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Iu§eDlllotJatea 
10 lllai 

zi~ei tie' 
I 
I 

Fl:;illura <lt' sarll~loar(' ~i lr:('o

lond !'OIîl:llll'se \'a ar,)l;) dll-:;mani!ol" 

Il 0,)1 ri care ne p:'t:Jdese ;Ln IOil te 
,}{lrl,ile, e.:î rom~l;HI; .1 ÎnfrulJlal fur

lunill' lr('{'ulu!ui ~ \'~I ~!; sii infrun
ti' ~i 'pe alt' yji!orlllll', ~LÎrt'lja yir-

Ziua de 10 2\[ai este, st'rhiilom'ca 
na ti onală care sill1'llolizeaztt (','e· 
nimenlele cele ma;i insemnate oin 
In'Cu!ul nostru glorios, 

Este ziua de proslih~ire a tufllror 
virtutJilor strămoşeşli can~ au În· 
slIfJetit toate ,genera!iile rom.lneşli, 

Îllseriilldj)agini nepcritoare' in 
istoria "pljină de fapte mărete a 
neamului nostr.u, 

In această zi, s-mljlctrl'cul acle 
memorabiie demnc d~e rt'alllil1t~i ~ 
de înlipiIrit îninim'l orid'l.l"ui ccln· 
U'an rOIl1~ln, 

l"':1 lD:\lni t:~lifj, !>oll1nilol'ul Ca' 
rol, 'caleă pentru prima oară pii
m{in!u! rom:Încsc !:1 Tl(rntt-Se"eril1 .. 
In drulll ti] spre Tron It! I'l'Î tl'~i i ):11 (', 

lor Ctlill'. l'e:!lii':lJldll-Se in felul 

ZiurJ{le 10 :.\la1 este o Ill.t'l.!ril"; 

na~iol1ahl Prin fast u l ş.i 1w; n sar· ! 
brttorirea ei vom ar:da eli Sllll~eJll 

demni (1(' sacdlic:ul strfl1no~il()r şi 

tII ii! OI' 'jslorke alej)(l])()l"lll ti,; 
m:lll 1]('-0 dOClll1H'llte:lză, 

Ho-
j 
j 
i ! cOlllimporanilor noşlI"i căI-ora SU1- ))ilIes. 

I ~1.;.l'~m_ollltlllllllli;g'.a\ •. i .. să_I.('_PIIIă.s.lr.r.m.l_('.,('.a_m.a.i __________ x.~ ____ JIII!I~ 

I Ce va fi cu zona liberă jUlloslava dela 
Salonic. Podul peste Dunăre 

;\)rn;:.. (Ceps,) - Zona Ji beră .J u:~osl nvif'i zone li hl'l"l' in iHw1u -
,iUg-OSI:1Vă d~n 'portul Salonic fOI" riJc COllslanta şi Hriiila, Discuţiile 
JllC:iZ:'t din nou ol:ied li I d'iseu\.I ilor I dintJ'e Horniln iaşi .1 n~osla\'ia s-ar 
jl!"l'sei jugos!a\'p ~i 4rcceşli. 111 1 fi referit şi la chestiunea podululÎ 
limp !cc presa ~iu;!;:)sla\'ă 3Jllln!;l că I peste Dunăre. Hom,lliia ar fi j'('J1l1l1' 

~l1inisl.('l'tll de CO!11('r,t <Un Hl'I:J;:,~.I i !?! la!}(Hlul dintre ea şi Btlli,i\,ll'i:l, 
I nletl\IOIll'HZa rt'orga111ZarCa ZOllPI ln ' şj s-al' 'de fr-

si'c{'jal in !l'~alurft cu n()ul tarif 1 Lonf C'l! :'()llslruil'{':l unIIi ;1(1'1 :l'lr{' 

feroviar direct intre Ju~osla\'ia si HOIll:ln;a şi Jl1gos1a\'ia l:1l1,:t,':1 01'-

{fi 

REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TlMIŞOARA Cetate: P. SI. Qllorghe :1 
ARAD: STR. MOISE NICOARA 1, et 1. 
LUGOJ, ŞTRADA BOCŞEl No. 8. 

Telefonul Redacţiei {Arlldl: lM 

eFH, ca]"l.' dl)s,u'l', la earl nu ~e ,a~~ 

Il' j>['! II d lu~i de putin <1ClÎzalti, a 
doy('(,j[ t)arlea de "in.t a fiec:îrula. 

In ,:l'diill;1 dc dimillcal:Î, deschisă 
:~Lia la (JI"" 11. numitul eXjlert :a re
lJ~il s;i l<ÎlI1urp<is(,'i trihunalul. a

supra lIl"Cotl(l'slall'i complicil[iti a 
:,:llzal ului I\,:io;..:h .\leX<lndl"ll, poale 
el'! 1ll:li in{'âp;'tÎ:lnat dinlre aul'-

zali, c.tl'" a avuI lH'l'll~iml:rea să 
ilretind,) 'Că el C's!e acela, ear(' a 
.m',lla! illsli:utia {:pfc!"l'ului să facă 

ad('\'ttl':!: a con t:ll liJi 1 al l', 

I'us in f~lta <lnsal'c!oJ', 'înlocmite 
şi !'i,:.;il:t1e chiar de ci,ll'c pl, Balogh 

'. n-a mai anlt incotro şi a trebuit 
să recunoască d", da lipscsc anu
,oile li~;ie rle p~:dti, C'ari însă le 
'arllnciî in sa!"dl1a lui :\1ll('1Ier, Con
,lhmtale:u aClI;:al\l1 'flleUel', aresta 

ic. .;';kat lui BaJog'Il, I"l'plk:a 'Cu
Y("lit.i. (';). :111~()rtt' actelor dispănl
le ('sk r :,: II" el. d:ll' eli l:una inYoia 

ll(~('sl:1 una din dorinll'lc cele m:li 
arziHoare a slrâmoşilor Jlo~ld. 

l.a 18 ."Iai lS77 lantul robiei lur
ceşti ce :l'p~lsa de secole Irupurile 
îns:lngerale ale PrinC'ipfl[{'lor-Unitc 
(\[unlenia )oi :\Ioldo\'a' s-a IOilil pen
tru loldf'una la {/ogO:1r'CH iJlimelor 
'Pline de s~)('rante şi de vitejie, 

(~rpcia, ziarul H;.'ll1erisios T"po,,' , 
din .\tl'!l:lÎlllL!i('~i o ş[rie St'lH't{io

n~dă, di .J ugos! ayia 11 U mai ~-d'C 

interes dt' :l intn'tinc zona Jilwri'î în 
scopuri ('omer'ciale, .Iugoslavia nu 
'1':1 denunta 'COIl\'l'tlOa J'('SjH'c[jY:i, în

să "a intrebuinta zona liix'I'ă în 
s('opuri necomerciale, După pp~ii"e

rea ;:darului. Jllgos!a\'ia 'aiI' 'pn)('l'da 

;IS!f(') în urma lInei întplgeri cu 
Rom:lnia, eare e dispusă sÎ n{'orde 

, li, a lui ;hlo~;I, C:ll'{, J~i primea su

i ~llacU\'t'!li U. d ti ;Ja fiecare fraudă, 
Jll par!p S<,din!a a rosl SlISPCJ](Î;l

!ti la 01';) 1::, llrlll:Î1H! a fi reluati1 
'J" ora Hi, 

(;o\';!, Presa ~recpas('iL in sp('I('in! 

ee,l l'("ol1omidl, ('st" \'~idit llellniş
lihi, dCO:lrcc(' realizart':l ('('jnl- 13:- I 

Sc' declarase' dsboi TUI"~i!f)r si 
'Prin aceasta Ind('p{'nd{'nla Tă1'M 

Xoaslre! Un 'j)<lS mărel şi memora f 
'bil in t!esline!<, scumpei Ilo;lslre ! 
'patrii. 

DU'pă lerminarea în mod \,icto· 

rios şi dUj)ă înjr;îng-el"l'<l TUI"(~i1or 

În răshoiul din 1.":77--78, din otelul 
11lJluriior c:tre au "iir'sal nlluri de l 
s,Înge rorn:ÎtH'sc pl' dmpiile hul
,gare s-a nicut cot"wma de otel, {':arC' 
sa pus ]le frlllltt'<1 primlllui RC'ge 
nI Romtllliei la 10 j[ai 1881. 

HomânÎw a rosu r;dlr'afă la ranţ.!'ul 
(l"{~ n('~,:!;:, iar Domnitorul Carol a 
rosU prorlmnaf printul R('1t(' al 
Rorn<Înjri. 

In urma răshoiuJui pcntru În
tregi r'ea neamului din H1Hi-l!lHI, 
gralie C'ollsliin!('Ii nationale a' tutu
ror rom{inil()r si gratie brayul'l''; os-

Chestiunea uniunii 
Sofi[t. (\"ps\ -- Ziarul g'J"('{'l'se 1 

'l Proia SP octlpă intr-un Iuti'! ar

(1('01 dc fOl1fr cu ('hcstiune~l !'ealizăl1ii I 
Uniunii y,lIllH~l' )l:llt'an:ce, ·E fnr' j 
te fmhuclIr:i!ol', s('r:e zi:lrllL d\ hle- I 
ja ulliunii se (ksvolă at:î! de fu\'o
l"n'Hl ~i 'Preocupă lol m'ai t1ll1H 
fudorÎi 'poiill~['i, (:lI loall' ]'ezc'l"yrk 

form lllate din ul1ele 'pil!"tLe rerf 
di se Irn(p:1ză mai def}<ldc 'li pd
yinla flC'rstei idpÎ, ceea de inselllnă 

lin mal'(' 'pas inaillte. 

l~ 'pe un ll'I'eTl pr:l('lie. di Il ('oTlsi
(fprat iU11i 'ppnlruin!p!"C'!';(')(' {'('ono- 1 

111111\:11(' elI' lIyml'l'i:;ios '1': ;)I)S, ar 
î Il SI' 11111:1 (Li tlllan'a )01'; 11 r'i I o\',!,n'('

{'t'~li, in s:wei:d a Sn'olli'('llllli.; ('arc 

are elin .\Jl'r1:l nu jlllhlir;;lt ':l'a('uri, 
la adresa Jugoslayjpi. 

-x-

vamale balcanice 
'V 
u 

mic,c al('. ;'rilof" dill Bakani, Zia· 
)"l! I ("il<':lZi'i si d('rl :11'[1 I i dr> (''"o/Jomi ,,
!Ullli jll,~osl:lY ,\!ililll:mo\'!Îc.Î. f".Ire 
cfed:n';j (',Î 1'!lillllCa Varn:lia :1 sla-
1('lor din Balcani ar Înlesni dt'sf,lec-

pLlta balc:mi('ii, {'{'ca ('(' ilr('zill(~i o 

m~ll'(' il1l;)o]'lat1i~L 1'11 !'('zul!nl di
red nI C!liunii ('('Ollil!H:,('(' ar li () 

m:l!"c :1i)J'()pÎ('!'e rolilid fillre' s'a-
1('1(' din )hlenni, Zi:1l"p!c (IFn~ofia 

de'cl:l !\l (':t r~ I "ef(l 1'i:l ::1 n '11 I il ud; tH' 

1e:tlă fal:'i de aCe'nsl:'i chestiul1(" 
••• 

h~iJor nostri, ideallll noslru natJo- I ~_~_~~~~_~~ __ ~ _____ ~_~~~~~~~.~~~a~~~D 

11al, s-a in<1l'plinit. ,Procesll} marilor frau(le dela C. F R' 
In consc'C'Întă, 'pc hlng-,'i cYl'niil1cn· J (Il-n A rad 

lele mcntionalc mai sus; ziua de 10 f 
Jlu4, mrti simhoHzC'31di şi unil'('[l i .\l';l(J. Zile!(' :l{'('sle~ au eonlil1ll'at 
,'isn!ă de slrămoşi noştri. lîl1 lIJ'J1Wl"l' drsball'rilc in '{ll"o(",'slll 

C:înd toale 'proYÎndi!e romi'tneşm: fnimoasc)or rr:H1c!p dela CFR din 
Încălzite de floarea 'pah'iolisnmlnfr: ,\rnd, unde o ad('v~irală hand:! dc 
s-au conlO'pit si au format »Rmn.î': 'cxpcrimcntnti in fraude, au pagll~ 

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

llil c;iilC' ferate ('Il ZC'c'Î de ll1i~ioanc, 

Cu :>C'p]as eomi)]el de lrihunal, (]ps 
balerile ~i'au tlr1llH( cursill; d:ll1du
se' cllY:'1nlll! eI,lui ins;1P('[or ,\"]'1'1 
Velku, ('xpcr[lll Dir'cc1iC"i r,l')1er:l!(' 

.\:r'l'~lsUI -:I'din[:i a rosI (/pslul de 
încordalil, adnd 'in \'cdere ener-

, m- • 
Din Timisoara 

_,'., ), . I 
VI.A".l1 J r.llt,llra 

- ]lent ru zi lI,l de IX }L~iu:e unun 
\\ 

lal<'i sosi!" .. '", În rll(':Ii,:I:lIt'fI '\. S, 11 
Princ:ij)eil' HegeJ1i! ~icolap, ('arc va 
lu:! j>arll' 1.1 primul ~ollclJrs de 
mJto!llobil(' al ,\" C. 11. H, Banal-eri. 
~:ql:1 'Cat'{' are loc tll' triunghiul S'a;
,gtJllli in zilele de lD ::;i :20 :\I<liiu, 
Fl's~,jYa41 

- Dlln~jnl'c:i 1 1,f:iu a :n'lIl loc o 
S<'[":I [~ urI isl;d cu ,conpursuI I tll u
rOI" re'tlnÎlllliJol' şi :1l'P,:;tilor in teat

rul C()mllll~d din Til1lişo~u'a al c:1-
n'i bl'lle!1ciu y,l fi \'i1rsat fondului 
penfru ajuf rH'at'C'<1 sinistratilor del'a 
Cosfesti. 

Expunerea Dlui Dr. Lapa 
asupra politicei 

D. dr LUiit!. ;t facuI la Iaşi o 

eXplll1l'l'c' ~Isllpra silualj('j polilice, 
:i1'~'îl;il1d dOetlnwriials[area de sit. 

dric În (,,11'(' a adus (;u-a: aclllaln! 
,guyrrn, il1\'C'der:lncl şi HP("'csitatea. 
:l!unglirei ele ur~t'n(;'i 3 acestuia, 

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

S'a deschis bazinul de Îllot Lllnl- 14 Ap- bO]-a ST',rf' A"T Baie comună femei şi bărbatf. 
" rilie la (1 -k l.'~, .1. în fiecare Luni 5i Joi d m,5-8 ... Numai pt, femei: Marţi toată ziua şi Vineri d. rn. -- Numai pt, bărbaţi cu exipaceţ 

~I:;tide :-: Scoală (le înnot pt. copii şi adlllti . 



Restaurantul 

şi grădina I J ~ 
Proprietar' /llexandl"U Boro~on fost proprietar al 

(fost Omul Sălbatec) se deschide în mod 
solemn la 10 Maiu. Mare cabaret uu pro
gralll senzaţional din străInătate în gră
dina plrtcută. Serviciu exact: preţ. mod. 
restaurantului S/iecllenyi din Oradea 

- ---. --~---

'ooyoare de eufrageri(~ persiene, pers-ient=! orientale, dulapuri antice, pa
turi, vitrine~ sull'agerii euttl p locte doz'm i t oare. birouri şi lucruri de 11lftnă 

ti~~P1. ~ S;~ A RAD STR. 
i~f " , .. " EJ.'lINESCU &, ~:" 30 ;-: : .. : sunt de YânZill'C în lTI;lgazlIlul de conlision. :-: :-:" 1,,0. • 

----------------- .. ------------_ .. _- ---. -----------------
=h .'1 P - &il ...... a::aa •• 

i 

Frftţii R6zsa II 

""',"""''"'''''''''"'''' ~7 _ 

.;""",,"::"";',:''IiI Arad 

Bul. Reg. Ferdi-
nand No. 35, 

Atelier de pi. 
etl'ărie şi de
pozit de 1110-

nUil!ente. 
Mare asortiment 
de marmore.. Pre

ţuri reduse. 

I = 1 .., 

Curăţirea şi vopsirea hainelor de primăv&I'ă o face in modul 
cel mai perfect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 

Târg de Rusalii 
Pe terlllenui de 12-30 Mai a. c. acor
dăm un rabat de 20 la sută din pre
turile originale de fabrică. Exploataţi 
~cest considerabil favor. l\Iare asorti

T:it:!IH: con! de :'eluaUi eri:ca ;i~ ! III II 1111111111111111111111 
il:ll;'Î:ll'tL precum şi a putea rn:Ol1l- I fostavurÎ engleze se găsesc 
;:t'!lS,; bUll<!voinl:l m::I'l'lui ;,,; :l;~' în cel mai mare ilsortiment şi cel mai 
Li ~:î dt' casa d,' ciora;:i d~ L B ~.: ieftin la 

:dll :;ocolil de Line, sh aranj:llll un I Rabollg î! ~1 phne-ide.r 
litrg de Hus:llij' cu 2;:)",0 n',iltct,;·~," \\; ~'U 
de Pl'l'~ uri. 1 Timişoara 1. Piaţa Sft. Gheorghe 

J\ilx>a$La actiune sperăm cit 'va ; Palatul Episcopul. 
în bucura 'pc toată. lumea cumparri- 1, IIIIII t 11111111111111111111 
10:lI'e, deoarece prin cumpill'ările 1 JMateine" lichid, stârpltor d~ 
l'fcelui!p In :lC'('sl inlenal dc timp, I " ploşmţe omoare Şl 

ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 
se ya 'pull'n L'collorniza o sumă I în doze mai mici. 
Lonsiden;'liJă de bani. . Arad, Str, Gh, Lazar No 4. 

Uooperati va Industriaşilor Arădani. Secţia Credit 
de mărfuri. Pl'ilniti gratuit un bilete Iloterie ind. 

dacă faceţi Cţlmplirătu'ri de Lei 1000 - la firmele de mai jos: 
l1nue de dame PO!oltăvărie hăt'bătea!ilcă: 

Friedmaoo & Schwarz, Str. Meţianu 12 Ste- Stefan .Takabffy & Co. Palalul MinoriPlor 
fan Varjas, Str, Meţiano 15, ,Ga'anterie şi jucarii: 
Confecţiune de dame: Iuliu Hegediis, Bul. Rei. Maria :6, 

CiorapI 4i mă(nnţişuri: Victoria. Bul. Rci'. Maria 24. Oscar Meu
czer, Bul. Reg. Ferdinand 40. 

Costume bărbăteşti : 
Stefan Erdos, Str. Meţiaou (P. Huoyadi). 
Papetărie şi calendare de reclamă: 
Mall: Moloar & Co. Str. BrAtianu colţ cu 

Iosif Muzsay, vis-a-vis de teatru. Emeric Str. 1. Vulcan 
Varjas, Str. Metianu 11. Umbrele: 

Giuvaergii şi ceasornicari: Transilvania, Bul. Rei" Maria 12. 
Eugen Hirsch, str. Metianu 7. losÎl Kun, Lemne: 

Bul. Reg. Maria 24, Stoinfeld « Berkovits, Cal. R.dnei 56~60 
Sticiărie 'şi porcelan : Radiofonie : 

Mauritiu Fi~cher. Hotel Crucea AlbI ' Matei Gellcr. Str. Brltianu 7 
Pantofan ŞI prăv. de ghete: Mobile' 

Mihail Czernoczky. Str. Eminescu 22. Filip Reinhard. Bul. Rei'. Maria 18. 

TraO'ere la lOr un 19 30 Toat~, obiectele loter!ei sunt expuse iu biro~l 
l:l .•• lotenel Bul. Reg, MarIa col~ cu str. Alexandn. 

mentin toate articole]e,,~lbe" Case de f ~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~ 
ciorapi. Bulevardul Regina Maria 26.1 

fosta str. Zrinyi vis-a-vis cu cafenea 
,~Orăşeneasca.". 

--------------------~ Pentru vinicultori! 

Verclele Urania 
ca soluţie ele piatră vânătă 

e mijlocul cel ,mai cunoscut, mai 

ieftin şi n e înt r e cut tmpotriva 

insectelor vătămătoare 
şi a peronosporei. 

" 

De vlInzarc: în A,rad' la Paul E rd()s, L ~)eutsch, (Piaţa A~T~m 

bncu\ JakuDo"its (Eara Podgorici, Sode\lJltea l'('onomilor şi 

in lO:ltc comunele pod'g'()ricnc. 
în )Iacrlenfeld': J. SLrobl, J. W( llllergersl. 
in PâllC'OIl3: Francisc \\'adtz, J .\rudic Fekclc. 
în A,rooul-I1ou: Iosif Kompasz. 
în Sfânll. A,lls: Victor Frank, 
în Slrhll: ISimwnic, \\;ehcr. 
in Lipontl; N agelc, \'!ingedon. 

Dt>)lo;dU JU'iI1cil)'Jd: :\Iarties în l\f ădler,,(J, rfJ)1·, SOl:l.' pt. p'rolCi'lila 
plan Odor. 

Feriti-vă de falşificatii! , 

I • 
I 

Cumpărări pe rale de 6 luni 
puteti lace peldngă preturi St 
moderate cu libelul ,.,S. Il. rasser 
Consum~~ la casa de modă 
"..,. .,. Vis .,. a .,. vis cu blserJc evangfjellcă. .,. ". ". 

Olan -j paltoane covoare se pot păstra peste vară împotriva, ni molilor prin praful de molii transmarÎu şi JIlaftallnul-
1 salon alb ca zăpada. Se găseşte numai in prăvălia PauIERD6s Arad,P.A.lancu 3. , , 

, , 
"~~;'.~~ţ~ ~ t~ :;.~."~ ~~. "':. ~ .... ~::". 

Cafenea şi Restaurantul Crucea Albă, trecând in regie proprie, a 

introdus următoarele preturi re(luse 
Cafeau cu lapte cu un coru -- - - - - - Lei 16 
.Dejun special Crucea AlbB." (cafea cu lapte. unt şi miere 

ori jams ca un coru, ori ceaiu cu rom ori lâmâe, unt 
şuncă ori ouă şi un coru) - - - - - - It 27 

Cafea neagră de prima calitate - - - -- - - ,,12 
Dejun·zonă Crucea-AIbă, papricaş de porc ori vitd, gulaş 

secuesc ori plămâni salon cu un pahar mare de bere 
Haggenmacher şi I buc. pâine - - - - - It 30 
acelaş cu pahar mic de bere -- - - - - ,,28 

Prânz burgher de prima calitate; supl, friptură, legume tn 
ahundenţă şi prăjitură - - - - - - - !oi 40 

Cină burgheză de prima calitate: friptură cu 2 garniseli 
ori legume şi prăjitură - - - - - _ 

Prânz şi cină pentru transp. la domiciliu - - --
Dejun, prânz şi cină, servite după menu tn restaurant 
Vin fin din podgoria Aradului, litrul - - - -
furmint din podgoria Aradului, litrul - - - -
Furmintul fîn din valea Kiik !i Ilo, un litru În restaurant 

,,40 
- 1: 2200 
- "2700 

Caet cu cupoane, nevalabil la menu, asigură o re· 
ducere de 20 ]a s'ută din preţurile â la carte. 

n 32 
" 50 
., 60 

__ Pe rate În preţuri de bani gata __ 
puteţi cumpăra CU livretul dela "Consum'" B. 8. Ia firma 

losicGLESINGERlji fiul 
magazin de modă Arad, Str, Meţianu. 

• 

(1 

4 



Pentru edificări ele primăvară J 
cărămidă, ţigle, var, ţiment precum şi ma1erial de lemne se tran~portă şi a 
domiciliu În condiţiuni Tr.:llisilvania depozIt de lef!1ne 
avantajoase la : firma', ~ Arad,C. RadnellO. II f • 

Mare reviste de moclă 
în Restauran1ul Central (în 10s1ul Club al 

ziariş1ilor) 

Se VOI' 1>1'(' 7,;('11 la cele mai Iloui mode le. S:lmhfllă şi duminecă după ma
sa la ora 5 şi jUI11. şi scara l'a- ora 10. A\'tmd În vedere marele intercş 

a tra,,:\cm atenţia doumelor, ca s:1 s e ingrijeasc~i de mese şi să-şi a
nunle participarea in Dla~a2iuul de mode pll. tbmu.' (;heorg~le Ueiller, 
S~r. :\Ioise l"icom-ă. 

l\o. G . .'I72··1mo. 

In 'baza dedsului .Judecrtlorie.i Ru· 
rale BlItt'nÎ G. !l72-1n:\O, 2-3 'parle 
dill o m;\şintl de l!'ieral ,Ş'; locomo
tive şi 1 i2 1):lrle dintr-o maşnă de 
tril'ral :;;i I OCOlllOllvă, secheslI'ale Jn 
t'ayol'ul lui Fica CodrC'an' re'pr. 
prin nI'. :\:urel :Uull!t'an advocat in 
BulenÎ. 'pentru suma de 19.110 le't 
cap. 'şi aec, se \'01' yinde prin IILci
wUC' publiică în comuna Bulcni, 
la domiciliul urmtinitilor şi jn cur
tra lui Ioan Cozma în ziua de !27 
!\Iaiu Hl30 oarele 4p, m, 'Conf. art· 
107 şi 108 din legea executiei silite. 

Bulcni, la :"3 i\[~Liu 1!130. 
Delegat J udecălorcsc; 

FillllT lll, p, 

Stefan EberUng Tlntişoara 1 Il Spl 
1. H. SirJanu 221, eledric:ian şi insta· 
lator de apaductJe. Monlează şi re
pară radiofoane, încarcă şi re'par11 
scumulatoare. 

Nr. G. ~IGO--19:~O. 

Pllhli('~~ie d'e lJ(',ilta~1e, 

Suhsemnatul delegat judiciar a-

CO~VOCAll.E. 

Pentru adunarea generală ordin[\, 
ră ţl :Sodela\U ,\nonime (~runulllan 
Fallric,'l de FierUl"ii din Arad, care 
se va 1îneaill ziua de lilunie l:nO 
la orele 12 a. m. in Ioealul SocicLă
(ii "Bancare Homfll1e Sucursala Anld 
StI". (;el1enll BerUl(' lot X 0.·.2 !CIu UI' 

rntltoarea 
Ordinedlp Zli: 
1. Dispozilia pre~cnd;nlelui in 

conformita:c cu ad. 20 din sta-
tuie. 

1 2, In:linlarea rapoa.rlclor Consi
I liului de Admiurislrll(ic şi a "Corn;-
I t('tului dC' Cenzol'i, 'precum şi a 
1 "socolelilor incheiatepc amil de 
l gestiune 1929. Hprolxirca bilanţuhti I şi a contului dC' profit şi l)i.errlcre, 
I mai dC'parle pronunh~rea hotărârci I 

'Prh~iloare la descărcal'ea Consi
liului de Admirtislrntie şi a Comite
tului de Cenzor:i 'Pe anul .(I'e gesti
une 1!}2!). 
:l lkducerea capitalului social de
la 1O.0nO.HOO lei la 5.000.000 lei. 

4. SporirC':l 'capi Lalului social de
la '3.00i).()()O lei Orll)i!al redus la 
suma ori~inaHi de 10.000.000 lei şIi 
in 'leghtură eu act'asla modificarea 
. :lrt. 7 din statuIe, 

J. St:lhiJarca retl;ibu~iun;i 'Coml
let ul ui dC' Cenzori 'pc anul dt' ges
tiune 1929. 

6, Aleg'C'rea ConsHiulul de Admi~ 
nistr~ltc şi a Comitetulu.i de Ct'n
zori. 

7. E\'entuale propuneri. 
P('utru a 'putea lua parte l'a adu-

nare Domni actionari 'pTecllm Şil 
mandatarii reglementari 'aft lor, I .. ----__________________ • _________________ ~ 

Publicaliune 1 
COO'pel'ativa Industria~ilOl' Al'ăda ni şi Căminul Indllsh;iaşi1or Ară
dani .>garanlează împreună, că t ralgerea loleriei Căminului Indus
lriaşilor Arădani se ya tine nea părut la 

10. Iunie 1390. 
DiretţiunelJ. 

Un bilet de loterie: 25 numere, L ei 50.·~. Câştig în valoarea de: 
Lei 2:-1.000.-. Toate obiectele sun t expuse în biroul lolerie Bul. 
Regina Maria, colt cu Str. Alexa ndrL 

duC! la cunoştinţă publică, cumcă I Ciorapi de ma V ta'-1av în toata calitatea, ciorapi de aţă cio-
'"lucrurile următoare ş. a. caza't1, ba- I o rapi de bărbaţi şi copii, mănuşi de piele I 

toză. cai, vadi, căruta, ciur şi 'alte i şi ati, se pot cumpăra foarte A B O G Y O A rad Str. l 
·ohiete care În urma decisului !';"o. ! ieftin În magazinul de ciorapi • , Eminescu 13. I 
2fil39-H)29 al Judecătorit'i Rurale! fi ' 9 ! 
din Arad' s-au exedvat în Târnova 1 ajDegafa=~t:L~1~;elJ- Varias ! 
în favorul exec,\Tatorului 'pentru 'in- ; r J I 

. -e1isarea ca'pitalului de 8310 Lei şi i Str. etiana NI). It I 
~aC'~es. şi car~ S-au '~reţ~i~ î~ 60.500 i ! 
~. se vor vmde 'prm LlOlta~le pub- I Haăine ă de pri- it Xnapp ~~d~~P~~~opul 1, 

Pentru efe'pluirca acestei licita~ m v~r vopseş-. Str. 8rlttianu 

sunl rugati să bincyoiaseâ a-ş.i de
pune ac\iunilc lor ori mandatele de 
ac\iuniimpreună cu cupoanele nes
cadente 'in conformitate cu art 16 
şi 17 din stntute .. mandatari;i in :~'a 
ră de aceastea vor depune şi 'pro
cure le la casicria societti\\!i noastre 
sau a Sociclă\lii Bancare Române 
Sucursala din Amd cel mai 'puHn 
Cl( S zile iinainte de Iilnerea adunării 
:generale . 

Arad, la 9. :\laiu lmo. 
Consiliul d~ Adi01hli:sMra'ie. 

No. G. 685-1930-2. • 
execulional. 

Subsemnatul 'portărel judedto
resc aduc la 'cunoştinlă 'publică 

cumcă lucrurile următoare ş. a. 
mobile din \("~lrciuna etc. s-au exec· 
Yat in San'pelrugerman tin favorul 
exocvulomlui Dr. Francisc' 'Nerf 
A:radul-nou 'Pentru inoassarea ca-
'pitalului de 2:n30 Lei oar:i s-au 
'Pretuit lin 6;').830 Lei se vor '1inde 
'prin liiditattie publici.' I t 

Pentru efeptuire ~lc:esleli Licitati· 
uni se fixează terminul 'pe 24, Muiiu 
1930 la orele 3 'p .m. in oomuna -San 
'j>elrulgcrman şi toţi cari au volie 
de A cumpăra sunt invitaţi pnln a· 
cest edict cu o bse n1are a ,aceia, că 
bine susamintite vor fi vândute 
celor cari dau mai mult pe lângă 
soh'irea ;in !bani gata şi in caz nece
sar şi su.b 'Pre\ul de strigare. 

Dat ;in Vinga la 28. ~priltie 19:10 . 
eL. s. Eny~dy' mp. portărel. 

Cele mai bune şi eftine ştofe 
englezeşti pentru dame, pân· 
zeturi, trusouri se găsesc la 

ţill~i, se nxeuză termenul ~e 1'1 J te SI curăţă 11.! 
?\Imll 19~ la orele 4 d. m. m C'O. 1 'V. R J 'l S 

'munu Târno"'a, la locuinta unnăd- B " · ~ Bel" ! i1l. J. 
tului şi toti cari au voie de a cllm- al e .og ar.1.:gos Str. Meţianu 15. La cocoşul de au 
'păra sunt invitaţi pl'liri aC'est l'd~ct Locul de ~provizionare ~ s.ecţiei 
<eu aceia, 'Că lucrurile SlIsaminltlc de mărfUri al Cooperativei 10-
vândute celor cari dau mai mult, sunt unele din băile ClI 'poziţie c ca mai admirabile .şi se deschid dustriaşilor arldani. 
pe . lângă solvire în mem.)r:iş si 
in caz necesar-şi sub 'pretul de 
strigare. 

Pretenziunea de Încasat 
8310 Lei 'plus a>cces. 

Ineu, la 10 aprilie Hl30. 

face 

MORILE EFTINE dlin depoSit ar- i 
'laţi orIcând la atelierul lui 

R. WINKLER 
limi~oara, Calea Buziaşului 12. Ultima 

oprire a Electrului Nr. 2. 
306 Vinde şi în rate. 

Maşini de clocit pui cu instalatie de 
·încă/zit cu electricitate şi orice com
bustibil pentru pui de gâscă, raţă, 
găini şi alte paseri de vânzare numai la 

GEZA BECKER 
întreprindere e1ectro-technică. 

Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. 

Sâ:rnbă~ă, la 10 Haiu 
în mod solemn, cu concursul unul jazz-band d'e j>rima ealitJale. 
Pozitie admirabilă cu ulli}arc imens, În mijlocul ·pădurilor. -
Vlnd(,(~l ~it1lirabn rhellmaltisllllll, iS-CihLt'i. anemie şi aiile boli. Ca 
st:ltiulle c1imalcdcă sepoalc rac rHll:mda 'i)t. sehimbare tie aer şi 

recreatic; A~pl'oape de Timişoara şi Ar:,d'l)e linia ferată l.;ipova
Timişoara, ~ara Chlarlottcnhurg. PenUru excnrslonişti autobus în tiip 
'Care dllmined1 şi zi de scrhiîtoare, C"Uplecarea la ora 8 şi jum. din 
Piata Sf. Ghcol'ghc, Inapoiere la 8 se:lra. De hucătărie excelentă 

şi de beu! uri se îngri,ieşte fost ulproprit't~~r al Hotelului Central 
d'Îll 1 jpova. 

Iosii Hagy6 
In timpul înainte de sC'zon se ac oreI:l o reducere de .)()o.'o din 'Prt'· 

tul camerilor. 

1\ (lui o~~.Hi SUilt'riol'li în 
g'';l«'nizoana.\rad. 

Zilele acestea s-au prezental hl 
nouile posturi, din garnizoana Ara
dului, nrmfilorii ofi lerri superiori: 

d-t1.ocolencnl Colonel Pascul, ca 
ajutor de comandat al rcgimentului 
~)3 infanlerie şi d-I maior Rusu 
Ioan, Da ajutor de comandlant al 
f)iviziol111lui 1 d,in reg. 1 AMile
rie' CăIăreată. 

Morala voinicilol' 
Un atac 'banditesc s-a s:1vârş:it 'pe 

liua din cele mai frecventate sosela 
din jurul Cur,i ta rei. 

UIi C~îtiya .vQinioi" .au âtadlt 
automobil în care se afla d. eiUI: 
Davilla cu alte 'Persoane. 

VOillidi:, dupl1 ce au făcut soma-
1iunile de r,igoarc,au po(tlit pe cei 
din nulomohil şi i-au jefuit de bani 
~i bijulerili. Numai d. CUta Dav511a: 
a rămas nescotocit fiind'Că a avut 
gri.ie s'ă se recomande ministru âl 
d-Iui :'\Ianiu la Vashing1on. 

Au şi voinicii morala lor! 

In\lrerupere de (urt'nl 
U zina Electrică face cunoscut că 

Duminică 11 Maiu a. ~. trebuind a 
face repara\iuni la rr-ţcau de 'inal
tă tensiune, va intrerupe fUl"njz~lrea 
curentului electric orC'le '7 dimi
neaţă şi 'pfmă la ora 2 p. m. in: Ca
leu A:urel Vlaicu, Gai şi S('~. 
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II · f F -1- şi-a deschis cl'oitoria mOdernă! TrOiJzkij lipsit de SllPlIŞE:'uiru Mica publicitate. 

1 
051 1 1 P 5 pt. Domni în Ti~işoara, IV. s:r. soyj{'(Ik:~i! 

P 2 R 1 bl Cons[:':fuUnopol. ',Ccps,' -- După 
Dormitoare din lemn esenţă tare reyer . og spn}Jnu ono p~ I 

I şlirile din "\losco"a, mai muhe 
pentru Lei 12.5C0 în rate lunare şi It , I 

1 
~ I . f I organizaţii comunisle au ~nLervcnit 

s~pt~mânaJe a Balin,t tamp ar artls l~ Mare asortiment de Biciclete can- L d - 1) , 1- k' 
Timişoara, Mehala Calea Toronlalulul. ! .. ' D OflC a In as I pc 'h'tngă Comitelul Executiv ca 

delabre, ŞI materIalele pentru In- ' I Trotzki să fie lipsit de supuşenia 
I stala ţiuni electrice se pot procura la •• i sovietică din priqină al acuri lor sa-
r .. d P Iti O I le impolriva partiduluixcomunist şi 

Un dormitor din cireA şi altul din fag il a.f'a Il a Q rflttay. II -.. Inlernalionalei a treia. Comiletul 
artistic executate urgent de vânzare j ! executiv va hot.ld in curând a-

I Fondat 18.70 • .. • Telefon 3-88 
I II f i -d i I supra acestei chestiuni. I Port.! ŞI UŞ ( ner, ug'ru Itur (ecorative cu împleti-Ioan Lunea, I tura şi împ,,('titt~Irl de 8l1ţ rl!J1 ll pe) ntru . ga]f'~lurl J din sârmă .\,VIZ. -------

Timişoara III. str. Tribunul Laurianu 8 i zmca CII cu pre un e ce e mal e tme a jlinisterul :\Iuncii ell ordinul [ele-

-... - I Fabrica ~t Bozsak ~i fiul S. p . .J..4.. grafic :\0. 17~t)!l din :)0 ,,"jlrili(~ 
., ln:'l() dispunc C,,\ acei funelioIluri ş.~ 

~-I Timişoara II. str. Sanfuiui No. 10. secţia de Mncilor care in ziua dc 1 :\Iniu 2:i-Mare magazilJ 
piele Ara~ 

PIaţa Avram Iancu Nr. 

e mobilă fabrică paturi, noptieri, somieri din sâr.. mincşle au Iucl'al in hirouljJolilc-
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi Înstala- lor s~t fie liberi .in ziua de 21 ~Iajl! 

I ţiuni c::mplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe (Sftul Constantin şi Elenâ). 
3. Preţuri curenţe gratis. 

Coqm! l'orlarcÎlor TrilJulwluJui Succesorii 
Weisz şi Rosenberg. 

. Tj mi ş·Toroll taI. 

1llOBIIJE in ~RA'rE ~: J~~a1: ~~~~~ţb~f~~ 1 :\0. 1i~-lmo. 
in preţ de G ~ 'Fa .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. ( Publicafie dle Ul'itt4ie. ---------------------------

Ghiaţă 
bani gata ;A ~ Atentiune la adresă 1 SllLsemnalul Portărei aduC' 13 

artificiaIă,·--------------------------~I,mM~~tă) ~hli~ ci ~ Ur~t ------------,.1 Deci zului CU No, G. 880-1930 al: Cu onoare fac cunosC'llt, onor. 

t t 1 d ...' t ţ' ă I Judc'cătoriei Rurală Timişoara, în ranspor ăm a omlClllU 'public, dl am llJuLJal ma~~ujll.uf llIeu pu e I cump ra . te I faYorul lui Alexandru Lengyel rep-
din str. Brălianu în Piaţa A.Ham he Ain 6 rate rezeulat prin Dr. Dela Kovacs şi 

Dreher Haggenmacher Iooeu ~r, 17, unde stau la disiyni- !) S f '1'1' " r. le an ., I lalo\'llz a\'ocati (tin 
\iunea oilor. public cu lot felul de 1 1 

t'abrl'că de bere SI- de \. unar" la Timişoara, pentru suma de 6261 lei h mezeluri exeelente, I .. 

h
- · Oapital, interese de 12°!Q şi pen!rn 

g lat,ă Aradul .. Nou. Cu toată stima 1 FratI-t- A pponyt- '1 spesc in 3227 lei deja stabilite şi 
IO.\~ N"ETEU. cele ce se \'or mai stabjli, se H-

Telefon No. 68 1\rad. cu cărţile I xează tcrmen pentru efecluirca Li-
citatiuneipe ziua de 14 :\Iaiu 

S. A. Consum HJ:)O, ora 16 in S,Îmuihaiul-Hom:în, ~ __ - __ -------__..; AVIZ! 
'i 
1 1 ___________ _ 

i 

FOTO FE SSbEll 
Salon de primul rang. Por
trete culorate artistic Specia
list în fotografii de copii. 

f 

! Dr. Ilax. LO"ll'I-D&er ~ Pentru 20 de lei, taxa de imp .. g ~,' Contra rumut puteţi cumpară 
biciclete şi patefoane la firma 

iostprimilledic de spital, specialist 1 
I 

t în llOll internc ~i de Ile1'\'i şi·a nlU~ I MOT ORI C .... ' 
ltl.d domi<,i1iul in Unit>\'. Carol Xr. I ., Ade A. 

ra, alea Banatului Nr. 12. 
7H. (vis'a-vis de liceu'. - Primcş! c Imprumuta rea de biciclete, Vânzarea 
9-Ht şi ;)-.1 şi .fum. pe rate de un an. 

Ilrad, 13·11. Maria 20 
în casa Adalbert Szab6. 

Fried~annl~H-al·-ne-d-e--·-w--~·--d-·-------~ 
1 prIma varll ŞI par eSÎI curăţă şi vopseşte mal fJ Sc.fjwarl: i bine, cu preţuri reduse 

Casa de Dlode : I.FICI~ 
Stofe engleze pentru Doamne 
şi Domni, mătăsuri, mare a
sortiment in tronsouri de mi
fese cavoare cea mai eftime 
Plapame. Surse de cumperare 

ARAD~ Str. Metianu No. 12. 

I 
! 
1 

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

AVIZ 1 

.\du('('1ll laCUlloşlinla onor, 'pub
lic, C,l dl. l\icobe (~arGlollyj a pârii-

Tribuna liberă. 

!I!!III ____________ I sit! Hrmi~i IlS. la 1 0'1. ~i suii nume- Pentru cele publicatie sub rulJ

rica această, reda-eli'u nu-şi asumă 

Hiei o rfispulldcrc. Automobil el 
EDillUND KISS, atelier de ca

raserie gata. 
Arad, Bul_ Reg, Ferdinand 22 

....... ----------------. 
Frizerie nouă in Arad!! 1 

Preţuri ieftine: I 
Ras ___ ___ ___ ___ _ __ Lei 10'- ! 
Tuns ___ ___ ___ ___ __ Lei 20'-
Tuns pt. dame ___ ___ _ __ Lei 20'-

Ucenic se primeste. 

WERKMANN! 
1 tr. fostă Uzăr Vilmos 3_ 

special optic 

În edifkiuI Casei de Piîstrare a j. 
Arad (\'is-a-yis de cafelleaU;81 Dacia). 

Firma vechc va fi ('OilOllsÎi şi p~ -
111;;11 df'part'l' de dl. Alexandru (;rosz 
sub l1unl('!e său propriu. 
fes[ ul cinema AjJollo :'. 

CC!'<Înd sprijinul onor. j>llhlic.. 
sC'mnnrn cu toale stima 

Alex~~udru Grosz şi l'iuJ. 

Mex~:.ndril (irosz. :\'kolae (ianhmyi. 

Dr. Angnsztin Zeiner 
şi-a mutlal biroul avol"atial in HL 

R~ele I·'erd'in'lIJuJ! ~r. U. ElIl:lj 1. 
(C:lISa Pollak). 

(?I-izerie 
Abonalllen tul 

; ...................... . 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. cHentelor 

I 

pe c.lnd şi unde sc vor vinde prin 
licitatie obiectele scqul'slral{> şi u· 
nume: cai ca1cli, Irilslll"ă. 1ăn'inea,,· 

că, preliute in 10:>00 lei. 
Timişoara, la 17 AprIlie lK«l. 

.& ...... "'MH!IIII..-..-_I1 ...... ~ 
Corpul Portîl'pilor Tribunalului 

Till1i ş-']'orontal. 
Xo. .)l~i:m. port. 

Puhlka,ie de Ikilt2.ţie. 

SuLsemnatul porUtre! aduc 'Ia 
CUlloştin\1î publică, că in urmn De-' 
cizuJuÎ cu XC), (~.H:J-!J;~O. al Judc
dîtor1C'j 1 L l' rb,lJ];1 Tilll.i~onra, 'in 

favol'ului Ed uaI'{I Kozo\'ils "('ill'. 
prin 1), Bela Ko,,(}cs şi DI". Stdall 
;\lichaloyits a\"Ocali din Timişoara, 

pentru SUIl1~l de :Hll Ici capitaL 
interesele de 120.0 dela 9 Aug. lmn 
şÎ p(,lllru spese 'in ll:·t~ 1ei d<>ja sta, 
bilite şi cele ce se m:~i slahilli se 
tiXC';lZi'i lel'nwll penlru efecluil'ea 
lidlatiunci pe ziua de 1;') :\lwiu 19:* 
ora 3 in Timilioara 111. Sir. 'f/'cho
lliu Laurien X O., .i, P ce,lnd şi l!1l~ 

de se YOI' vindc 'prin licilalice ob
iectele s('(ju('slrale şi anume: dife-' 
rite mobile ele casa. 'j>re\ile in. 
,!i);,o Ici. 

& 

Timişoara, la 17. A'prilie H):JO. 

'j)od.lrcl. 

eeee 

Dormitor 
din trand,,fir urgent şi eftin 

1 ele vânzare 
I Filip S 1 E BOL D' 

Timişoara Str. Telegrafului 19. 
430 Tel. 699. ---------------- t ]11 atelierul 1\. Sic Iov an N a;.;y, Iăcătu ş 

~~.~}l~~~~ls~:!~~!~[! I LUSKAN I Arad, Str. Brătianu ~~,~ ~rm~~~a~~:~~r~~a~~~nd:esf:o~~ctr 
'postavuri din stnlÎnătalc. - :\Iun- ! din Timişoara III. str. Tribunul 1 STEFAN LASZLn Confecţionează griJajuri de fjer 
cii excelenUi, pe ltll1gă preturi so- I Laurean se fabrică cea mai bună U şi maşini de gatit. Primeşte to 
lide. ~-. ~\r::l(l" sUr:. E~niuesc'll .:\'0. " I mobila. di~ tot felul de '!lateriaJ I mecanic şi electroteclmic. felul de lucrări în branşă şi re-
in edIfiCIUl B~HlCU (,oldsCl1llHdL Vânzare ŞI contra plată 10 rate. Timişoară-Fabric, Str. 3 August Nr _ parttri pe preţuri reduse. 

J.'ip;;Jtv.'afL K.)i.0,iuţa Poporuluic. 

.- , ,..,..,,-

.. 
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