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ABONAMENTE : 
Pe Dil AII___ ___ _ _ _o. Lei 200.-
PetaUu lnAtltuţlunJ ,1 fabricl Lei 1000.
Pntru .treinătate Lei 1000.-

ORGAN SAPTAMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

M. S. Regele Carol II. • 
Şl 

1 

REDACŢ1A ŞI ADM1NISTRAŢIA 
TIMIŞOARA Cetate' P. Sf. GQorghe 2 
ARAD! STR. MOISE NICOARĂ J. et 1. 
LUGOJ, STRADA BOCŞEl No. 8, 

Telefonul Redacţiei (Arad): 1540 

tn România Mare, cum strainii 
, se tocuiba în mijlocul nostru, 
. folosindu ·se de totul ce le poate 

Datoria zilei 
de azi Presa i ajuta pentru propaganda. şi Inta.

" Tirea lor. Vedem cum ziarele 
Buc. 21. - In urma djferitt'lor con- I Hltt, 11l;erlale a Vl'eseJ şi Yoi face i lor Ae vând, Be dau pe de gratis 

fis .. cări s.·i J'nle)'ZI'ceri d{' col [wrtaJ' ale il ehi:!r, G1 a;:-easta liLerlalc să Tie i •• '1 • + o t 
de Tudor Teodol'escu-Branişte ~ I CltItOfl or numaI ŞI numaI pen ru 

ziarelorromânefti, efectuitedesama ! asiguraUL Dealtfel am trăit în Fran I propagallda. Inainte vreme 
BucureşlI. - Evcnimenlele petrccu 

te în ultimele zHc necesită 111ll se
rios examen d{' conşLij:ntil din partea 
factorilor politici. 

Yolni:"ia ~lUt()ri!ătiior (u ablta barba- ! ta. unde presa Si itIrra esle rrs)lC'C- ,soseau tn localitate vreo câteva 
rism in ultimele limpuri, gazetarii I la!a in loală Jjbertatea ei~! : ziare ale abonaţilor; acum se 
streini o-a prezentat M. S. Regelui; :-\. H. Ati auzit dle Lutai'? ... vând zilnic dela 3 - 400 foi 

II Carol II. Cii 11I')TI,'llo!'lrea înlreLare: /' Ce yă snune cons. tiinţa D\". fa!';"l de . • L . d 
' .. t 'minontare. umea curIOasă e 

I care Yă este piirerea în chestiunea: aceste dedanlliunifăeule de in-: ceiace se peh'ece tn ţară şi Omul politic trebue să fie, mai 
Înainte de orice, om rJe realităţi 

palilicc. Omul polilic lrebue să se 
pătrundă iCă, dacă uneori -poate creia 
evenimentele, ades trebue să accepte 
evenimenlele 'Creiate de alle forle de 
cit el însuşi; dacă uneori poate 
îndruma 'Curentul, ades trebue să 

urmeze l:'.lit'('nlele dezIăntu&te. 

I conl"işcăl-ilor de ziare? :\1. S. He-gele ' su-:;i \I. S. Heg::.]e:? In fine, cred('m." pretutinde-ni, citeşte ziarele so
a răspulls cu o Îl1tE'lepciune . exem- : I{'il o Ş{'oală chiar ullC'rior studiată, site cu ştiri proaspete. 
plara şi cu luarea in considenH'e a nu ya strica la nimic .. , Ziare româneşti neavând decât 

I 
Constitutiei: ~Sunt pelângă o abso- -- ·t- numai săptămânal, cumpară cei-

ace găseşte, sprijinind astfel 
propaganda maghiară. 

Sosirea Principe
sei Eleana 

~imi'C mai primejdios decât in- , 
Lrallsîganţ;l a:"cia, ea"e 11(':·;(': olc,;>Lt' cu i 
rCl'lpj .. };. ;"!'l."·~l !"'l'llilllf'nll'k' ! 

In t:ata ~~~~o; ·rJelrceu.t~, d ~n?lIrălD r.,.o=m=-n::-!'"litf:':a=-J..j ... v,.a,....-=v".,.~ ..... hi in ,Ca.pitanl spre a vedea pe Rege 
dalol'1c: gr:IJa de a aSigura lUllştea 

ţălii inl{lUlllru şi credilu1 ei in afar::1. i Constanta. _.- Cu v:!iporul d\cgelc . I'l':.;a:, ;}:lla:L-s~'u l"!lcstoruIPoliliei, 
Orice atitudillt" care ar zdruncina . Carol, a] SeniciuJlui :\Im'ilim Hu-! {'OHHlIHi(!I- Sl. PlireS( u. eii;'itallul 
"almul interior şi ar alinge in ~l'C- mim, a sosit, dimineaţă la Conslania rur1u!uL "ielul' Fiace-seu şeful dc· 
del'ea În afară este o atitudine gre· vcnind dc la ;\lexa.ndl'ia, principesa it'pal.iei· judl'\cne, anx:al ;\1. Stef-
şilii, fundamental g'rcşită. Ileana, {'arc a fflcul o lung;"i (',\Lllo- lea .ajutor dd primar s. a. 

C:î.nd \'01- apare aceste rand,t,:~, I ric 111 Egi,pt şi Palestina. La orele r:.30 elim. lH'incip('sa llea-
guvernul va fi probahil constitufi.~ La hordul vaporului, 'principesa na a ~jl'Cl! cu automobilul la Bal· 
Este, deocamdată, indifel'ent dacă a fost salulat.t de către dnii. Puiu <:ic unele' este aşteaptală de ciHre 
va li un iguvern de concentrare saH Dumitrescu secretarul rarUct11ar al Hegillu ::\far.ia. 
unul de partid. Poate cii al' fii. nevoe ,.\I. S. negl.~Iui, comandor;'\. Ionescu I)onlnitu ya veni azi sau mf\ine in 
de lIIl guvern de partid, care Să ! .Johnsohn, directorul ,general al sery. Caritală spre a vedea pe Hege, cu 
poatit lu{'ra (:u Camerele actuale pt. I :\Iarilirn comandllr Păis, aghiotant ('~re nu s-a mai văzut de doi ani. 

I~------------------------~ 
! 

l'xpedierca legilor urgenle cu <:arae 
tel" budget ar. Poate 'Că ar ti mai bine 
ca fortele .!Joliliee cclelalle să rămâ 
nă '1n rezerv}) pentru gtlycrnuI de 
mâine, căci - nu trebue să se uite" 
ne lrehue rezerve cal'e să înlocuias ! 

că acea pHrlid,eare prin atitudinea 
sa -- Unde să rlUl1:11lă e<Îleva t;mp I 

departe 'tie guvern. 
Ceiace linteresează, este altceva: 

acordul 1 uluror aSll'iCrl'a 'prohlcl11eJ()r; 
mari - acordul ceJor din guvern 
ş.i al 'Celor din OIpDziţie. 

lată ce trebue sa se obţină ani. 

\1I0! Allo! 

Resfaurantrd "Pădul'iţa Ora
şului" 

... Pe ,-ate În preturi de bani gata , 
puteţi cumpăra cu livretul dela ,,(J()n§UDl" So a, la firma 

IosiCGLESINGER!ji fiiII 
magazin de moda Arad, Str. Meţianu, 

Satele româneşti, învadate 
de ziarele minoritare 

Un singur ziar "Voinţa Po
poruIu", caro se vindea zilnic 
Îu numilr de 1UO buc. la lneu, 
datorită oamenil0l' tari şi mari 
ai zilelor de azi, a fost pus ou 

./ CttpuJ la tăiuşul călăului: a fost 
zHgrumat, Msl1nd loc liber, lă

) sând caleH. deschisă ziarele mi
I noritare. Roadele munci lor -
I a oamenilor politici - o vedem 
însă zilnic; o vedem foarte bine 
pe zi ce tl'ece, noi acesti a dela 
sate, cari aştepta.m ca dela orâş 
să ne vină îndemnul la muncă, 
indemn la datorinţa ce ne este 
împusa, de a. păstra cu sfinţenie 
ceiace ,.ne-au fost 1&'sat Inainta~i 
noştri:' dragostea şi iubirea 
pentru tot ce este românesc. 

IOSIF HERBEl U 

Expozitia şcoalelor 
din Timişoara 

I ~;'c,)alelL' ~ccl:nt.lare ::oi ~[)rmale din 
I Timş(Jar,l. ali ell'sc!lis Duminică, 15 
j lunil', in sit!ile S.coalcj Superioare 
I de Camrn, ex.pozitia anuală de fine 
! de an, 4.'xpulllmd InertlI'ile iuviitate 

ţ:i lucrate de elevi in cursul ~anuh.lji 
s~'o;ar, u)llstând din dl.'sellud artis

, !i:'e Şl IilJiare, lucru manual., scuIp
I Itm: in lemn si lut, si mici Iabara
Itoan' unde s-a'u Htrtti experiente 

uliu nou renovat, oferă diferite spe
,/~-_ crialrităli de muncări, friptură la gl'a-

j tar, băuluri excelenle. Se primesc 
nbolllanti, aranjăl'i de petreceri, 
nuntă etc. - In fiecare'Sooră or
'Cheslră de primul rang. :.- Propfii. 

INBJU. Aproape fiecare sat ro- i un focar de răspândir~ a cult.uii 
mânesc, locuit numai de romttni, i şi un centru însemnat al româ
şi cu vreo câţiva străin: din I nismului. - Strainii cari erau 
părţile noastre, este cub'eerat într'un număr foarte mic, în ra
de colportori cari sunt angajaţi port cu românii din comuna 
foilor minoritare din Arad. Ast- noastra, în vremurile trecute 

:1 fel comuna noastră, Ineu, care păreau ca nici nu existau. --
l

1chilllice. 

Cele mai .:eşuile au rost :uci'ăriIc 
i ex.puse de Senal a de :\IemlJ, Seoala, 
I Superioara ek Comert Scoala Nor
I ma!îl şi Seoala de Arte şi :\lcserii, 

clar: ~Ioştl«~ 

tn totdeauna a fost Însemnat!' Dela Infaptuirea României-Mari, 

I 
prin faptul că din sânul ei, s'au s'a putut constata ca lneul, vec
ridicat mai mulţi luptMori pentru hea reşediuţA episcopească, are 

I idea de Intregire iL Neamului, şi străini. Astfel, nie dat să 
! a fost tncil. in vremurile grele vedem In al 12-1ea an de viaţA 

I restul lăs,lnd de dm il. Expozitia a 
I fost YÎzilată de intreg pub1icul Ti-

I mişorcan. -~-
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Nr. 'II. 4231-1929. 

~~_ ;icaţiune de licitaţie. I Frământările din partidul liberal 
Timiş .. Torontal Subsemnatul delegat Uudect.to

resc prin această aduc la cunoş
tinţA publicA, cA In baza decizi
unei Nr. 14559 -1929 a Judecă
toriei Urbane din Oradea tn fa
voarea firmei .,Hellas" repr. prin 
advocatul dr. Kollin Iacob din 
Ineu. pentru Incasarea creanţei de 
5618 lei capital şi ace. se fixeaze. 
termen de ,licitaţie pe ziua de 8 
Iulie 1930 orele 17 d. m. Ia faţa 
locului In comuna Moroda unde 
se vor vinde prin licitaţie publicA 
sufragerie, dulap, masa, bufet şi 
aparat de radio în valoare de 
17,000 lei. Licitaţia se va ţine 
şi in interesul creditoriIor urmA
ritori: 1. Belea Adam pentru 1903 
lei capital şi ace. 2. firma "Hellas" 
pentru 5856 lei capital şi ace .. , 
sale. I 

dirl 

Ineu, ]a 10 Iunie 1930. 
s, s. Winklarek 

delegat judecittoresc. 

Judecăloria Aradul-no~ rur~e sec

ţia ef. 

No. 1196-H130. 

Edract de Publtca'funea de ·1Aci· 

ţie. 

Timişoara, In ultimul timp, ne I şi În afaccr~le \'croase dela ~'lnca aoostora nu e curată, 
înlde~rile din partidul liberal din 'fimişoana«. Acestia au rămas cre- A treia parte,cca mai solidă,h 
Timiş-Torontal, au luat l)fOporţille ! dlncioş,i d-lui V. Brătianu. -care s-au raliat toate organiza\-! .i! 

unui adevaral scandaL Tabara s..a I A doua parLe, majolitatea refugia- săteşti esle cea condusă de d .• it' 
d,h,izal în trei pălii. Prima parte, ţii din .Jugoslavia, s-au ralial vederi- Iuliu Coste, fost prefect, care a fm'< 
compusă din foşti comfuc:llori 'ti. I lor d-lui Avmm ~Imbroane, _care mat dizidenta încă de acum o' IU;l,!, 

dr. Aurcl Cosma nu mai are ni.d , vede la fel ş.i urmează ori când D dr 1 li C L 1 ,-1' . '. u u os e, .s-a pus il. ,~l>-' 

un llartizan, aceştia fiind compl'Omi- i pe d. Ar~l'toiallu.Nici f'onşlinta poziţia d-lui GeOl"g'C Brălianu cu ~a. 

Cumpărări pe rate de 6 Juni 
puletl :face peldngă preturi St 
moderale cu Ubelul u S • Il. rasser 
Consum*' la casa de--modă 
".". ". Vis.". a ". vis cu biserica evang.fjelJcCl. ". ".". 

treaga sa dir.Jdcnţă, jurând cTcdi'"lâ 
Regelui Carol al II -lea, 

Acţiunea d-Jui Coste, c văzl114 ,~u 

ochi buni de loale gnlp1rrilc r, ,Ii· 
tice de aici. 

-l{-

.......................................................................... ~r~ 

Situaţia incordată in Finlanda 

Co:muniştii şi fasciştii 
aDlenintă cu revolutia 

Hig11, (CCFS'. -- Iltl),ă elim se am~l 
tă ~tin Ht'lsink dOllllleşte în \ i;,1 \3-
inll'rn:"l a Finir.Jull'i, o man' Incor' 
dare ·lIn lad'i au luat în u;IUmul 
lim'; (, mare des\'ollarc aUa rai"ul 
re'! i~omullht, c~H şi cea fascistă 

5i fim'arc laUldi amenÎuţacu )'evo-

: lile eomunişlilor, c-,Îl în cele ale : cli-eă irn-ilă prolelariatul ca să SC;ld-
! fascişlilor. ' 1 jinl' lupta comuniştilor fiulandc/;; 
i Stir:ilp din ;\Iosco"a ~l'ală 'eo So"i- 1 impolriv!' instautării unuli. regln~ Ias
i clelc sun' foarte alarmate de cvc- <CÎst îll Finlanda, 

nimcntclc diln Finlande. Pl'csa so"i-.. .................................................... ~ 
1 1 1 fă t '" d luş:a S.I·!,C a:llll,icdica ycnirea la 11 !Cererea (e exeeH arc cu lL e 

Criză de guvern la Închidere'a' 
parlamentului? 

x·t \" l' . t'L t d pulere a taberei !lel\·ersc. In urma urm"n 01' " le ona" Jns l uel 
. . ,alCestor amcninlitri ~i a !le li 1l1S lt>l 

'::rcdit econ. Arad conlra urmăru.t I "'l' . 1 ~ f'" I i . . . . .! 'ce au pnnnm lt1 it1 reag:1 'In an( ~l, 
dlm Aron RUJcscllj Judccătona. I Preşedintele Finlandei care s-a. flflut 

A Ordonat lieitaţiunea executio I la reşedinţa sa de "ară, s-a inlors 
nal1î. dln nou in baza sllpraofertei 

,in ce prLvcşte imobilele şHuate :in 

in 'COllluna SâmhălcniÎ. circulllscrip

~ia Judecător aradul-noul Hllrale 

C'uprlnsein ef. a comunei Sâmbăteni 

Nrul \Coalci eL 308, !':o. de ord. A 

1. 3.1. 6. 7. N o. tOl)! 18;lJ. 2173. 1335. 

a. c. 1319 a. in pretie de strigare 
·16,7:)0 Lei, penlru ;ncasare<! crean

tei de l:);'i,OOU Lei 'Capital şi acc-

sodi. 

Li'Cilaţiullea se va (iune in 7.lUJl de 

12 luna Iulie 1:130 Ol'a 3 la {'a.sa co

munala a comunei Sâmbăteni imo

bil ce filidlel nu fi yândut i)e t(n 

pret mai mic de cât pretul de slri

tim'e. 
Cel 'cal'idol'cse să Liclleze sunt da

tori şil. d(lpoziteze la dclcgatul JU
decătoresc 10°10 din prelul ilc stri· 

gare drl'l)t gal'antie. în numcr.ru' salU 

in efect de caulie socotJlte dU:pu 

cursul fixal in arL 21 l~gea LX. 

1881 sau să IJl'cdeie aceliula~i de· 

lega! chit<lula consbal:lnd! depune

rcalU . judecăloreşte, prealabilă (1 

garan\iei !j să SClllnezc conditiuni
Je de licitaţie (par. 117, 150, 170 1(iu, 

gea LX. 1(1)1, par. 21 LegcL Xa 

Hl08.) 

Daia in AI'adul-nou la 8 IiI. 1930. 

DimHriee Sărăndao mp. dir. cL 

Fogarassy mp. judecător, 

Pcntl'U conformitate: 

-I-

într-un aeroplan În capitală, unde a 
conyo;,:at imediat pe membrii ("u"4'" 
{ului spre a se lua m:l.sur'i pentru; 
c\itarca unor CÎlwniri. S-a holăl"âl 

Înl!'ă!"ira garnizoaneloi' din oraşele 

~1rjn,,:il'ale şi a se lua măsuri l}('ntru; 
jtnpledicarea marşului rasdşlilor 

asupra capii alei. cari s-au eon::,rn 
irat în sudul Finlandci. In ac('h~i 

tim p s-a rlOl~in'H interzicerea pre
seicomunisle: eaT'C in"ită popnb\ia 

1

1a răsturnarea guyerml~ui 3.('lU)l1. 
(-neleeereul'i politic!'. invinuese "ac

i lua!l1t gllY<.'rn RaU de ari prea b 
PPl1 tru a face fal il si llUl ~il'i. însis-
ltmdu se, pe~ltru adu[:erea ull\ti ~~u i 
gU\'crnn Ul frunte ~u senalorlll S\'lIl ; 

: dlYud, sau generalul Yalden, Fas
ciştii vor să Iprodamc pc gellcl'Ul'ul 
~[annerhcim iea didator ~l (1'l1!;C

lor eari au luptat impotri\'a hol
şP\"icilor. 

Până în prezcnt ~u fosl 0i)('!'ulr , 
l numeroase areslăd alflt în rănd·.l- ' 

i CCl'eu i:e s,!\'crnamentale su.nl (I'n 1 ~reşite. 
Î l'Olt lllrhl ;1 1[' dt' "itll'lI'ia din ~Jllt. Gînd f.nei f'X(,ps rI(' 7.~~p'l'C L.. ~ • .L, 

i H~rn, {iin 'eauza unol" llot~i abililaU I liga inercdcrc, ajung;i să treze.;.\! 
înDC'rc.ate de d. Iuliu 1I1an1u de dla- I l;ănueli. l'\u să le adonnl. Rezull:htd 
tură s[t ridice pe ardeleni şi tiil'ă-1 este eă atât în <guvern cât ş.i în pai" 
nişlii. unii contra altora; dar mai I tid domneşte o atmosferă COP;"~l' 
ales sunt indispusc de ecoul şi l'ezul toare, de ~ntrigi, manevra susF..x1e 
lalul pozit h' al de'claratiilor ultime, 1 şi mmciullÎ-
de Marti la c011sfătuil'ca majol'ilă- j De-aCI, ,ipi~iaţii cred că pot dcdu(:e 
tHor, ale şcfu lui guvernului. !'Că o criză de guvern o .inc,"itabj l:!; 
'~r\'a in atitudinea şcfjului gu" I şi dl,iar afirmă ('alegoric cii ea se \'<1. 

1)l'Oi)riaţi de d. Iuliu :\[ulliu, crC'd a ! produce la Îl1Cl1 idcl"l.!u Parlaml'lll Ll 

I IniliaUi În tainele glln>rllurii a- 1 lui. 
I pl'nO'priale de d, Iuliu Maniu, cred: fn CI.' 11e priveşte credclll a "şti cit 

1 a observ:1 ni alitudinea şerulu~ gu- i onÎză dCg'uvcrll înai.nle de \Tl'])1~' 
verllului () dcsorlcntarc tolală. '1 n Ya duce la un nou gu \-e1',l1 :\[aniu", L 

" 

dorin\a de-a' rcc41şliga prestigiul pi- răc:Um'a elemente de mâna înllJ'", 
erdnl prin gravele greşeli sj\nr- ,eare mai fac azi parte din minis:{'l'. 

şjte cu prilejul marilor evenimen
le petrecute în liltimele Muă săpEi
mâni şi unnal'ind să redobândea
scă îneredp!,pa membrilor gUYCl'

nulm şi fruntaşilor parliduhtL d. 
Maniu a făeut cftlc"a noul miş("ări 

Amer~ :~olem('e furnizarea 
llt' 3('roplane catre rus~a so\"i('ti('t.~, 

II ---~I Haine de primavara, pardesiuri: curaţă şi vapseşte 

Mălfer 1. şi Bul Arad, 
Str. Brătianu 'No. 7. Calea Banatului 6. 

Praga,:Ccps', ... - In ultimul liniI', 
sovietcle an făcut comenzi de m ll
niţiuni de răzhoiin AugUa şi Ame. 
li ea, precum ŞI in alte state. DU~Jă 
o ştire din Nevyork, g'llvernul Slat~· 
lor-Unite, a inLerzis furnizarea a 

I 20 aeroplane de recunoaşk,'\'. ..c 
1 re sO\'jelele le-au cOluand;J; l~, (. 
i brică din Ballimore. 

1WIODIL-.l' in RATE Pe lângă condiţi~ni 
1l ~ - de plată favorabIle, 
in pret de G .Il R .Il .. Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bani gata ... Atenţiune la adresă' 

RESTAURANT 
rueea Albă 

Bucătărie românească, Gratar special. 

! -- Liviu :'1ăduic şi :\Ioli:t '.1' 1 

i godiţi. 
1 _~-__ 

ll\lOBILE EFTINE diin d',y·\t ;-. 
[laţ! oricând la atelierul :::,. 

1 R. \VINKLLi~ F 

! Timişoara, Calea BuziaşuJui 12. Ultk 

I 
oprire a Electrului Nr. 2. . 

306 Vinde şi in rate. 

--~~. --_.----~ ------------------.., 
vara cu preturi reduse 

• w.., se eaipata "PARIS" 
v 

casa de model·~. 

.~ 



A 1 SChImberBe Mersului Trenlli"Dor 1 mlrenipere de -curent. . 1 pe ~ Fe~te ~I~ Aracj..Po'!'aria UlJin~ Electdcă ~ace cuno~t că 
Foşlli voluntari din Rl'l&iunea Ba- lrenurtle Căii Ferate Electnce 'DumJ.na.cllla 22 fume a. c. trebwnd a 1 

naL (Judetele Timiş-TOr'ontal, Cara$, Arad-Podgoria cu ,incepere dela'23 face :re,parapuni la relaaHa de iooltă 
Severin, Arad si Bihor)., l. 1C. vor circula lin modul u;rmă- tensiuoe, '\"a iintrerupe fqnti.zarea cu-

Pc aresatli cale adu~m la con~- lor: PIl'a'C'ă din Arad la 5 o. 33 m., ',renlului elcctlic intre orele 6 Uimi
,inta, tuturor camarazilor din ju'de- 8 o. 11 m., 11 o., 14 o. 29 m., 18 o. !Ueată şi 11 a, m. in: Malul MureştC-' 
lele de mai sus, ca unu~ dintre ca- ·ro m. Pleacă din Pâncota~ 5. o lui, - Calea Saguna, - Str. V. Stro: 
marazii nostri din Timişoara cu 30 m,t 8 o. 10 m., 10 o. 5,'} m:., li' o. iescu, - Str. Eminescu, ,- Str. Ba
lYCa7Junea unei călătorii la 13u1CU- 15 m., 18 o. 31 m. Pleacă din Radna 'riţiu, - Piata 'Avram Iancu, ..::.. Calea 
rcşli a avut O convorbire cu Dl. 5 o. 43 m.~. 8 . o. 15 ~., 11 ~ 16 lb.., ! Banatului, Şi. in părţile in jt4ru1 I 

!'resedinle al Uniu;ni FostiLor a spus 14 o. 36 .rm. ŞI 18 o. ;)() m. I acestora. I 
tari <hl.n Cluj. DI. Presedinte a apUS ]n afar~ de acestea trenuri mal <ir- i -s-
1-~'i <lin ltipsa uneia org~n.i7.atiuni se· 'culă ni fjecare Duminecă şi in săr- IReprezentaţii~ I 
"'joase, din lipsa neaplicări slatutuh' r hătOlile arătate in Mersul Trenuri l' Camera de Comerţ şi de Industrie 1 
p.rovjn toate neajunsurile "de <Care SUI ,lor ind o pereche de lrenuri cari I din Arad face cunoscut, că (, firmă I 

TârJfuI de 'ooslre din Praia' . 
Camera de Comert ş,i de lndustrie 

din Arad, aduce la cunoşt~nta ce.ret.V: 

r,ilor jinteresate, că târgui intel'natio 
nal de toamnă din Praga va ayea 
loc intre 7-14 Septemvrue 193(l 

Un mare patefon 
marce. germane. se vinde 
cu preţul extrem de ief-

tin. La ziar. 

Fabrica Bănăţeană f~ra intreg corpul Foştilor Volun~' I vor 'Cir<-'1lla după cum urmează: Ple-1· serioasă litaliană din Firenze (Italia) I 
tari, alCă din Pâncola la orele 21, din 'lQaută fre-prezentallta unor case de I 

Statul, ne-a a,'ut in vedere .iln Radna la orele 21.20 şi soseşte la I cxpor.t rOll1âllf~şli 'pentru: cărnur"i, I de Esenţa de Oţet 
'uale oeaziuoile, chiar şi acum dind Arad la orele 22.58, I păsăl"l, ouă, lanăne, sdrenle, par, I . . 
inval!LW de razooi şi cei decorati -x- I păr, pene. leguminoase, sem\n~e, nu TImişoara, Str. Stefan eel Mare B. 
C'u »"irlulea ~lilitara~ al.( manifestat EXmml"D de ,Oferi. . • I ci. uleiuri, doage. ele. Doritorii de a ! . . . -
'l::i să fie ,improprietariti. Acei ()';l La ziua de 'TI L c. dură masă la inlrain l('~.ăluri CU aceasta firmă I Spălătorie cu abUrI '1 cal-
::onduc destinele tării nu ne-au uitat oara'3 se Y<1. tine examenul de şo- i sunt TIlgali de a comunica intentia I ,că1orie 
(!upă cum se spune de unul şi de feri]a ch~stura de 'poliţia Arad. I lor Camerei de mai sus. II ""r"zl·a t1utt·lng"r 
,~ituL ~e·au Avut in \'edere şi Ne- ...... JJ .. 
~~'l Pus ŞI 'le Noi la drcptwri egala C pr f .-t O tr • r.t· v, bL' " II 

.t li e url e IJ as e le.l.i'flJeprOvocam mIrarea pu ICU.l.U.1. Str. ConsistoruluJ' JoJ o. 35 Arad 
en a-le hwaliz:ilor dp IUtsboi şi Prin reprezentanţa de mai multe fabrici au so- 11 

l),<corajiilor cU »Yi.rtutea Militara. ~ sit mai multe vagoane de biciclete: J,Goricke" Spala. ~i calca., hainele barbă-
('asa 1. şi li-a. _ ........... "Diirkopf" ,,Kayser41 "Waffenrad'· "Steyer" teşti de vara, pânza, cu pre-

,\stfcl stâpd lucrurile şi pentru a- , "Naumann" "Brennabor" .. Bastert" .. Krun ţuri convenabile . 
. 1 Standard" "Hossia" "H. S. F." Biciclete de 

Ii i,' .... , \Ilea I. U CUl'a de anmtaJe e ce 
~J U cursa şi turism. Condiţiuni favorabile de rate. 

Ih.> dă tara reculloscatoare aven I In accesori depozit bogat. 
ll.;:~olul<'î. nevoie de a-ne org~ll.iza IIA'f R 
lH baze so'idc, aleg-:md la cOlldu- Sigislllund 11 l\IE şi fiul 
n,'ca acestei organizaţii din regiu- Arad Bul Reg. Ferdinand 27. 
np:~ n~nti~ m~ sus oame~ ~ri I ~~~~~~~~ •• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i:.' vo" da toaLe silinţa şi "01" munci; Haină face pe Om! Din puţine E V.~RJAS 
{[;c;mteresaţi in această organizatie ! 
<n'~lIld ('..3 scop tinerea le.gatuli ca- ! pi\ra.le Va. puteţi imbraca, bine 
nj.b·adaeşli confonn dispoziliunilor: şi elegant nUf!13i la croitorie d· . D . 
~ .. ~." ti' -1 6 l' Sla't 1 U' F I Arad Str. Meţtanu 11. pe rate e 6 JUni. epozlt mare de §tofe 
'>1,_.\ azu e a al, (1I1. U • • •• 
. 1 . ŞI postavun. 
Y. H. ,~! _-----------:-.:--------------_ 

; 'j acest scop sunteţi rll~ati a lua. Haine de baie, şeţci pantofi, ciorapi, mănuşi, sveteri. ciorapi bărb. şi 
~;;;de jp uuwl1r s,Ut._S~.il~~'trţ..Jl1_Lt de copii tricouri de copii, combin"şoni şi~dantele. Vă pnteţi procura ex-
f\'. ia adunarea regională de cans-! rrem de lftftr-pe-rafe' ~de 6-ş1 jum. Junt cu IibeJul Credit S. A. 

t'\l~;re 'ce se ya Linea in ziua de 21! A. B O G V O A RAD, STR E 1\'\ 1 li E S C O 13. 
I Uel ~,~ 19:30 ora J) dimineaţa la Fab
li,,:t de Bere din Timişoara 'Fal>
r.,~ă. 

i\ y.lnd 111 ycdere că la această 

;.du'Jare de 'consfăluirc. se vor trat~t 
li~;,'ai !Chesliuni pentru 'ap~iral'ea şi 

c~!~-krarea iintel'eselor tutul'or foşli~ 

i OI" Y 01 un laricHre au depus pruna
tu! nanA la data de 15 ~oembric 

;::i:·; 'conform Statului D. F. V. ,R. 
Dt", rllg~lln pc fiec:are s ânu llegli
,io:,c aceaslil adunare Cl1 atât m<i''i 
m1ll: că in toamna acPSllti an se vor 
! m ):,j ~'ti loale terenurile de pi'lmant 

Il"f "I1,iL:ile de Slat şi să nu, fiim g:'l
~,iu desol"ganizali ·ClIll1 am rost 'loL 
L::rt:llil dela term.inarea Hazboiulu'i. 

I'n ~mp' ('l.,i(> Yolunlar,i 'iil) Ti
mişoara. 

Cumpărări pe rate de 6 luni puteţi face pe lângă preţuri modeşte cu Jibelul 
Consum" S "'Iv .. d 1 J f· Arad Str 

A.lasalonu! d~ pa arII e (ame ose lua Bratianu 1: 

Ei 

Cel mai sigur mijloc pentru stârpirea peronosporei şi a 
a orce fel de insecte vMămi\toare (molii, etc.) serveşte 

NOSPB,A~SEN 
mixtură de piatra. vânată şi arsenic preparată in fabrică. 

Contra făinei de carii cel mai sjgur efect îl are SOL BAR 
De vânzare la: Carol Feszler în Maclernt, A~ociatia eco· 

Ilomflor Îll Ara(), Paul Erd(,)s, băcănie, Arad. 

Arad 
·,~:-t~i:·lrI~Î~f![g~kŞţCl~;~f 
, } ~ li>" f h:q.ţ~*" px ~-...:-: ~.\J~ ·~~1.t~~)~/ .. ",~~~~ ; ...... , ~: 

Fraţii H6zsa 

..... ~~~~~~~~~~ .. 
Mlat" -,ne" lichid stârpitor de 

"'" tt ploşniţe omoar~ şi 
ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 

, in doze mai mici. 
i Arad, Str. Gh. Lazar No 4. 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, in fată cu biserica lutherană 
~.~ (reparaţii garantate). 

Grisettte mă.Lasă de spalat 
Iălunca 80 cm L. 

84.- la ll<lZ1arul POPULAB Timişo
ara. str. (:orvin :llltttt>Î l\'r. 4. 

FOTO FllSSblI1T. 
Salon de primul rang. Por
trete culorate artistic Specia
list în fotografii de copii.' 

llracl, 13.11, Maria 20 
in casa Adalbert Szab6. 

Strun~rl. frt'zatori, l;'IHuitoI"i, se ca· 
ulăp·enlru Braşov cu bună plată. 

Inll'reresalil se vor adr-esa 'alehcru 
lui Kl'l'ts Arad. str. Shn('on Balint 
1\0. 19. 

Puteţi cumpară 

pe rate de 6 luol 
Fir ptr. covoare Covoare pictate 
Ciorapi Truson ptr. copii de ţâţă 
cu libelul CONSUM S. A. la firma S fa descllis 

Restaurantul şi Berăria , . 
\ 

Bul. Reg. Ferdi- I 
Dand No. 35. Weisz si »enjamin 

Atelier de pi. n v -1 St.. d 1 
etrărie ~i de- . al e .r 311 U 

BRAGADIRU 
.. (lângă cinema de pe Malul Mure.şului.) 
B>::rt" ')riginală Bragadiru şi Casino de 
Ti !'li;:l)ara, Bucătărie franceză şi tran
sHv>=>ni'a8că. Preţuri extrem reduse. 

~. -~nent. . Oaspeţilor mei le stă la 
d!spo"!.ţie barc~ motorică Între strand 
~. l CitJuran! fn mod gratiut. Orchestră 
de :ătttar 1 Biliard, aakk, domino 
:"OllTI'r:} t Rog sprijinul prea an. Pub; 

;c Ludovic Scheer proprietar. 

, ,;,~:,~ {~{I" ,.lf~· ;t~,~ 
, '~"" ,;, ~f4'~>' ':@ .. ',,,~;t.'" ~ ,.... -{ i·" §:>/ , ,1\1 t ., ~ ,~, .' ~V··iJ 'i; 1 Jh,', 

'iJ"',~~~ ţt:«' , I;J~';~-: i '" ,'~; ·i'~',.,;: f~ ::,~~r' 
,~, :' ,;,' :~f >.... ..t<: :~: '. ,~";, ,>" ,,,~ ~\ ,J!,)~ t~ f1s{ 
~ ~ ;-"~:'-'~ ;~""~ ~ ".,.~,:., N, «~~ ~ ~ . ~ , ~l~ ~-~;.;~~~,i 
,A ::.~ ~~\,'; ,.'~ _':~';>;'<,,>: '~. .' ,:d. ~ 

, . 

pozit de mo-l- -- ~jilitar -- -
nUil!ente. i pe malul stâng .al Mureşului. -

Mare asortiment I Pr,ime~tc abonamcnl('\e 'pentru b1J\ 
de marmoră. Pre- I tcnis, şi masă Ioa bufet. - Trece-

ţuri reduse. I rea peste ~Iureş cu luntri!a Jn drep-
tul Tribunalului. 

~~~~-=--~--~-----------------~------------------~.--~~--------~----

: .~ ~-::r':~!o·!!?ul~:~~~ăn~;ă' c~!=~!t~ -EngelharDt Str:o~~!d~~~~~rn~~ 1. 
MD,lfi~al'e specială, maşini electrice de prăfuit, garanţă cOlnplectă. Primesc blănuri vechi spre reparare şi 

. J ""'" transformare după luodă, cea mai recentă şi execuţia cea mai frumoasă. 
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- Fl. Y' " ..... : .... a~~-.-...:c'-~ 

Automobile mici "Opel" 4-16 HP. se pune Îa vânzare ca Lei 49 .. 500 
la repouentanţa generală - • 

Hotnânia. 
.J n<1(:d1Loda rurală Ch işim'iU -Criş. 
:'\ o. (;. nOGo-l ~129. 

PU!J!~are de Li('na~i~. 

Subsemnatul delegat tudccătoresc 
aduc la cunoştint{l .generaIă, Cil, in 
buza lu idr. Cornel Ardelean dom 
in Chi~lleu Criş, penll'u s!uma de 
2·Um lei capital şi acc., in urma dec 
C'Î~itllui ]udeditol'id ruralii Chişlneu 
Coş (',ll I\o. 3711 şi 2·1H·H·~H)29~ miş

ditoarea cuprins.e in ziua 'de '1:i 
Nov_ in:!!l. şi ('valuate la suma de 
12.000 lei şi suprasechcslrale in H 
:\1 ai H130, ,in ayom-ca lui Sl.euyi Lu
dmi'e repr. prin adv. OI', S. Domzan 
lloCntru suma de 9.->0 Jei şi in favo
area lui Kiss Alexandru repr. prin. 
Dr. L. Olosz ad\'. 1) Chişjncu <:riş, 
şi anume: 2 vaci, una ca,napea, !lJll 

crcclellt, una masfi mal'e, '·i SCatHlC, 
un elajer, ;un lampă _mare, 2 pal11J
nuri, 2 ;noptiarc, tun toalet, şi 2 sira-

S-a d(,Sl'h~s m agm':i nul cit.:' imprimate ahilud, lucruri de măllii şi lot 
a-colo Sl' c:o.:ccuta .şi ieftin trusori de mircse albituri de dame, 
b{\rlliilt'~U şi de copii, h~lltitllri, pijamale d:ill m"teri<llclc clientilor. 
)HECLA~I·: Arad, Str . .T. C. Bra'io;mu No. 3. 

KREBS 
VOBSITOR vobse.~te, curăţeşte, spalit haine 
de dame şi barbăteşti. Primeşte piele de vob
sire. Arad Bul. Reg. Ferdinand 51. şi Str. 
:-: Eminescu 1. Palatul Crucea Albit. :-: 

1· . ~~I",·,ţ;"""-I 
Mare vânzare de pnrtie! Se vor desface 3000 metri stofă din .' 

lânâ curată pentru domni, mult sub preţurile de zi. Gră-
biţi-vă în interesul D\'. pentru a Vă acoperi . 

Ir . trebuinţele până ce stocul nu se .... 
,. va epuiza. Ia firma ~ 

Ih. vis a vi. de !e:eau~CII~!~ cumpărare al 
. Societăţii ~ este valabil 

D I Nu gMiţi acasă, incomod şi mai oamna m ea costisitor decât la restaurantul 
nere, care :se vor vinde pl1in licita
tie publică judiciară care se va t
nea in iziua de 5 lulie 1!J30, om'ele 
;) d. m. la l(}cninla iurmtu:itilor 
comunal Siman(tul de sus. I 

CRUCEA ALBĂ U din Arad, unde cu lei 40.- gasi ţi un prânz 
~ J sau cină de primu rang. 

]ntr{'cât mob.ilclc .('ad ajtln~lll lid
taţie ar fi fost sf'ehesliate de alt ii şi 

aceştia şi-ar fi. dşligat dreptul de 
u>eorerire asupra .lor licitatia pre
zentă este ·ordonată şi ,in faV'orul 
acc. in senzul art. 120 di,n LX. 1~81. 

Chi~ineu-Criş, la 16 ~unir 193Q. 
Y~I"~~1 nasa. 

dcle,!~al judecătoresc. 

Cu preţul de bani în numer~r 
puteţi cumpară pe J:-'ste de 
6 112 Juni cu libelul (jl'edit 

S·1~ !uDovic golastein ; 
Casă de modă, Arad, Str. Bratlanu I "o. 2., Palatul Minoritilor. .......................... 

In atelierul 

LUSKAN , 

din Timişoara nL str. Tribunul l: 

Laurean se fabrica. cea mai bune. 
mobila din tot felul de material 
Vânzare şi contra plata. în rate. 
!!;: 1 

In. rate de 6 luni, puteţi cumparA I 
gramafoane, plăci, cărţi, note şi 
articole de hârtie cu libelul Consum 

la firma . 

KERPEL ......................... 

sa deschis 

Salonul Pesthi 
Coafar de dame. Arad, 
Calea Banatului Nr. -1. 
Serviciul de primul rang 
cu preturile cele mai re· 
duse. Rog sprijinul. 

l~--------------·------------------------------------~ 
Mare asor~iment d~ Biciclete, can- 1 udovip Pălinkâs 
delabre, ŞI matenale pentru tn-.4 U 
sta(aţiuni electrice se pot procura la .. 

Arad Palat"t Ol'tnta]". 

-
Grabiţi-vă, timpul este seurf! PrÎn ştiinţă. la lumină 

Pentru prima oară În localitate! 
Profesorul Misterelor vieţ,ii 

C. ŞTEFAN 
care a sosit dela locurile sfinte, atin
gând ~i oraşul nostru, pentru scurt 
timp. A produs cea mai mare senzaţie 
în toate oraşele mari din lume, pe 
unde a călătorit, unde a fost vizitat de 
un public foarte distins, care a admirat 

arta lui de a prezice şi explica. 
Gândul'ile şi vIaţa omului. 

Spirit mediul, care prezice: trecutul, ~"'L'~-: . 
viitorul, prezentul, după fizonomie, fi- '?iÎ\ 
zologie matematică, grafologie şi chi- I~' .. ~ I 

roman tie, Descoperă orice secrete şi ,': u~::: It: " . 
boli. Prezice şi desluşeljlte de asemenea II. hrt?~ţ~~~"":: 
orice af.aceri p~rsona~e, .con:erţul,amorul., ~~~~~{j.Jf~/~~ J 

căsător~a, sarcma, caştJgun neaşteptate. ..~~' /::/:::"0:> J,: 
judecăţi, boalet suferinţe sufleteşti d.e. f!:..' ~ j.?~.%- j{:?~" 
iubire, arată calea de luat pentru eVi- ti) k:~:';'~:2-·-::-~~ 
t~rea. acc~dentelor f~t~le şi . pr.e~ /thf \~;:;.:-.~t*·::~~~.§:~~ 
zlcenle lU.l_ Aduc~ hn~şte~ ŞI m~1 fi ~ I~~~··.~~~:-t:"'~~ 
o~ată ~raJba conl~gal~ Şi desene 1. /;.;»./: .. (~~/~~.:~:~.::: -. ~ 
viata dm leagăn ŞI pană la fIIor-~ p;'Y~Î'_-$j;fI.J.iJ.;ip::q;::·< --;> 
mânt. Cine il consul1ă pe Dsa se !:<1}:iz.j7-F _c"l .~._- G 

va convinge de cuvintele BibJiei, /.4,' ~}ft;t:: ~ ~ / 
care zice: vor apare oameni care /1 ~ bitf ~' 
numai uitându-se în ochi la om, îi vor ceH gândul şi destinul, sau va 
veni un timp când numai atingând pe bolnav, se va însănătoşi. Vizitele 
se primesc în fiecare zi dela 9-12 a. m. şi 3-7 seara. Cine doreşte a 
scăpă de lucruri fatale să se grăbească, întrucât rămâne pentru un scurt 
timp. O singură persoană !o\e primf>şte iu cameră. 

Arad, Str. Sft. George 21. 
Consultă şi soţia mea prin ştinţă, în lipsa mea. 

Deci invidia creşte, omul ju(lecă şi cel miii incult critică 

A. 
• 

Ka1man Arad. I 
Corpul POl'lăre,ilor Tribunalului Ti-· 

miş.Toronla( 
Sa. 2D~92'J. port 

PuhUca~le de Iirita,i('.. 
Subsemnatul Portărel aduc la cu

nostjn\ti pub1iCil~ că in urma Deei· 
ziul ,,'tI :'\0. G. 711-1!l2fl şi No. 10·1tiG 
l!,Z,) {)1'<:1. 0.Îreular al Judecălor'ici li. 
ti rhall ti Timişoara, in favorul lui 
:\ieolae l\.il'aly prezentat prin: Dr. 
IWa l\.O\·şcs ŞI Dr. Stefan ?lIichalo
,"j lz ayoc.'l\i, pentru suma de 2;')00 
Lei ICaJlltaL interesell de 12 il/il dela 
2~ ;\oClllvdc ln~ $1 pentru spese in 
t:2îti 1('1 deja stahililc Şt Cele ce se 

I \'01' mai stahili, se fixează termen 
peillru efcetuir't'u Licita\iei pe ziua 
ele 2:j l Ull ie 1\130, ora 8 În Till1i~;oara 
111. Slr. in ,~ij}c câlre Colonia Be
sellCau pc nind şi t~nde se vor vinde 
rn;n lkila\ie obieclele sexestrate şi 
allume: diferite mobile pretuite in 
suma de ;-iXX} Lei. 
Timişoara, la 2;) :\laiu Hl30. 

I 
IPe 

A. Gorau, 
pDrtarl"l. 

rate de 6 luni 
veţi pulea cumpăra pe lângă 
preţuri de bani gata cu libe
lui soc. corn. "Consum'j la 

IOSIF LANTOS 
Arad, str. Brătianu 9. Ma
gazin de modă, ~~orapi ~t<:~ 

:'\0. (;. ;3;~:H·-1!.:3U. 

Pu.uf'e~lHmt" tit' U-l'itatie. J' 

Snl~l'll111aqlll adl.~ la euno~tin\ă 

J.uhli'C';[ dl ~.lllTUl~ile următoare ş. a. 
:2: icre. 1 mi'lIlz;t, 2 c;1ruk, 1 Lrăsiu

n1 p(' ,~pcul'i, 1 ma~ill<\ de sfăl',lmat" 

[orul1lh. i4'ajd ele. sl'chestrale in 
urma dc';.';is'1.Jll~; :'\0. H;9 şi li! din 
asul lD:1H <l .iu<!eeăIOl".iQi rurale din 
h1l'U in favor,ul It,' Sal11bura Ioan ş'i 

l:rc\uile in .t:5,OOD Lei illurma deci
zu'u.i :':0. (j. :n:)ţ~Hl:~} a jlJdc{'{tto 
rid rurale din 111(':1\ la 30 lu:nie lH30 
orck t:~ d. lll . .in comuna !J1C:U -la 
locu.in\a !ul'll1ărit.u~ui se Vor "inde' 
prin Ilidta(ic PUDUd!. ('"clar, cari 
dUH J1l[li mult pc Hll;:;ii soly:re in 
l:ani g;.tia,in {'az l1e('esar şi sub pre
\ u 1 de strig~\I'c p{'n tI:u i n{,~1sarea prc 
lenzi unei de 300 Lei (,flpitul. clollllnzi 
de li") .ium. dela 2S ;'\;"o('mh~"ie Imn. 
~i 30m spcsc. 

Licita\ie se va line Si in 1'<1\"01"ul 
lui Cz.:lrom Eugen pcnll'll, suma 'de' 
1,');)0 l,ei cap'. şi ac{X'soriL 

l!wu, la :~ l(lll1ir Hl30. 
Barbu ;1n. p. 

grefier ~i II clc-("~toresc. 

}~otografii artistice poşt~~rţllei 160 I-Iozdovits ;_: Vls-a-VIS cu 

Cinema "EHsabeta" 

Tfirg ieftin de g.fjete din plin:d C S - d 1:. 1 ~ 1 II şJ sandale la a a e ave e ,,~ec a~ A~ad~ Str. ~eljanu 9. 

., ". 

j - ) 
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