Si[~~9. 

Paris 9. (Rador), ~- Ziarele c
m~n lează pe larg conferinta dela 
Sinaia manifestând speranla cli 
Cchoslm'acia va intra ~i e~ în 
uniune. 

,Le Journalc scrie că Uniunea 
Economică se dcsrăşură in cadrul 
Mieei Intelegeri şi că realizarea ei 
este uşoară - fiind urmarea unui 
acord politic. 

, li nhUlea ecol1omil'ă ( serie • Le 
Journalc este eonsacparea strălu· 
cită a tezei Briaud. Această COllS 
lalar{l \'a fi şi [nai adevărată .odală 
Cu realizarea plaoull~j conceput 
d~ polonia Pt'Jutrll constituirea 
unui Bloc şi mai întins al târilor 
agricolec . 
d~cho de Părist scrie că binţ 

i 4 a feicut Împicdicându-s.e intrarca 
În Blocul Agricol a Ungariei. d:ică 
în r\oemvric l'ngaria imenţionează 

Usă readusă pe tron l. Habsburg. 
• Figaro( scrie că dacă Int1egcrea 

Economică \'a cuprinde şi Polonia 
şi eventual Ungada, ea "a conlri4 

hui în mare măsură la dcs\'oltar.t>a 
solidariUHii stabilite inlre BclgnHi, 
Bucurşli şi Praga şi la lăq.(il'ca a
Ct'stei solidarilali priQ lnlrarea îp 
hloc a statelor vecine. Această po_ 
litică de prevedere nu va irtârzia 
însă Sll. atragă duşmănia 1\[olioo· 
Mcovei şi a Berlinului. 

-.-.-._.-.-+-.-.
In rate de 6 tuni, puteti cumpară 
gramafoaAe, plăci, cărţi, note şi 
articole de hârtie cu Iibelul CtalUlI 
. . . Ia firma .. 

'KERPEL 

"orui Băncile Bănălene Cnite S. 
A. din Arad pentru lei 140,000 ~pi
taI. inter.:.-SC·· de 150/0 dela 20 Pe .. 
cemvrle HI29 precum şi spcşele sta 
hllită până in prezent se vor vinde 
Ja licita!h.' publică în comuna Cur
tiei la locuinta urmăriţului Vr, AIă
mnJ'ean Ioan in ziua de 1 Seplel1!4 
vrie 1930 la ora 12 iar continualiv 
la locuinta urmărilului Or. IallcuA /" 
Adam in aceÎ<.\ş zi. . -- ~ 

Arad la 29 Iuie 1930, : . ~. 
, Şef portărel: IndisrUrabU, ._._._.--....... 

A \'IZ. In ziarul Magyar Ujsag 
a apărul la 8. t c. un articol dcs" 
pre Zollan Var.o advocat. Servesc 
inter~ul pub1ic, dacll aduc la .cu
noşlinta ca redactorul susnmmlul 
ziaJ'ului Juhasz Atma 5-a prezentat 
in biroul meu ad\'ocalial şi a .ce
rul lei 2tlOO cu aDe-c;t :uninintare că 
în caz cQntrar !Vă li\ublica în fia
rul lui un articol c:lcspre lUme. 
Pe susllumitul redactor am Î7..g011it 
din bir-oul meu şi am înaintat con4 

Lra lui pl'ocesul pentru calomnia 
şi. şantajul. Dr.VarQ Zltltao. 
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Voinţa Poporului 
PROFESOARl de en~leză dă lec
ţii. lnformaliun ila Bibliolaca Pa
latului Cultural şi Administra\ia 
ziaruluL _._._._._._. 
PUBLICA Ţln~E DE UCIT A ŢI.\ 

FALI'tESTlJLl!I, 
Sub. ... enmalul, curalor al massri 

falimenlal'e a firmei nt'Înregislrak 
Bcrzy I()~if din {{oyinc şi a copr,)
prielarilor ci: Ikrz,Y Iosif şi Bc'rzy 
Iuliu comercianti dOlUicilia~i in 
!{ovinc, prin pn'zenLa aduc la cu
DoŞtilllă publica, cii - in tUl'llla 
dcdsiund aduse de căh'c Con~>i
liul de Fali \11('n[ permanent 
masa fdllimenlului - ce constă 
din loL i'clul al'licole de fier şi <'0-
10niale, a1'ulljamenle de prawtlie 
şi alte obiecte şi cari sunt ln~
cul .. in invenlarul falimenlului sub 
pozişÎile l-lOHtj, a riu'nr qllonre 
după raclurl'\ cslt' de !}11.0 Il Ll'i 
70 llanî - se "a ,-ÎIlM llrin Ud
.atit" }lc eulp di' oh'rla Înehi ... ă În 
Rta ...... fl la ziua de 2 sepli'mnil' 
19;10 ora 15 iil biroul adHlca,ial 
llr. Miron Fl'i .. 'a din Uo\·hH'. 'str. 
Prinl'ip~lla I\" o. 38. (jud. Aradt. 

Ol't'rtt'I(~ sCTisc, inchise ,)i sigi
late, impn'lHlfi cu caut[utlca dcl 
10"~o din valoarea estimativa S,-' "or 
inilinla in hiroul lHeU advocatial I 
cel lUai Hirziu Jlâna la ziml dl' 
2: Srllti'IllHi" 19:JO ia ora 12_ A.su-' I 
pra oferlt'lor inai, nlale Consiliul fa- I 

limentar va decide in aceiasi zi 
după masă la ora 13 In binH~l'lllell 
unde se pot vedl'a !.'i eOlHlitiunik 
de liesilatie, ce se vor 6uhseric 
de doriLorii de u parliei pa la !iei
talie. Pretul de v~lnz.arc, apoi 27 
Lei laxa d ('.timbru, precum ( şi 
"2.65 0;0 drept impozit pl'oportional 
'6(' YOI' s()lvi În I1lUl1l'I':U' şi ime
dial dupa adjlHlcc:ll'c_ Dacă cum
părătorul un satisface ohligatiUlw
lor sale de pSlata. va picroe' va
diul şi licilalia va fi continuaUl 
pc rbeul şi spesde sale Cnuţin- i 
flt':l se va eomplIta in pret ul d-c i 
cumpărare, Îal' cautiunile celo1'- I 
Ialli oerlanti se \'01' l'cslilui im..-:-l 
-diHI (iLlI~:1 licitatie. Cllll1păra~or111 
,,"ste obhgat a transporta marfu-, 
rile din localul închiriat in termel1 1 

de 48 ore. 1 
Consiliul falimentar şi curatorul 

mssei falimentare nu-şi asuma ni-

I ci o respollzabililate pentru crtli
talca şi canti latea marfurilor, ni
ci pentru greş<,lile evenluale ale I 
invelliarului, dc-as('tllcnca nici ! 
pentru drepturile d:-> gaj, de 'rc
lenliuuc, de ÎndcsiLllare separală, 
·sau de ('cvindecare. I 

Inventarul, localul pră\'ă\iei şi 
lucrurile unde esle depozitala 
marfa inventarizată din Rovinc, ce 
va a_i unge la licitatie, se Vnr pul;ea 
privi zilnic prin inlervenliu~lI.'a lllea ! 
intre orele 17~19. ! 

Con~iliul falimentar işi rezervă 
dreplul, ca - intrudt nu va ~asi 
acceptalJilc ofertele inainlale -- I 
să nu le accepte7A: nici pc una din 
:e .. le şi să Înceapă im\:'dlat licila\it;> I

j prală in massi între amalorii pre
Zenti. iar dacă nici prin aceasta I 
nu se YOf obţinea preturi favora
bile. p'~ntru acest Caz publică li
rilalie publică pe poz}ţii sau cun
J1Iqt ce va aVf'3 loc m ziua de • 
Septemvrit> .936. flra • a. m. pe 
~nga ~sistenta ~lIlui ~elegat jude
cătorg.şc, r<!zervandtH:'1 drt'ptul şi 
î~ ~cst cai să rcpudieze oefrtel,e 
l1c~c~ptabile, 

liovine, la 11 August Hl~l 
(ss) I)r. Miroq Fell'.a 

aţ}Yoceat în Rovine (jQd. Arad:,. 
·ţp.~atorul Q1ass~'!i falimentare a fir~ 
mei JJ~inregistral'C' Bcrzy Iosif din 
RoYin,e '''şi . a . copropriet arilor ci : 
Jkrţy IQŞ~f ş~ !3,erzy ~uliu c?mer- I 

Ct~li 111 Rovme. ' 
.• f,Ol.'puJ portăreilor ~rad. 

Atentiune I 
Traducere, mulliplicare şi COPillrB In limbile RomâllA 
laglilara. 6armana, UaliaAă i! FrancezA. Blan
,hele, Invitaţiuni, Programe, Preţ-l:urente, Scri
sori particulare, comerciale cereri, texte, literare 
,1 leoa .. politiCI etc, SI Ixecută proml8-1ia Illel Adr.la ziar 

Un~aria. 
Amanarea res'aurar;; Habsburgice in Vngria. Cons
fa'ui,.ile din're Be"den şi Apponyi. O reclama,iea le
g;'imiş'ilor. Sarbatorirea SI. Emerich Erau sa Serve-

veasca propagandei Habsburgice. 
BudapN,la. ft ,\ug. Imrdi:tl du

pa Închidcl'ca parlamenl ului ma
ghiar, lwnlru o \'aeallt~\ indelllll
gal[l, ('Imlrle Belhle-!1 a avul in. 
pllrlanle cOllsfaluili cu condudHo
rul legitimi;;,lil,)l' ungud, e(>nlt"le 
Apponyi, cu cat'e, după informa
liil::,: cercurile hille inÎ\iale, a dis
culat chestiunea regala. La acct)lc 
(,()Ilsfaluiri, conlele LBcthkn s'ar fi 
îll\eles cu contele Apponyi ca, rrs
laurUl-eu Hahslnu'gil.)r trebue all1~l
nată (Hn pricilla difieul![\\ilor cx
terne şi raporturilor economice I 

nemullllIlliloal'c. Cnn!ele Ajlpon~-i I 
şi-a luat sarcina să cl>I1\'ing:i fa-; 

mi1ia hab,<,hurgidi, precum· şi l?~ 
ţrunlaşii l~gilillli~IiJ, că locmai Hl 
mlcl'esul reslaur[\l'u, e necesar ca 
che_'itiunea sit fie dr:wamdaHl :lmft
llalil.- La consftiluiri!e menI iDnate 
nu s'a stabilil lf.'rminuI eft'cluîirii 
pulsh-ului, însă j.n principiu am
bii polili('iani s· au inteles să spri
jine realizarea lui mai I.II'ziu. In 
Ct'l'cuI'iLe \Pgilimblc se crede că 
e vorhll de o am:'ulare de cel mull 
8 luni, urI1l,Înd ca Îll Aprilie, sau 
in Y\lai anul viitor, să se lreacă, 

cu orice prcl, la proclamarea lui 
QUo. 

0·1 Uaida Si subalternii Sai sori· 
Jină De fală si. dlreCI anarhia. 

Anlcwul moral n1 :)lC'n!alul11i th'la lHllIlici prin. d-l Pr~/rct Brân:::ci 
minislcrul de inlerne si al allarlliei mk, 
de azi, prumntorul i I\ltial şi spri
jini1Drul cu fondul'ile minislerului 
dp intenw a lulur,w g:u'zilnr de 
ne'r ori sll':ijeri, d. clr~ Yaida, lŞi 

Cl'angan 
Telegrama No. 64 Tecllcill 21-

7-980-

continuă npera llefasUî la minisle- )'1'elc[lraI1W a mers oficial, deci 
I 1 ' !le'pIătită. D. Bnin:::d csll' prt'frd 

I'n {0 1IlIrl'HB. . 1 l' . '(" ! I fi' , , ., l' (,CUC/II ŞI ,r(1I11JGl1, S wel1 C /lI 
}I~ ac;{'lfI~, spu'll -=- ŞI f'Vident du- T,·cl1ci. unde a lJPllit să orr/a l1i:::e:e 

}la ~~l(hcal!lk,. special dat~, .- ]H'~- 1, o S"C(i.llllC a găr:ii ele lier«(. 
f~c\ Il d-sale 11 s.eeundeaza 111 acll- I Tt'legr<1ma aceasta arată mai bi-
n\all'3 sa anarlllcii. '1' v ' ~ • 

I) " l' d . 1 l' x ne ca oncc ca organizarea "garzl-
• lmillea <[, ~ UZi pu llCiL un I I (le f' , al' l'f" 'Il t 

d I . . flr. ler( SI < C (1 d'l f' OI' CI' e 
ocull1<.'nl e oc\'cnt, care subhm<lzâ 1" si .,~',. ,'- - . . . f' i' 

l"lui tI-IIl· dr \"ll'da ., t '~f { .. , 1 "JI.:, 1'1 ŞI \OIJllCl se ace cu (1-' 
U 1, < Ş l .l P [" e c- "lI'''' ' . , . . . f'., 1 

\ilOI' sui in conlinu.:'le aoilalii. lcc u c.0ncUls, ŞI SP11)l~1 o ICI~l . 
~ I In orlc~~ tara, nn 11111IlSl1'U ŞI prc-

Re!1\oduoem tc:<lu.al: , ,fcelii săi, puşi in slujba anarhiei, 
In Zl,U~l de 21 It.llle s ~~ expedIat ar fi fost obligati sli p:1răscusc,,\ 

dela ohellli l3uccşll urmaloarea tc- fUllc\iUlH.'U unde au f,)st puşi, to('
legl'amă: mai spre a apăra ordinea şi nu 

Bucureşti Xo. 2, Cuvinle H din spre a fomenta agilatiilc, 
21--7 ora 12. , La lui) însă, după cum se n'dt~. 

Sf(UlflU miniştrii ~i suhalter-nii br agitalor~ 
Studenl sunl lfu;uti sa-şi faca d~ cap. 

Tecuclu Cine ya pUI'la r;,ispundcn.~a În 
Ordinele dela Corneliu mi le co-' ziua când anarhia SG va intindc? 

Singurul 

Gratar speCial la 
Lovasberenyi 

Arad, Str. CercetasUor Nr. 2. .. _.-ew-._._._ 
aRABIT, -VA.. Il 

la 1. SCHUTZ 
M.g~~lll flfi! PQ~taVq.~ 
rl ~ f t:lnde din cază selO1mlui inain-

tat s~ vinqe ~ot~l~ bărbăI~şti 

CU pret"," __ ,a~ri,ă 
numai dela 4 A.ug. pâlt~ l.a 4- ~ept 

Libelul "CRE,IY" pt" '!llabH. 
I",iti .uoa.itill_at .itriAeI~ .,..1. 

I Fară parale Duteti 
I cumpăra ieftin.: 
Cămăşi bărb, păIăriă, cravate, cio:
rupi, mănuşi, haine de băi, combi
nesoni, precum şi toate articolele de 
modă cu lîbelul "Credit" S. A. I~ 

SZUCS :;:d'i~!':l'6f:$:' 
Vis .. a-ris a ~ara uamvaiulul .............. ~ ...... _.-
Faiencel 

lucrările pentru ţ;id cu plăcite cea 
fl1~j plftle gi" .C;:e~.oşlovachia 

executa €u preţul favorapH 

Firtna "Cer.tRiea" da sobe 
Ma", PI,aţ. ~vrJ\l~ I.u~ !'1. 

3 . 

Tribuna Liberă.' 
Cu onoare aduc la cunoştinţa Ono r 

publicului tem. că am preluat 

salonul de pălărie 

"SUZA..NE66 

din A RAD. 8ul. Reg. M.rta •• naJ 1. 
(Palatul N_lIma", ŞI am depo7.it per
manent de mod.:lun din Viena, COicspun1.ă
tor ulhrnei mode, 

Baba Salamon. -+-Proeresul indus'rîei 
române. 

Ne bucură ştirea, că industria 
l'omt\llă pc zi ce trece în aV[II1l 
Lot mai mure in ora~ul noslru. In
regislrăm cu plăcere ştirea, că în 
collul slrnzilor .\ldianu şi Baritiu 
şi;a deschis localul de predare şi 
preluare sub firma :'/gicnQ(; Dl. 
Igna Uămian vopsilor şi cur~l\itor 
chimic, care dUP~l mai l11ulli aui 
de prax~l f:îcută În GcrJlw,nia şi 
alte \ăl'i apusenI', rel,nlm'S în tară. 
şi-a d{'schis sus zisa pră\':'i1ic şi şi-a 
instalat o fabrică modernă in Bul. 
Hcgde Fcnlinaud 12. Dorim tot 
Sl\{'C{.'-"lIl şi sunlem cDIn-insi, că 
în acestea zile de grra cum pfută 
loIi rom:înii vor sprijini pe acest 
brav romi'1I1 şi singurul in oraşul 
lloslru cu 3c(';)"Iă' meserie. -+-
In a'en,iunea părin'ilor. 
Cu onorare aduc la Clllloştinlă 

părin!ilor inlN{'sa\i di gl':'l<lina mea 
parliculan\ de copii in limba 1'0-
m:1ni't şi gt>l'mană din nou o rellcs
{'hitl pe ziua de 1 Seplemvrie a .c, 

Ambitioanală d~ succesul anului 
tn'cut, mă simt capabilil de a pn~
găti şi a inslrui copiii miei în aşa 
l't.'l, ca sh prezinte toală ~'1guran\a 
pcntru aeccptare:! lor III ~coIilc 
prinwrC' de Stat. 

Localul penlru copii stă in lc,q.,_ 
tu rit cu o spaţioasă grildin;î igie
nidi, Avtllld lS v('del'c Cl'oza eCOllO

mică. taxele le-am slahilit la mini
mumul posihiL Copiii vor pelrece 
zîua cu 111\'~'i\are limihilor, poezii
lor, di~ll()g şi c:lnltll'i!ol" precum 
şi cxercit<in>a lllcd\l'ilor d~ m:\nâ 
cu lul. hlÎrtie şi lemn. Tolodală 
aduc la cunoştinlă pilrin\ilor inte
resa\i. că pc anul şcolar viilor 
acceptăm in~lruil'('a şcolarilor {!in 
limhile romană şi germana pe iiin
gii un ODorar foarte mir. Ele\'ii se 
Yo1' primi in num:lr limitat. Inscrie 
rile se I'ac dupit masă inlre o('de 
Ş-5. 

Rog sprijinul cuvenil cu loată 
slima 

Sol, lui J::mtrit' Frlrdmann J 
It1\', dipi. 

Arad. Piata Anam lanru Nr, 2:1. .. -.~+-.-t-+-+_·-
Cereti oferta pl. 

Lentoe ,1. IQc in engros şi detail 
.. DEPOZIT DE Lf:MNE 

Eugen 80ros 
Ar~~, Piaţa Peşte!u~ ~ott ~ 

~tţ. ~orablel 

TelefQij fj91. 

-t-+-+~·-+-·-·-·-
~ump~r'!ti ~easuri şi bIjuterii 

pU(JIai IJ 

CSAK 
Arad, in faţă ~u biserica lutherană 

(reparaţii garantate). 
_.-.-.~.~.~.~~~.~ 

Lei." 160 ţste pr~tu} p.~ 6 P4C. foto~ 
grafi~ în ~xecuţl~ artjstică ta 

~~~~--~--------------~--~-----
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.. Voinţa Poporului 

Se~latiunea Ar~dUIU~ n Nuante IaU "iUlia" 
Tnll Irebue sa uada U II UJI lIuwuJ. 

Cântecul Păgân ului după motivul celebrului film sonor 
cu Ramon nouarro. Sala original Hawaian decoraţia costu
me cântece dansuri original Hawaian UMelele, 6hilare. maA-
doHne, Hawaiane. Toate aces- C Alb~ Preţuri de 
lea, vor auea lOC joi 14 Aug.la rucea H o. Cafeneua~ 

MiiLLER FA~RICA de I Proprietasă f!~DY" DDna PolIăk ~e~~si~l~in n~t~ă~~~~~~efe~ I Inci nu cllnoUeti DVI. 
pieptin anunţă onor. cumpărători ca I salon li 1 "UHU ARAJ) Bul. Reg. Ferdinand No 11 < ,< , ~~ 
amintire de existenţa al firmei de ._._._._._._l. 1IIaII._ ........ _o_i .• < ~' 4P~. 

~u~l:a~:to~; 1~~s~rf·l~ei:c~r~~2~~~ Pâl,ă la 16 Al..lgUSt <~~<~ -~~~~, ' " 

ducere cu tO°,'o din pretul cum- P t - Ee' .. '4i' !~~~.~~~ 
părări, iI1'.lpreull~ cu un cadou la...... re

d 
uri I . Ic;:" . ELE,' Mode ŞI fexfll ,', '-

fiecare cumpărător. foa.rte re use [~, ' ,~ '" 2d Sfr I'tl°fl'~nn 2 B t d I I 7 .... _._._._.- la f'a. • ~ HrU. ,Ihij, ti u. nu ur~ p- g D e 
Do!;, C p, 1\0, 800-!);m. _._._._._.- ._.--._._._._.·~u ': U U U • 

. Tribunalul Arad, Sectia C ~uta.- ......... Pentru 20 de lei, laxa de împrumut puteţi 
IlI-a Cam. il '-& IL" • cumpăra biciclete şi patefoane la fir ma 9UsIOS, rădtor Si cu 

efect vindicător. lncheere. in jurul aradului pâmănt bun arabil -_ "MOTORICAU == 
precum şi moarele spre cumpărare 

In cauza de COllcordal preven- " 
tiv a debil, Banca »Cni,)( Sosic- Fauorl'l Agentura ARAD, Arad, Calea Banatului Nr. 12. Imprumu-
tale Com, S. P. A. din Arad. " Str. Bratiaou 7 _ tarea de o cie ele. Vânzarea pe rate de unan 

Inviorează bol n a vii, şi 
efect răcitor pt. sănătosi. THIBLTN.A.LUL DISPUNE: _._._._._.- ..... ~.~.~._._. 
Intrebati medicul Dvs. Admile în principia cererea de 

cOllconlat preycntiv a dehiloarei 
Banca • {)·nÎo( SOC'. Comercială S. 
p, A. din Arad, făcută cu pctiOu
Hia im'eg, sub N. 800~930 din 
5 Mai W30, modificată cu cererea 
inreg. Ia N. 800-930, din H Iulie 
1:130. conform legei din 4 Iulie 
1!/30. 
Delc~ă cu conducerea procedu

fei mai departe în acest OOI1C01"
dat pe D1. .Judecălor de şedin1ă 
Sabin MoJdomn dela Tribunalul 
Arad, 
Ordonă conyocarea creditorilor 

inaintea judecătorului delegat pen
tru 22 August 19:W [)ra 9 a, m. în 
palalul .Justitiei Trib. Arad EL I. 
camera 57-58, în vederea dclille
ri:ll'l:,i acestora asupra cererei de 
cOl1cordat. 

Fixeaz~i suma de Lei 60.000 dt'cpt 
chelluc/i de procedură şi obligii pe 
pelitionară a o depune în mâine le 
Jud~dHorujlli delegaL în lcrme-n 
de 8 zile sub sanctiunea de a nu 
se da curs prooedurei la caz conl
far conform art. 7. din lege. 

Polrh·it art. 8 ain lege percepe 
În folosul stalului o taxă de 1% în 
sumă de Ici 37,t):l8, calculată a
supra colei cOllcordaLare oferite de 
lei :i,7H5,7H8 şi o ta:di de 20/0 in 
sumă de lei 48.536 calculată a
SUpt'a sumei de lci 2,426.821 de 
care beneficiază debiloarea, 

Dispune, ca acesle taxa in Val)a 
re de lei 86A~H să fie Ylili5ate în 
conLul statului la Administratia 
Financiară Arad, sub l'ccipisă ce 
se ya depune spre păstrare în 
ca&<;a de valori a Tribunalului. 

Incuviknlează ca plata acestor 
laxe să se facă până la data de 
2 August 1930. 

In baza art 7. al d. 

Pa la'" r,- aibA şi culorate. dt;. postav pentru dam~ precum şi 
,.. stompurl 10 mar e a s o r tim e n t la 

Firma Biltenbinder Grad, SIr. Eminescu nu. 2. 
Se poate procura in toate maga
zinele mai bune de coloniale şi 
delicatese. Pentru revânzători la 

I M O B I L E -' R A' E Pelânga condiţiuni I ! reprezentanta SOC. "SA YAu, · I n de plată favorabile, Arad, Str. Ghiba Birta Nr. 30. 
, în pret de G .Il 'Fa .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. . ..... --._ .... -..-

bani gata ~ Atentiune la adresă I Atât pt Domni, precum pt. Doamne 
serviciul de primul rang, preţuri ieftine 

vOPsitor vopseşte, curăţeşte, spală haine I S"LONUL PiROSKY 
de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop- a it <, I HRE8S . B R I F d' d 51 . coafor pt. Domni ŞI Dame Ar.d. sueI Ar~d, ulev. ege e er I~an . ~I Str. Matei Corvin 2 
Str. Eminescu 1. Palatul Crucea Alba, Ondulatie ••• Lei 15.-._._._._._._. _ ..... _._._.-.t 5 I t 15 

pa a ........-Cumoarare de ocazie ~~ieri~e deb:[~)ttir l~~en~~l. mal~t ~u~~i(Ure : ; ~ :: :: ~;:= 
• :-; Lei 198,- : : Sistem de abonament 

la firma STRASSER, vis-a-vis cu Biserica Lutherană t! A D J O 

Curătirea si yopsirea hainelor o face În modul 
eel ma i pe rfeet 

HOSZPODAR, Str. V. Stroes(u 13. 
Cu pre'urile ieftine provocăm mirarea publicului I ! 1 I 

Prin reprezentanta de mai multe fabrici au sosit mai mult 
vagoane de biciclete .. 6orieke" .. Diirkopf" "Iayser" 

" •• Waffenr.d" .. Steyer· .. N.um.nn·· .. Brennabor .... Bas· 
~ tert·· .. KrunStandard" .. Honia·· ,,5. H. Fo" Biciclete de 

curse şi turism. Conditiuni favorabile de rate. In accesori depozit bogat • 
SigiSmund HAMMER şi fiul Arad, Bu'. Reg. Ferd. 27. ..... _ .. ~.~._._._Qo\ ....... __ ._._._t 
Tiale ~~ţl~~~iă~G~7i~~ 
._~ Arad, Bulevardul Regele Ferdinad 17; 

Dorm"ltorl" ~I' praw nzalor"1 moderne se vinde ieftin şi pe rate! I y Repararea mobilelor execut 
promt şi ieftin lângă garantia. Alex. Miba!eczky Tâmplar de mobile 
Arad, Str. Trib. Dobra 5-7. vis-a-vis cu piata de peşte. Se primeş(B ucenici. 

... _ ..... _._ ... 
Hega{lll Rom.~nia. 
N o. G, 21j!}li~ W30, 

prnUCA ŢIE nE LICITAŢIE 

In baza execuliei de escon!entare 
efepl.uit;l in ziua de 22 Ianuarie 
1 H;}O pc baza decisu Ini judecătoriei 
mix.le Arad cu No, 217gf-utm o
biectele sechestra le în procesul 
vN/)al de executie ?\' o, G. 2690-
1!J30, şi anume: 1 Aparal de bere, 
1 slelaj cu ol'OIoj şi alte ohiecle 
cuprinse In fa\'Ol'ul B{incii Popa
rale SpinI II aret din Arad, {re!>r, 
1 J prin Dr. Alexandru Sfcoinescu 
advocat din Amd, pcnlru suma 
de Lei ,16.327 capital, inlerese de 
180,0 dela 1 Aprilie 192!) precum 
şi spescle stabilite p~Înă în prezmt 
se vor vinde la licitaţie puhlică în 
Arad, Piata (~al('dralel (nod('~a 
\' ()şlina~ Z~'no\'i{'), apoi, În ,con !i: 
nuare, m Str. Lae Barna, ~o. 3h 
şi 21-23 la locuinta ul'mădtilor în 
ziua de 21 '\u~ust 1938 1la ora 1 
Il. m. conform art. de lege LX, §
ului 107 şi 108 din [anul 1881 al 
leg. exec. 

... 

~ul11cşte provizoriu până Ia 0-
mologare o comisiune a credit 0-
rilor sub directiuoea DIui Jude
cător delegat compusă din D-Ior 
DI', Liviu Halmagean, Arnstein 
And;-u' şi Sever l\Iiclea, având in 
sărcinarca să supravegheze admi
nistrarea fUoJlctionărei de comert 
să verifice activul şi pasivul şi 
să cerceteze condiuita comercian
tului pentru a reefri la adunarea 
creditorilor. 

Grefa se va conforma art. 9 
din I<,gea în ce priveşte formaIi-
1 atile de afişare şi publicitate ce
rută de acest arlic:>1. 

~~~~:~S~r~~~~:il~~e b~~~!~~einC~~= Ludou·IC Pa'!-lnba'S laţLUnI electnce se pot procura la n 
Arad, Palatul Orlutay. _._._._._._~._._._._._._. 

Aceaslă licitatie se va ţinea şi în 
favol'ul lor: Fabrica de Sifon Fol
des et COlllp., Francisc Thr:isz, fir
ma Baushurg, Băndle B<in~ltenc U-
nite, Biroul de ziare LobI, SteineP.-_"-
1., Sigisl11und şi :\Iar'Un Kornis, So-
lia lui (~eszner AmoId, 'Eduard. 

Dosarul şi registrele depuse se 
vor inainla de urgeniă D-Iui Jude
cator delegat spre a proceda mai 
departe, 

DaLă şi cittiă în camera de con~ 
siliu a Trib. Arad, azi 26 Iulie 
1H:jO. 
Preşedinte de vacanfă: 
- (ss) ioan Popescu 

l 

Judecăbr 
Sabin MoldovaJl. 

GI'efier 
Ioan Ploeşleanu 

COHPUL 7. ARMATA. Divizii I-a Infanl~rie Timi.şoara, 
Serviciul Intoodentei. Divizia 19-a Infanterie TurrlU-Se-

Publicatie.. "crin şi Divizia I. Cavalerie Arad. 
Corpul 7. Armată Sibiu tine li- r Publicati.a în M )uitorul Oficial 

citatie publică pentru circa 550 No, 171 dlll 2 August 1930. 
(cinci sute cinci zeci) vagoane fân Detalii şi caietul de sarcine la 
din recolta anului curent (1930) Comandamenlele susarlHate în 
în ziua de 5. Septembrie 1930, fiecare zi de lucru. 
orele 10 În c()nformitate cu ArL, N o, 153.506 din 29 Iulie 1930, 
31-53. din Reyulamentul de Func- Sibiu. 
tionare al Oficiului Central de Li~ 
dtatii. Seful Serviciului Inten

di'lntei C. 7. A. 
l In aceiaşi zi $i :>ră se va ti-ne 

licitatii şi la Comandamentele de lnt. Col. (ss) COtă3SCU. I 
_ 11P. co.TIN, 8AD. 

Bing, Alexandru Goldschmidt, Fa-
brica de lichior, rom şi congnac s, 
a, Timişoara, Laplăria AI'ădană, Al 
lexandru Goldschmidt, Conslantin 
Karacsonyi, Dr .Iosif Steiner ca 
curator de masa a faIitului, Iosif 
FerLig, Alexandru Goldsehmidt, fir-
ma Fabian et Comp" Banca Indu
striaşilor. Iosif Compasz şi cons. 
Martin Ronisberg, Fritz Auner et 
comp., Iovanov Milan, Primăria 
Mun. Arad, Fabrica de Sifon Fol-
deS. 

Arad, la 21 Iulie 1930, 
Şef portărel: IndlsrUrabU. 

.............................................................. ________________________________ rn_ 
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