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ABONAMENTE : 

Pe lUI ea Let 200.
PeDbu lofltituţhm.l ti fabrici Lei 1000.
?eatru .treiDătate Lei 1000 -

ORGAN SAPTAMÂNĂ-L DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢIVNI 

Sc/avia moclei. 
mdj':'uf şi Iakllilale:! PUS~l 

tlllei inimi p~r:'i'llill'. 

j)~K'll inecI', ,.)(i sa "fi ran'( i majÎ 
Pe vremuri oochilL« inspirau 111 de

oschi pe poeti, dar farmce1.u oCh,ilor 
;cânLat.i ere desă,'ârşit numail alun
ci cana' ej erau ,adumlmilJ de sprtln
cene stufoase şi bine .areuite. 
AdcY~lrul ni-L dovedeşte C<1nte; 

CUI popUlar pastml diL'.<l!ungu! vea
curilor. 

) Oe-Il (i lil: mă bagă în !booJ ~ 
~pr.fU1ecnele mă omoară". 

Dar ce .amintire vor păstra 'ge
ncratWe \,.:Ho,are dt:!sprc sprimc('n~
le de azi'! 

Ele d'isl'ar spre a satisface capni
ci.u1 mo<iei. lin cleşte minUSCUl le 
smulge din r:l<lădnă las[mdr in llI'

mă-i numai o llâră pe oare felIleJiJc 
cochete se grilbesc s-o accentueze 
cu '<:ozmetic. 

Moda 'e cea mal tare dintre pu
teri de vreme !Ce sexul frulUoSj.j se 
supune cu ablkl incredere ş.i uşu

linlii. lm" <I~leă kml'ia a sC'ăpal d(' 
_ ocla\,j~i lrceutufui, via ramane cât 

v~-1:lli(M lfimearoaha' modei. 
i\jci una nu s-~ g~ls;il să-şI ricrlce 

glasu[ şi să cârle.ască in potriva CiI. 

Din cauză că rfUllanelll nepă-
sMori, moda s..a lIlcuibat ŞI prin 
§!Coli. 

EleveJe se molipscsc d,-ja m.ame 
care vor să răn1<lc ve:;;ltic tinere ş-i 

frumoase deşi \Tem('a a trl'~llt ClI 

toale einlimpe11ti1e ci peste unele din 
ele. 

Iată ce s·,a pelrc(;ul decunÎnd În 

ca"ulel'ul Obsl'fVă cU SlIl'p'illtl'-'I'l' c,i • 

parteneri lui oi disp:lrusl' 4) sprîn' 
ceană. 

Căldlttra (Îllimelor Uinel'c şi 

ullorift'rului. (ijn sdl<l [ol;lse -
Hl4'şkrc (,e:-[Il lJa: Ul':l, n'O pali Şii 

1 )vs. la fel. 

E. :\1. :\ti\ alnic. 

-e= 

din Numeroase excluderi 
comunist rus 

l{L"tSlA; 

partidul I 
. Mosocm'3, (Cer-s.. In legiHudî. eu 
i,apropialul leongres ~l! partidului ,'u
"~nunisl rus, arc 10('; În loalc OI';.:rll1i-
zal.inl(~ parLixlului. o reyJzuirc .a 

I nwmbrjlol", Sunlexc!uş.!! toti ~lLci, 
. cad sunl cOI1S1iderati ~l,(}('pli <li' dt'vi-

CI'(·i spre dreapta S>HU sl~inga. prl'
\.:um ~i' loii acei ~m'i a\";Înd o 

(.ionar; sub regimul tarisl. 
Numai in rt'gÎunea )fos.:'O\·ei~ ~l

fară de oraş, ~lU fost ('xdu::-l 1.u:n 
comunişlli d:inlrc '-'crari cea mal ma

re parre a Oicti\'at 'p.lnă acum 'În 

'calHate de m('mhr: ai eomilf"telor 
loca!e. La .\IOS:·OWl fUlH \Îolli'-az;'i in 

proprietate agl~JC()Iă: lllrlU. ttecul la ! r~'".izulil·l', iar în ITO,,'il1:';(' sunt, 
'('oledi vji zare .. \ceastă revizuire se II tdmişi sut!' de (~elr.:!a~L fCm'j să 
deosebcştl' '«ie ~lo{'ea dillanul lJ"cc:ul. conducă I'('\i ZU1Î rea, Jn rCg'iullc<l '{'

'ca.re s a referit Ioa pt'l"Osane de oni" , "er in trc !..(U 1 Comitet local a 'fosl 
wne ueproletară, sau la 'foti funle- i considC'ra'! (onltrareyolu!:Îonar. 

tr-o şcoaHî: i 

Spiritul de înaltă 
raţiune 

O profesoară cu princij)jj sănăto- I 

ase ~ld'USC in fata direcloarl1iiiu- i 
'mai pll:!n rJ'c zeCf' eleve cu sprân- j 

~cnt'lc smulse şi Încond'cilatc. ! 
Dire:ioarf'l2 nu se mul!umÎ num~ , 

cu o mor<llă, ca să ne sigură că 

le \',ind'cdl de hoa!.a i:1l0dCii, le zug
răvi 'cu cl't'mă neagră oa pă(cura câte 
o pereche dle sprfmcene de &1'l'Osi
mea unui dpgeL 
Le purtă pe elcvele 
1<1(O:l dasclor unde nu 
nl\'oS modei. 

Vinovale pr'!illl 

pălnwsl'se ot-

Ce Icredeti că s-a 6nHimpl-at 'cu 
midle noastre moderne?! ... 

Au pl~\ns şi s-au pocăit bleste
'l11~înd' ct'~L'>1il 1n oare şi-au cumpă
rat »p~n'Cett.'H. 

Tot în legătură cu sJlrâncenele 
'un ('~'lvlaler :imi povesteşte cum s-a 
anal odiată 1a hal înh"-o mare 
dlilemă. 

- Cavalerul pusese ochăi pe o 

,Dud'ue. t':u sprtmcencle îmbinate 
şi ametit âe vnaja for o IÎllv:ită Ia 
dans. 

In vârtejul năd'ădăios Al wlsului, 

1n limprejurărJJt' <il' fal,'i se PI)- : un 1 erj.col p;'nlrll n'lil\u!!luJ l1osinl. I 

ate 'const~lta inalta ral·ium> f~e pmit'dă ! ,('are I1U se' l.asil ademinl. 'f!C' o:dl1e-
cetilll'anul romfm şi ~:rl suflp[ul [1I~ 

prea îl1'Cel'~d e ca :;;i o shi.IH:~i {!C 
granit .c'p n-ul m~şcil nki ';lIl1('~lin

!ărilp, dar n:'ei r~'omisillnill' d('
sarl{', eu oare Încl'rcă ~t·n.iul eL'l 

rău S,~l-l am <1gt"ils-c:l. e3re s,l C"lIihă

Jiilp~ raloCtll"C"Cl::;.i care {~ulă, s;'i 
sernine c!tlscordil' l'1l1'(' fl"atii. 

Comllll;ismu! ]'<' deoparte :i~lr fI(' 
altă srir\itul ·alarmal al 0l)07jliei sunl 
fapte d'e!"Îzor;U, ('('. nu conslitue, nici 

Il;,: \'j.c!t';:Î, dusmanii lll':lJlllliu: ro

l!1,i/lcs{', d S(' mu'(llllwsle i;" rut:' 
; Ilulcr :"\I'C' , sufere ori CP IH'''iJUIlS r:1-

nil la pxll'em. di'tr nici odahl FU!t'l"l'a 
de ratiune 1111-e intllne~l:ltrl <It' CU\':;"

, lele măgulitoart' ,alt- a!ces!or de<1vo-
: ),i, care urnHi.resc (l:istrugert"<l sen

. timenlulu3 de ralriotism.:'e P'I'I'r\o-
mină sufletul rom.lnulu~. 

Za<l.:arni,' in'Cearcl, aceş~i a.genti .. 

CUl'ăţirea şi vopsirea hairlf~'or de pl'lmăv;tI'ă o face În modul 
ofl mai perfect 

HOSPODAR str. Stroescul3. 
• . 

Cumpărări pe rate de 6 luni 
puteti tace peldngă preţuri St 
moderate cu llbelul "S • ./I. rasser 
Consum u la casa de modă 
"'.,.. ". Vis ". a .,.. vis cu biserica evangfjellcă . .,. ".'" -
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pro\"(x-alorj s~i om! nrlmri ordinea, 
dC'oal"(,~'C J 1l1{,I'(,'~l de l;atiullC a ro
m~lllllllli {' mai rrofUIHI,i d{>cllt se 

cre~;t·. la,' <h"";.;uslea lui 'relllru tară 
::--i tron e 'Ile I imHată. 

Primesc 
începatol'i pentru PiaD 
Lecţiuni după metodul 
u,or. StI'. SOiJl'elui 9. 

Rt'd'il('i'rl' dt> rălatorft' de 5()0.0 pe 
Jh' CalUl FN3ht EIt'Hr;('ă 
i ,lrUlI'-PodgOl'il:t. 

Penlru in lesllire:1 \'xlC'ursionilur kl 
Hilile LlÎj'onl, Din'etiUl1(>ta Căii F{~

rate Elt'2lrke .\r>:Hi Podgona,1 
hoU\r<H 'l'a in r;e,':tre Duminecă ~i 

.in zlilelc de si\rh,ltod se a~orde pu
bli<'u!lI~ căla(or ,care {'ăltl!or('ş!e In 

Ha;i'nQ 'cu scopul <It, a "iZ:lta Băile 

Lipoya. o l'edu:cel'c de .")0"0 din pr.
luI hile(ulu.: illiJ'l';..!.. 'Cu ();:aha au's
tOl' (",I:;;toJ'ii Sl' ni s('()Iale in gara 

.\ra,: ti ... hilel:nin':-i" ~":lre la ~osirl' 
In 'ganl Hadna S(' ya ~rczenla şe

fului rIe gară j_l'nlnl ':1 f,; \'izat .}i 
'('an' bile] y·a se!'\': la in(o:lnel'e pl. 
Il 'căI;lfol'ie l.!ril :Ial.lill 7":lll:l respec
linl sau ZoilKl lIrmatoan'cu prim'ui 
tren. 

-x-

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, În faţă cu biserica Jutherană 
i--:... (reparatii garantate). 

• UnUl 
orb" 

Recordul 
"Pasager 
P<lr)s. "Cej s, S,:II:';lrlll LIJl'l'nlclo-

Ul~~. ÎlltOl'~'~llldll-se «('la şco.ală, s-a 

suil pt' ascuns Inlr-~Ul lUllli:un spre 
n fi nWi! ::,urăn;I' a;'as:l. In timpul 
drumului n-a m'1I1 r.u,.a.~ul să sară. 

sau sa strige şoi'l~ruluji ::il ':'I..<itrel a fă

\~,llt un drum (It' 1Ws[(' 100 kl11. Com

r l('t'l l'xlellual . p'asa~<'l"ltl orb", a 
ajuns ~11 IcomUIl':! Bel lac, mlde 3 

fosl 1'1'('(1<11 In"imJrulu:. care a În-

şli:intat telegT1afie şcoala ~ pănll

ti' \icspl'{' fapkl ş"_'olarulllÎ, exp<,~ 
dh\ndu la dOlhH zi a.casti. 

----------------"--------------------~------------~----------------~~ ---------------------------------· in 1" mare ca8ă de nu~dă Str. Emine~cu N'o 15'1 
I a ee o r( Stofe pentru dame şi domni, furnituri, mătăsuri speciale. ,.,. 

de plapoame. Membru Soc. uCREDIT" 

Cea mai ieftina sursA de cumpărare 
şi in credit pe 6 şi jum. luni in Arad 

Depozit mare de pAnieturi, ate1ier 

, . . 
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ţiglă. ciment, ctlritmidă, var materiale de lemne lângit preturi T R A N SI L V ANI A 
şi condiţiuni favor<:bil se pot procura cu transportul la domIciliu, 

la depozl:ul de letnne A RAD, Calea Radoei i\r [II, 

Clădiri ieftille!! *---_. __ : fl'M -
,,"Noutăti de vara cu IH't>.ţu,d I' ... du~e "Pl "RIS" 

~e (~"IHlti, ft 
v 

de model casa 
-----------~--".- -_ ....... ; 

~~Z~~C~l~d!Iunie a. c. 'Tllllll.llt-ii •• ile tli.I Cltin;, 
Salonul Pestbi; Trupele gu\"erunlni Învinse 

an"<1 slrăinilor {lill proYincia Honil'fl. 

SITt' .~'art' se illdre~tplă lrupele rt>
beiI' c0Il1\111isl\'. 

Coafer de dame. Arad, 
Calea Banatului Nr. 1. 
Serviciul de primul rang 
cu preţurile cele mai re
duse. Rog spnjinul. 

i .OJ1H'I':I: lk~I()!' .~ Din Sall~lw:i r iil klUdia d.l!:! hln~ !\.\·an,gs: !>i 
se a!lllllt:l '('il l;'U; t'le gllH'rnullll ,;W . I1ankov. 

, fost 111\",il1s(, de arm:itele ,'ollluniste I S·au lt!al 1l1[lsurl j:t'ntru cya-c!u-

SiluHl::'.l ~uY('Ttltdui lla\io l1 alist pa 
re Pl'iilH'jduită, 

Pe de nll1\ parte. din Pek1ng se 

Băile Str~l~~~h~l il' ~~~r desface 3000 metri stofă din 1'. 
. lână curată pentru domni, mult sub preţunle de zi, Gră-

___ l\lilitar -- - : biţi-vă în interesul Dv, pentru a Vă acoperi 
, . - trebuinţele până ce slocul nu se EI 

anuntă c,1 trupele de ba 1\ord au 

reputa1 o vidorie pc tot jron1ul Îm· 
p () t !"i\'a t I'llJH' I () l' ~ tl Yl' l'llU tu: s':11i o 
na!i)sl. :\oj'([li::;lîi ·au capturat depozi
luI de u"kl( ie al armatei:\' allkin~ 
~i au. llKtl I'rizolliel'i cil1C'Îzccj de pi
lo\i. 

I;P malul s\'lIl!.( .al ~1ttr(,::;1lIuL ,,"'" va epUIza. Ia firma .., 
Pri!lle~tl' al:()nmnl'nlci~' F('lltr~l h).:, 1 h.. 1 SCDUTZ Af 

"\I'malelt' dl'kl 'Xord amenintă a 
('um j()cnlik\ll'a C],'angsa. 

tl'nis. !:-: 1H:ISa kl bu!eL -, frece' I ~. n 

rea I esie ~(lIres {'U luniri\;\ in drep- I I '. . d . C f .' 0.- ă. ă L' . t 1 dă' t I La lJ.:lllkeom· domneşte panică. 

,. . ' . " VIS a VIS e a eneau, raş nease lVre u e cump rate a 
1 ul 11'll.Jllual ullLl- ( Societăţii "CR ~iH T" e,\;te valabil 

1'ftg .......... 4lftI!IIo..j. ·e~~..4~ 
ln-stiillţiullile ban ... 1,;$~fifrv1,~yg"I;~;~~~~~~~~~'::·~,L';':7--"C".. rraţ,ii Roz;; 

: care din Ara{l ! 

fllex. Krammer 
& CO_ SOC. an. 

prill prezenla ~ldll{', la cuno::;lin\a 
clicnt,ilor lor, că 

Arad 
Bul. Rt'g. Fel'dî
nand No. 35. 

Polrh'iil par. n din stnt ule D'n~i 

. aclional1i !>i 'sociel'-tt:l· .an011. 

Alexandru Krallw,l' d Cu. din Al'<ld 
:,sunl r\l:~ali a se ,intruni in ·<~duna

ÎI1<,cpâno ... ·U 2)iua. de 2 hufe şi Pâ·

l
' 

nă la rl\:ltl:' d(' 1. Sl·p1.t>Itl\'rl(' 
... --, ·~'1":A~ 

.. -~~ ~;~~~ 

Casieriile Băncilor 
vor fi deschise di
nlineata dela orele 

A telier de pi. 
etrărie si de-, 
pozit de 1110-

rea <renerală ordinară, lin ziua de 11 
~ ~ 

. Iunie 1!130. ora 6. ·0. m, lin hiroul so-
i detlliiii in Arad. Bd'ul Rcg;na 'klria 
I N f. li. I('.U a('{'a llwllt:innc dl '~1:C' 
: ţiulliile '\rebuesc depuse ,la Socl'Cfa
I lea fhllH'tlI'ă HOlWlllă sucursale 

: 'Arad 'conform par. liidin st·alute 
: şi că b:ilenlurile anilor 1~28 şi 1929 

:' sunl afişal~ in birOlll s()cltclăţii 'ano-
, , 

8 şi jll111. până d. nI • 

la ora 1. 

~.......,..<& 

S'a deschis 
FAntAna de benzină. şi ma~ 
gazinul de detail al 8. A. 
Industriei de uleuri din 

nUil-:ellte. 
Mare asortiment 
de marmoră. Pre

ţuri reduse. 
• ________________________________________________________ ~ 1\. 

1 mmc_ 
Haine de pri- il X Str. Episcopul ! Ordinea d€ li: 1. 'Darea de seamă 
ă '" .:M napp Hadu In : a ('OI1SilIÎuluÎ Ill' admiuistmţje, ra-Ul Y81'a YOpSeş- B . ~tr. ratl3nU ! Fortul ccnzOIilor despre mii 1928 

1 
te si cu răţă 11., .,;>i 192~, aprobarea bilenturilor, des' 

ctlrcarea ('onsil~ului de' ad'tnilliistr~
I Doamna mea / Nu gatiţi acasă, incomod şi lllai tic şi ,1 eenzorilol'_ 2. Propunere re-

I CRUCEA ALBi" 
costisitor decM la restaurantul feritor la 1~lChidal"ea sOeÎC'lătii, ale

din Arad. unde cu lei 40.- gasiţi un prAnz g'erea celor 3 lichidlatod. 'hotărâre 
~ __ ----_--s_a-u-c-in-a-d-e~p-r-im-u-l-r-a-n~g~.-------_~Ii~~ri~r la ~mnMOO ~mci in ~ 

1110 BILE in RATE Pe lângă condiţiuni 
de plată favorabile, 

(!hicial-e~ ale:;('elw alor 3 conzor1Î
.\I'ad. la 2tî :\f'~liu 1930. Arad 'in str. Fa. 

l'leuri de I1Hl$ini, uleur-i 'diferile, i COllsilliul de adminislra(,i.p_ în preţ de G /W ~ .Il ~ Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bani gata .r:.. ~ ~ Atenţiune la adresă 1 

uleuri rafrirwle Fl. alimcnk, in ca
Lilalt'H cea, ma~ 'bunlL Preluri-

I Ic cele mai m-antag:oasc. 

Informa ţiaDi. 

Decoraţie 
Bătnînul ::;i mult prel.iutul ([<IS

căI. (1-1 Aurcl DI'[qt~l!l. din C'icir, 
.iu(;e\ul Arad • .a' fost dNcorat cu 
,IHisplal"l ll1tllH'i:Î în invă\flnl;l' 11 

el. 'IL" 

Tinelll' s[t preeJzam d in ulLimul 

limF .. \IOl1!ilorul Oficial (1 .publicat 
foarlt' multe deCOl'atiuni· acordate 
fun-c.\ional'ilor rcll'Qşi in pcnziune. 

Teatrul de vară 
Spectacolele celdH'uJui teatru de păpuşi lirice 

Fantocci di Yambo-Novelli 
- d 

Funlatul in Sta
tele-Unite 

Programul zilelor 7 şi 8 Iunie 

II 1. Pagliacci. Prolog 2. Cei patru pierots amorezaţi. 3 Duet comÎc de dans i.. , 
şi muzică. 4. Vânătoarea fluturilor 5, Vaporul în largul mării. Pauză. 6 Tru- 1 Ne\·york. (Ce ps'_ După o sUllts' 

i badur. Schets operă în 2 tablouri. Pauză. 7. O noapte la Venezia 8. Maes- ; tică rec{'nl~L 1'1I1llătOl,ii aml"rioani au 
i trul Capellaccî la pian. 9. Cei 3 fraţi veseli. 10. Tarantella Neapolitană, 1200 i ('onsumai in Ul2'!), 12fl miliarde 38 
; fantocci 12 s?lişti dela operele italiene 18 Technicieni. 2 vagoane decoruri şi , miLioane 1igări. ~ld-ică cu 13 mîliarde 
. aparate electncn. Orchestra 20 persoane. Preţul biletelor 80~20 Lei. BUete la' a' li -1' -·,:t· lq'!R R r' 'de 

cassa teatrului de iarnă. l ~ 1 mu (~l In : _c. eU:l~ 
~-~~---~---~-~~~~~~~~--~~----~ , 110care lor~!l()r ~l Slatclor-U~te 

Mare asor~iment d~ Biciclete, can· j.DdoVl-P ParUnkars 
delabre, ŞI matel'1a]e pentru in-' \) . 
stalaţiuni electrice se pot procura la ."~lIIg!lllM 

restc 1000 ti.g'ăr:L Noile maşini pen· 
. tru fabrioarea ţigărilor lucreară cu 

o iuteale 'fu IgeriHoa re. rroducând 
: 2000 ţigări pe rriinuiă_ 

At'ad Palstol Ortutay. ' ~ __________________________________________ ~j -1-

IImriI'IE 
Inainte de a vă procura necesitatea de hame de 1 1 • 
dame şi fete, priviţi depozitul meu bine asortat UlII Plesz Casă centrală de confectte ptr. dame. Arad cu întra

rea în dosul teatrului Membru al Soc. "Consumu 

Grupă de rată. Atentiune la adresă, şi convinR'eţi-vă de concurenta mea neintrecută • 
?-::~c !~I~~!~:ăn~~ă' c~~~u~~!t~ Engelharat Str:o~~!d~~J~~ru~~ I. 
J~Ianipulare specială, ma~ini electrice de prăfuit, garanţă cOlulectă. Primesc blănuri vechi spre reparare şi 

transformare după modă, cea mai recentă ~i execuţia cea mai frumoasă. 
.1 
ţ . 

--' 

1 

1 

I 

-
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Pentru "O de lei, taxa de imp-
(iiiI rumul puteţi cumpară 

biciclete şi patefoane la firma 

',II MO ',fORICA'" 
Arad, Calea Banatului Nr. 12. 

lmprumutarea de biciclete Vânzarea 
pe rate de un an. 

M t· "Iichid stârpitor de ",I,a elne ploşnîţe omoară ş! 
ouăle, curăţă covoare.. S~ primeşte ŞI 

în doze mat miCI. 

~~f~, r~a~d •. .;S~t.r._G.h •.• L.aiiiz.3.r .N.o_4 •. _ 

Pe rate de 6'/2 luni puteţi cumpara 
eftin in bani numerar cu Iibelul 

CREDIT'" S. A: Cămaşe bărbă~ 
teşti, păI:Uia de pai, ('ravat~ de 
mătasă, gulere tara. din V.lena, 
Ciorapi, ciorapi de mătasă ŞI fIor 
ptr. dame, ciorapi ptr. copii, pan
tofi cu talpă de gumă dm pan.za, 
dresuri de băia, bastoane. Şl dife
rite articolele de ~noda la firma 

4--16 'HP. se pane în vânzare ca .cei 49.500 A. Kalman Arad.-I 
la repcezentanţa generală _ 

--------------------~#I 

Cel mai sigur mijloc pentru stârpirea peronosporei şi a 
a oree fel de insecte vatamatoare (molIi, etc.) serveşte 

NOSPRA ... SEN 
mixtură de piatră vânătă şi arsenic preparată tn fabrica. 
Contra fainei de carii cel mai sigur efect îl are SOL BAR 
De vânzare la: Carol Feszler în llăfler,lt, Asociaţia eco· 

nornilor În Arad, Paul Er(los, hăcănie, Arad. 

-e · h" :\ b· lalW.l:;il' tic marillar Fl. copii. do-iorapt, alne ue ala ra.,a h,irhalrşU şi .de ('&l}ii. d'lIltl'~e 
"ând tu prpturi e.\.lrt'lll rNluse tiin ~aU7.,l dt.'jH)zt!ulm prell gral1ladilL 
Cu Ji\'l'clul .)CHElJIT pc rale u,' Il şi jum. luni, putel.i cumpara LI

ră halli~al:) A. Bogyo, Arad, str. ElDinescu 13. I 
2 

Pe rate În preţuri de bani gata 
puteţi cumpăra cu livr~tul dela "Consum" s. a. la firma 

In atelierul 

LUSKAN 
din Timişoara m. str. Tribunul 
Laurean se fabrica cea mai buna, 
mobila din tot felul de material 
Vânzare şi contra plata. în rate. 

Un dormitor din cireş şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzare 

Ioan Lunea, 
Timişoara III. str. Tribunul Laurianu ..... ----.... --........ ~ 

Pe ra:. e de 6 luni 
veţi putea cumpăra pe lângă 
preţuri de bani gata cu libe
lui soc. corn. "Consum" la 

IOSIF LANTOS 
Arad. str. Brătianu 9. Ma· 

Arad, Bul. Reg. Ferdinand 63-65 GI ESI· 'TGVII ... fi l' gazin de modă, ciorapi etc. 
viz-a-vlz cu gara de TramvaI. Iosif, ~., 1 ~ II~· ljllO : -------------Pentru C. F. R- funcţionari reducere I _____________ __ 

SZ(JCS 

5"'0 magazin de modă Arad, Str. Metianu. 1 - . O Cele mai eftine cu:npărări fveţi 

STEFAN L ~SZL' 1 Ctllllparăn pe cale de 6 Juni putetI fdee pe lângă preţurI modeşte cu Jibelul; putea face pP, rate de 6 şi 
r\, 1 .. d:) J f· Arad Str I jum. luni cu Jibelul soc. corn. 

mecanic şi electrotechnic. 1 A~~an:~I:'UI;~ pă ărll . e Clanle • ose lua Bratianu l' I "Credit" la casa de modă 
Timişoară-Fabric, Str. 3 \ug!J~t Nr I 
- Doriţi a vă Îmbracă bine V A R J A S S ' , . Zellassy 

Curnpărările cele mai avantagioase şi ieftio.? Atunci viniţi la 
de costum uri biubideşti, pardesiuri Str. Crişan (în colţ) 

şi trench~couri la Magazin de hăine bărb~teşti şi pe copii. Arad Str. Meţianu ] l.l!nde 
puteţi cumpăra haine gată şi după măsura p~ rate de 6 JUnI cu 

1 Jibl'lJnl ,e lot E D 1 T" S. A. I .\llo! AUo! ;\IIo! 

! K R E B·S v seşte, curaţeşte, spa Restaurantul ??Pădurifa Ora-l de dame şi barbiHe,~ti. Primeşte piele de vob- : şului" 
, sire. Arad Bul. Reg. Ferdinand 51. şi Str. • <lin nou rc[}m'at. o"reră <fJeritc spc, 
: ' .. :-: Eminescu 1. Palatul Crucea Albă. ;-: i ,c;,a:iilă\i (le m;'\ntări, fripluz"i1 Ia gra· 

Moskovitz 
_ --: I Haine de primavara, pardesiuri: CUraţă i?i văpseşte 

-primesc repararea specială a: Miiller L şi fiul Ara~ 
orice fel de oroloage, pe lângă, ; St Brăfianu No. 7. C<l)P8 Banatului 6. 
.garan~a. şi preţ redus. Repararea; r. 

membru al S. il· "CreaU" 
in palatul leatrului jiraa. 

= I 
: taI', lnlulul'j ('xceleule. Se primesc 
: n})(man!L aranjiÎl'Î de petreceri, 
i nun III etc. . ~ 1 n fi ecare 'St'Gdl 01" 

cheslrâ de primul rang, - Pl'Op'lii·' 
• 

ctar: "Ioşuti.~ 

specială a ceasornicelor anuale. i --------------------------------------------------------------------------------

1 -1 · I CONVOCARE BOn n orarlu i Societate Anonima Forestiera din Lomas işi ţine 
,ceasornicar Timişoara II. Calea Buzia- I a XVIII. adunare generala ordinara anuala 

şului 11. lin ziua de 11 Iunie a. c. Ia ora 4 p. m. Ia sediul el din Arad. Bulv. Regelt> Ferdinand No. 4. cu următoare 
, ordine de ZI: 1. l\aportul de gestiune al ConsIliuluI de AdmlOlStraţie. 2 Raportul COmltetuluI Censorilor. stabIlirea 

il bilanţului per 19L8-29 şi hotărirea reternor la repartizarea prohtului. 3. Acordarea dt'scărcării de gestiune ConsI. F O TO FES S b E'D hului de :\dmlOHtraţie şi ComitetulUI Censorilor. 4~ Raponul Conslliu,ui d~ Administraţie referitor la indeplinirea 
J 1 decislunel adunărII generale anterlOare pr.,rInd sporirea capltalulul SOClelar. :> .vlodtllcarea punctuluI 5 al statutelor. 

Salon de primul rang. Por
trete culorate artistic Specia
list În fotografii de copii. 

Ara~ B.i? Maria 20 
în casa Adalbert Szab6. 

Nal;:Y, lăcătuş 
,·de arte şi instalator de apaducte ' 
Timişoara,Str Eugen deSavoya 1 
Confecţioneaza. grilajuri de fier; 

6. Compleclurea ConsIlIUlui de Admmistraţie 7. Alegerea Censonlor şi fixarea retribuţiunllor acestora. R Eventuale 
propuneri. - DOmnii aCţionarii, can doresc a particIpa la adunarea generaiă ~unt rugaţi ca in conformitate cu 
paragratul 14 dIn statuie să bmevoiască aşi depune acţiu011e impreună cu cupoanele mcA neexplrate. cel puţin cu 
3 Zile inamte de termenul adunări generale la cassiena societăţll m Arad \ HUl. t{eg. Ferdinand No 4.' 

Arad, la ;sI. Mal 1930. Consiliul de Administraţie. 
DEBIT Bilantul general Incheiat la 31. Octomvrle 1929 CREDIT 

Acnv Lei ib PASiV Lel : bl 
Investltlunl - - - - - - - 16,714.727120 Capital social - . - - - - - 4 5(X)(m[ -
Pădun ŞI produse silvice - - - 39.37q 19283 Fonduri de rezervă - - - - "\ 19.623 15'2:71 
Stocuri de materiale şi altt' stocun - 2.1 7.'5,08'):2:'1 CredHori - - - - - - - - 30209531515g 
Debilori - - - - - - - 24'2 88S 40' :Ul Contun tranzitorii - - - - - 27,9bJ.78416 
Efecte şi portotoliu de polIţe - - 32 17C1.6C9,95 Reportul profitului din anul 

3606713169 
Numerar eleCt1v - - - - - - 186294591 trecut ~ - - - Lei 304733.19 

.1 Protlt net per 19~8-29. Lei 3 j()1.980.S0 
1· - I 1= 357.; 4.9 966~ I ~ 357749 966! 15 --

şi maşini de gatit. Primeşte tot' Contul de p. oflt şi de pierdere 

'JeluI de lucrări în branşă şi re· ~=============r-=L;;;;;;e-!::~i -b~=============~=L=e-i=;;;;I=~~ 
DEBIT CREDIT 

parari pe preţuri reduse. lmpozitft asigurări şi alte cheltueli.. 15.-':i30.17~:77 Reportul profitUlUI dIn anul trecut - 304733119 
[\-l-I()B;-I E Ef::'I'I~'E d'ln d.'po-slt af- Descnere pentru tondul de devaluăn - 1200.1](0)- Protit brut per 1928-.;!:). - - - - 20 332.156j27 

• - ., .., Prorit net - - - Lei 3.301.980,50 I ! 
.Iatl oru:âl1d la al.,Uerul lui Reportul profilulUI din I 

L~ ... a.llul trecut - - Lei 3Ol73319 3606 71:1 16q 
~ ~-rl· --~~~I ~ I 

'Timişoara, Calea Buziaşului 12. Ultima 
oprire a Electrului Nr. 2. 

306 Vinde şi în rate. 

2U.63Q,'X"94b 1_ 2063t-S89!.l6 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
In conformitate cu codul comercIal am examinat prezentul bilanţ ŞI l'am găsit tn conformitate cu inventarul şi 

regis[rele • 
{Reproducţia nu va ti tuată' COMITETUL CENSORILOR 

_________ •• 4 __ ..... _~~ ___ •• __ -.... ____ _ 

:1' 

Iară a sosit la Arad un vagon de g.(jete eftine I .' 

la casa- de nl;.ele ~ecla~" mai mu!t~ mii de gfjete se vinde sub preţul !::IV __ ~ ~~~. de fabr~ca, Arad, Str. Hetlanu 9_ 

I Ghete de pâ~Ză de 69 I I Ghete de copi~ 9· ( .. I I Pan~ofi .d~_dame nu~ 120 I I Pantofi d~ modă pt. 190 I 
dame dela Lei dela Lei , mert mICI dela LeI dameîndd. cul.delaL 

'

Pantofi implătite de 360 I , Pantofi bărb. alb şi 260 I J Pantofi şi Ghete băr- 3~("1 
m modă pt.dame delaL. sur de pânza delaL t-ăteşti deja lei ~ , 

-----------------------Grăb111-vă de a procura necesitatea pt1nă ţIne stocul ne mal pomenIt de eltlo_ 



~----------------------------............... --
I ,llj. , .•. , ..... '1 1,· ~ r..J 

'_ .. ~.,,~~, \ 

Puteţi ell111păl'a RflTfl" Casa. de mărfuri TimişoarA Bul. Berthelot Nr. 13. Paltoane de dame, paltoane de fete, 
-_-.:..._-.-.=;., -.- diferite haine ba.rbăteşti şi pt. băieţi, Preţuri ne mai pomenite de ieftine. Condiţiuni 
CU banI gata " favorahile de plată .. Paltoane de dame pentru primăV<lră de la lei: 900,-1400. -1600 în sus • .ii!iiiiiiiiiiijjiiiiiiiiiiiiiiiii___________ ._ __ 111 I • 6. I • 

.:\0. H:2J. slaLllill~ UHa III 1>l'l'Zl'lll Sl' \U1' llllrllc;.!L muliile Lar,i ,ajung la lj- 2,3 luni(' anul U;;O. nu' 1ll la jJl'îma-

Il ublti('al!iu ne. 
Se adu'Ce la cunoştinţa generală 

ca., in ziua de 'Zl 1 lllllie a. c. ora 11 

vind\.' ia 1i-t':La\ia l'uhlka in .\rad eitallic ~lI' fi fosl t'xcc\'alc şi de altii ria l~hişil1eu-Criş. 
Str. StJ'oieS':?u 1\:0. Li. ('on!inual:Y{i şi aeest:!ll -;l-ar fi GI~tigal dreptul Il110Lilulul {',C y;, fi li(ib![Î nu va 

in ~\ra:l Sir, (~hiba iLrta :'-io. ·10. (k~ :lcoperire, l'idktiiapn'zcnt ('stI' fi V'~îndut pe un pret lllai Ifiie de 

(limÎueala se Wl tine lieila(iune pu- la IO~'llint':lllrm;lrit·i lor in ziua - de or<lon<1t.'[ şi i:n f,avon!! a'eeslonl in (',it jumal.ate din pretul de stl"igare. 

bHcă (;u oferte illt hise Ş.i sigilate in 
localul I-kgi~i E;q;]oat{lrilor :\gri

<"ole şi Zoolehnice, Serviciul Viti
('.ulturii şi I-lortkullurii Str. Sf. 
Dumitru !\ o. 2. B ll(~Ure~ti. precum 
~i 'Ia Callccl.aliia ]epinierei Ceala 
Arad, l-'Clltru -prOCllrat'li<\ unei bue. 
pomp{l incendiu de nl<înă cu ci-
lindri 100 m. fi, d'Îamelru p€' ·i 
roti pentru tra'Cliiune cu cai cu nI'
mătoareJe accesorii: 

-1 buc. a 2 metri tub aspirator 
de '2«. 

10 buc. J 1;') m. furtun ctlllepă ca-
1itat~a 1 !de 2(. 

10 hmie uno. Ia 01'<1 ~l şi jUIll. (·on- sem:ul arti'clulu! XLI din l!HJ8, Cei cari doresc să jum:lll'] din 

farm art de legt· 1:\. i:~r. 107 .~ şi J)ar. 20. pret nI de stI'igare. Coi Clari doresc s~ 
'101-\ elin anul il-\(~I ,ai ] ('gt'i '·Xl"{'. Dat in VI.inJ.!;l<l, la :m. :\biu W::lO. lioiteze sunt oatOl·j să dovedl."lS<-:.a 

.\ceaskl lieita!iL' se va t11H' ~i in Elly('([~", porll'tl'el. l celalonja romana ş.i sil depoziteze 
favorul lor V[ld. lui {;oldscl!mied!t ' -___ . . la deleglatul judecătoresc 100:0 d~n 

lacoh, \"idorkl l:nsliiLH (lt' ~Tt'dil Din'(:thlllea 1~{'Nlllli de lele prplul de stri~are ([,'('pl gm'anţl:e 

şi economic S. A. Arad. . E~el1a C;hiha Birl~l' Arad, fnec (:u- in numerar S'au ilJ efeel{' de cautie 
.\ra(, kl 16 .\laiu 1H;~O. nascut elevt>!or, ('ă l'xamenul d(> so('oljll' durfl -cUl'sul f1lxat in par. 

._< -- - .~- _. .---,.~--._- •. <. - admitere lin tel. IV. va fi jn (!ouăI2. 11'f-.i'ea LX. 11-\1)1. sau să predea 

.JU(tecălorip Hurah1 Ch:,:,ill('u-Cri,:"scsiulltÎ: întn' 21 -21 hmie şi 7 -12 aceluil<lşi {{e[egal chitanta constă-

);0. ISi'!, ·IH30. ~ph'rn\Ti('. EX;1]I1l'llul de ~ldll1J- bind depunerea. jhcteoaloresta,pre-
PUbUrafie de I1dlaţtc. ICJ'ein I~L 1. intre 21- 2·1 luniÎt' ~ alah'ila a garanl.:eie ~i să semneze 

Subsemnalul dpiegllt judl'''Mol't'S~' 1-4 Sepl('mvrie. 'co!loi\liunile de JiC'itatie J)13r 1·17, 
al;Uc: kl ('.unoş[jn\ă generală (~1 '":Il Arad, 1 Iunie ImO. '1;)(l,170, Je~a LX. lS81. IJa4. 21. 
call7.t<l lui \',;doria institut de (,1'e- Dirt>c!:Îun('allfreului )Eh'na {ih'ba legea XL. JU08'. 

1 buc. ,tea,'ă de stropit 
lnă de 500 m. m. IUIl~me. 

lbuc. coş de SoIi:ll 

de ala- {ljl şi 'economii rilial.J Chi)lH'u-Criş Bjrla~ Arad. . Dacă nimeni nu oţem mai muJt, 
l'epr. prin Dr. Curnl'l Ard<>kan 1:ld- ___ . ___ .. _. _. _____ ._ .. ____ l1cel care a uferH }:-{'ntru limobil un 
vo::at in ClllÎ~lleu-Cri5, pentru suma :\nunl : rreş mai uraal de cît cel de slrfi,

\ 
14 'buc. mansoanc 'de .alamă pcn- de "()()OO lei 'captkll şi ac:.-esorii şi nr- 1 Cu onoare ~l'(jU'e la etll1o~linla f$llre este ((,;llor să inlregeasca rime-

truf urtunele de cânep~, ma. u(>c;isultl!i ..J·tldeeătoriei rur.alc (moralei mele ~Ilicnlele, precum şi flial parte 'precclltuală a pretulu'l ~~ 
Licitaliunea se "'la fa-ce în con- Chi~ineu-Chiş :'\0. 18::~(i-~ l!l2B. mi~- On, l'ubliculu~, dî magminul me\l a oferit (par. 2fl XLI. 10fl8.) 

formitate cu cOll(~iliunile arătate in 'Căloal'ele 'seclH'stnale in niua de () de 'C('asornlf:e ş.i giumcrkale Chi~ilwu-Criş, la 1:1, :"\la1'l[e lH30. 
Publical~unea din Monitorul Oficial i\larljee "HI30. f>YoJuate ,in I"n't de exisl:îll'd' de 2'2 a:rÎli -~ l-t3m mutat DI'. Cr{'U(',it'cr ss. judt·ciHor. T~su 
No. 1030 şi cu Lt'ijea Compta' 17400 lei şi nume: 1 maşnl (te cu- din str. ~Ielâallu in s·lr. Berlilt'loj.. SS. sef dtir. ef. 
'bi~itătci Pnlbli-ce, sul Singcl" 6 penini cu fetc 2 'patuH ed~mdul Soc. "Bancară vis-a-"\is c'n F{'Il!l'u autcnticit~tl'a, 

Orice alte linformatiuni se pot 
lua în fiecare zi de lucru de la ser
vicJiul arătat mai sus, ori d~la cau-
oelaria peplinierei --

România 
Portărelul de pe lâng'ă judecătorie 

Rurală Radna-Siria 
G. No. 2;jn1-1fl28. 

PubUcatiune de f,'1('ill:lfie. 
·No. 377 port. 

Se publiCă spre clllloştintă gene
rală, că in ziua de 19 hmie HJ30. 

incep~il1d! la orele!. p. m. sc \"11 vin
'de 'pn'n Jic;talie publică la fata' lo
cului din comuna Pmil.iş a\'creaul'
măr:iluluÎ: comrusă din următoare 
le: 4 1)reşuri de y:ie. 3 'Căzi de la 

ltlOO-200n lilre toale oyaluale in 
in pret lei 13.000. 
Această avere se 'vinde penlru de

srăgubire credilorului Rl'inwubcr 

Ios.if şi .c ons. din Pauliş re In'. prin 
advQClatul Dr. Heinrich Szegă din 
Lirova Lte suma d<' 1.)03 Lei spe-

'sele OCaziOlli'lte cu executia şi pro' 
cesul ce are ti primi pe haza (l'eC'.Î
'z;iullci ~o '}/l01~ • G 2-91--.... 10 • _ , .... hlU Şi . ,) . "'......,. JU 
(i('J('ătorieÎ rurale l\iadna, pius cele 
pentru Jâcitaţie. 

Hadll{), la z; ·~laiu. 

2 dulapuri, 1 eOŞl:lră pentru ('UeU- teatrul onaşuJui. g'J:ct'ier. 
ruz 11 ml'trl, 2 cai 1 trăSl.'l]'iÎ, ~e Hugânn' slJrifnul On_ pulrliC' ----_.-- ---------- -

VOI' vinde Pdll Ji::-ital·iune p,uhlkă. Cu slimă: La S •. \.Credfi.l H aflat, că po-
care se nUl linca ';n ziua de 2;1 JUlla EIJg('1l flirsdl. sesori carnl'tclor de cump.iL.wre e-
Iunie anul HJ30. orele;) d. tll. 10- .... _. _. _____ o .,___________ jil;{~rale ~le cMră orgml:zalie ace-

'cuinta urmăl'itilor in COI1lUWI Onorat mf'mb!'u as!·.l Sl' le "izilează un individ ";';ll 

Zerind. " '" \ \'â 'l'u#l.im s~)' hinevoitj n }U~l scopul de tl În('lassa ralf'le, can' 
lnlrucât mobilelc cal'C ~1.iUllg parte l.a: ni'ei nu sunt scad<,ute. Soeipt.a.lea. 

la liaikrlle ar fi fost exeev~l(<ie I ,td'unaf'{~ll "f.l'nl'raIă ,\..nuaIă atmgă alentiunea pub]~C'ului? .că ea 
alti Şl ăceşlia şi-ar ri câştigat Idrep,- L lCarc se '\1.'1 linc in ziua de ~I<:'r('uri nu are ,angajat ni-ri-un incas,:ltor şi 
tul de acopărire, hiciloalle preZ('n-1 11 1 unle ;) d'. m ~1 7': 'C. orele a. m. nimeni. nu este in<lreptătlt la in-
tă este ord'onată Şi ~in f~'lyorul -("Clar ~nsakt Of' dflstrtfr1ii a Căminului CIII '('aSiCl)'Pc\ hanilor .'n numele ;>CncHt,( 
!În senzul arL 120. LX. umL tural, <iin Poalalul C\ll!und cu :urm{t- ului. Hall'k eu\·'nl'tl.: Iloua se vor 

fCl)i~:llell Criş la 28 ~Iaill !l30. louJ'('t3: vărsa l~l s(~adt;'nta orj la c-asieria 
---._._-_ .. - Or~ltin{' dE' z:: biroulu;11Ostrll 'central, oJ',a la Ban-

·Nr. G, 685-1930-4. 1. Deschiderea I3duniirii gt'neralc ca .\rd.l' I 00 Il a şi Casa de Economie 
-PubHeaţit>dt> fidta~ie" de către Preşedintele ])cspărUîlll~in- Suc. ,Ârad. In contnl cscroeulllj de 

Subsemnatul po['t;lrel .rudec[ltoresc lului. o,'and1ată neCUllosrut s-a făcut de-
aduc kl cunoştintă pubtl'că in sCllzul t 1. Raportul g'mwml al Comileluluii IHlIl{i 1:\ .\uloriIă\i!e ~()ll1petcnk, 
Je~i,i arlidul LX. (~in Hi~l i1l.clr. 102 pe lH29, ./ '"S. A. l)Crr(Nt,. 

, respe,tiv XLI. <l1;n HIOS par 19 'cum- 3. Contul (iegeslil1l1l' pe 1!f29. J < 

că lucrurile următoare ş. ';'1. mobileI.' I Vo{am:l bugetului pe 1!130. 
:C1~ncărniumă care in unuI(! d('(:isu- /). :\l(>gerea :c{'lor 2 cC!1sol'i ş.i ve-
lui NI'. 1KiO (:lil1 anul l!l2$1 ,~li Jud(" ritlh:arefl gcsliuneL 

călol'll'; din YjtJga S~:lll execval in {i, Inscrierea de no'i JlIcmbri. 
Sanpctrulgermall in fa\'tlrul {'xceVa- . 7. Propuneri. 
!orui l't'pr. priin ad,'ooot din .\ra- K COllsliluurea Comitetului 

Mica pHblicitate. 
Dormitoare din lemn esenţă tare' 

pentru Lei 12.500 in rale lunare şi 
! saptămânale la Balint tâmplar artistic' 
Timişoarat Mehala Calea Torontalului. 

ne ,'ânzare, cameră 'pt. a d0mnj t'i'llinou 4mpotr;iva cxe(~lul Iocu- un nou 'Ciclu. 

iloni din comuna s.:.lllpetrulgerma;n 
!pentru incasoorea caJ)italului de 

ComHl'1ut I lemn patisander (lucru vienez), fo
i ;iolii din pie:c, tablouri, perdele, co· 

/
' 2..1.730 Lei şi ac{'Cs prin exe'cutie de România. i \-oa1'C, persj<1l1e, candclabre, seni-

acoperire ş!i ~'oari s-au prctu,it in .Jud~:.:alor:iltl 
.\nlonesf'u, : 15850 Lei se vor \'ind'e prin l:1.'cif a lip 
porlikcl, ! 'publică 

rurală Ch>işneu-Cris cii ruocca de argint, f10rieze de ' 
sect, ef, 1broz şi porcclalluri, dulapuri pell-

1'\0. n2n~-1930. ef. lrn antişambre elco 'rot aici se gă-

D. 

No. G. 7134--1930. 
Pentru ('feltuir('~) o<wes{e:Î Jkitatiuni 

re ba7k'l <Ied.sului XI'. (;,61{5 -lH30 . .aJ 
: juuccălorioi de ocol din Vinrţ{3 se 

In baza executiei de escontenllan> fixcază !el'mJÎllul pe 21 1 linie mllli 
efepluită in 7liua de 2.-). i,anll·arie 1930. Ja orele 3 a. m. eomllna San-
1930. :Pt' bazia decisului .Jud(>cătol~iei 

)lixtă Arau 'Cu 1\0. 27,j7:)!l~9. obec 

tele sechestralc Jn procesul verbaL 
de executie No, G. UOO·l!)30. J 
maşina de giluit pentru argentc-rie. 
1 [jri7,Je şi alte obiecte pretuite in su
ma (f~ Lei 3·'-800 cuprinse lin f.avo-
rul V. Lind1ner firma <lin BUCll-
reşLi, repn>z('ntat prin Dr. loau 
Verner Ad\'ocal din A.r"GdI J1.cntru 
suma (le Lei 7300 capital. interese 
de '1i) jum. % la sută 3cl.a 2'). Oe
lomvrie lD29. pre("Um şi spescle 

'petrulgerman şi to~i (xu'j au \'oie 

clie a cumpara sunt invitat prin a
cest edi{'t ~ u o-bsenraJ-cQ alC'elia, că 

Jucrile susamlntite vor fi vâ n(Lli le in 
senzul I ('gi:i ].X din 1881 par. 107 
ŞiÎ. 108 celor' cari dau mai mult pe 

, hlng<l soh~.ir('a jn ool1i !t'ata şi i.l 

; caz nCCCSltlr şi sub pl'l'tui de strigar:c 
Prclellr.Îunea oare e de lincasat fa

iCC23.nO Lei capital. dt'l.Jânzile cu 
'12 0,'0 socotind din 1. Ianuarie 192K 

: iar speseIe până .acum s1avel1ite d'e 
• :-122 T.~ .. ' 

~'t l·.1l . 6esC materiale (fire de mălase.) ·pt. r,X ra-c· uin plIbLjOlţiullt' 

d!etieftat·ie. co\'oare. Preturi reduse, Adresa la 

In !Ccrerea -de exceultfll-C facui de ' Ziar, 
uJ'lnădtoruluiÎ <fI'. Comel Busteao'n ------------~ 

Ira urmoarHoart'l; !'Iloier Maru a O m8.şilllll marea Rcnaull eWn de 
m'lr P )jW' 1 . 11 ăt . Van7-'lrC Str. Sava Rak'u 11,'). 

< '. (/H ,azm., JU{ ee ona, A 
ordonal ]j('!it~lţiUIH'a cxcc·uliona ~:ll 
ce-p riveste -mobilele situate 
comuna Chjş;incll Criş drcum i]l- Tribuna liberă. 
tia ju.d'ecă~onira rurala Chişinc I-Cri~ I Pentru 'Cele 'publicaltc sub ruh-

: ~. ~)n~se lin ef .• 1 comunei Cl-yJ5i 'lleu I rica această, rcdacţi'a nu-şi asumă 
i Coş ~o. prot. ef. 40 A-L top, 276- I nici o răspundcre. 
: b caSIa cu N o. Z72 proprietatea a lu~ i Am 'e:lieşc'his 
! i\loler Marutoa mar, Popa Lazar C'Il I (Pin nou Înăcelă)'!'ll moo]a Arad, 
! prelul de stri:gare de 80,000 lei,pcn· 1 Bul. Rog. Ferdlinand NI'. 31. 
! Iru. :inca~rea creantc!i de 2020 lei I Bog sprljiinul OIlor. clientilor mei 

capllal Şi a:cJCesorij.. .' şi m8!i de p.arte . 
Lll(fta!iune se '1!l ,"'ne ;il1 ziua (le Carol ZurcMr. 

~~------~~----~~--~~~~~------Foto!!ratii artistice pUocş·taca]eti'l.el 60 Hozdovits A RAD vis-a-vis cu 
fostul 

<---, ;-: Cinema J,EJiaabeta" :-; 
Tlpo~.aIla .. ~nta Poporuluit.. 

---~~ 
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