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ABONAMENŢE : 
Pe UD al1.__ ___ _ _ __ Lei 200.-
Peatru ID.tltuţfutd ti fabrici Lei 1000.
:PeDtru atreinătato Lei 1000 -

ORGAN SAPTAMÂNAL DE .'$TIRI ŞI INFORMAŢIV!\.1 
REDACTIA ŞI ADMINISTRAŢIA 

TIMIŞOARA Cetate: P. SI. Georghe :t 
ARAD: STR. MOISE NICOARÂ J, et 1. 
LUGOj, STRADA BOCŞEI No. 8. 

Telefonul Redacţiei (AT~d): 154 

Carol IL 
Vn important lJersoll~l{§iu ()arc a 

jucat un rol ,111 Sl'IlHHll 111 pulilll'l<l 
româneaSCl! :;;.i t arc desigur V'<1 mii 
juca IIIl mare rol în politiua '1 iirii , 
a deelat'l::1t următoarele refel,ilof' la 
jnloar<.>.erea ·lui Garal: 

"Xumai pentru CUIlosC:iloru[ super 
fiei al al yielii Jl(KlSlre politicc, şi 

Formareanou/ui guvern 
sub conducerea D-Iui 

IlJLIU MANIU 
asemenea I!llsufil'lpnţi {'uuosUllori nu Azi la ol'ole 11 8. m, D-I Iuliu ~Iaui J s'~ prezentat M. S. Regelui Carol II. 
CXiistă dei'tlt in afar::i de gl"nni\l'le ~r.S. la tnsA.rcina," cu formarea noului gUV.:H'll, pe c:u'e l-a şi alcatuit imeiiat. D-nu prim 
lănii, revenirea lui C~ll'ol j}o,ate con, ministru a declarat inaintea ziaris[ilol' cA tabloul noului guvern il va alcatui imed at ~i inca. astăzi stilui o surpriză, La noi Carol era 
a~teptat şi cm· necesar. 11 va prezenta parIameutului. 

eXoul Hegp al Homân;iei este un Din sursA oficiala primim felul 
om al vremur:ilor noui şi 'ca .atare azi. 

l d t t' d' M' . 1 l' -.A • j\"\inistru de C(,Il1. şi industrie: Manoilescu a avu. e supor '<1 timp e alU, ata- Prim !nIstru ____________ : u lU,WlaOlU 

('unile ll1elltalit:'iW lumii ycehi. Cii· Prim Ministru fara portofoliu: Vaida l~'inistru de comunicaţie ___ ; Mirto 
ei la acoasta se rezumi"i În definitiv, lvlinistru de interne . Pflpr~"ici l\\inistru de culte ___ . Petrovici 
tnt ;:1m"iullhd dt'llUllIiL DrdillL'a 1~\inistru de externe . Â'lIro~~eocu ;,',iIl15tru Jt;; jlt(.;tiÎie • lur-iar. 
cOllstHutlonaIă', pe care, spre Ibu- l\'\inistru de finanţe __ .. Madgearu l\\inistru' sanataţi . loanitescu 

cum a rost format noul guvern care va depune jurămantul 
G. N. 

cur'a noastră, Româlli.a l·a SUP()rt.rl Ministru de razboi . Chihoski Secretar de stat de culte ___ : Ghita Pop 
fară zdrurn1ill~lTi şi [-;'1 rezolvil OeuIH Ministru de agriCtlltură, Mihalache Secretar de stat la interne: Bogos Angelescll' 
deaSCmC!le:1 f{tri'i zdnmci~I;IJ'i. ' ';';~~~;";;~~~~~;';'-----_;';' ___ - ___ III_.~IIII!'---_~~--~ ___ ~ __ IIIIii_~_ 

»Ceea{'e este' ,ierta! o:lmenilor de : """1-1'0 t1Inlonta 11" 'n Recolta de grâu 
rând, cel'ace ce se iur-tii m~ll ;lles i JT ~ ""-.,... , 4LJ ~ ... dl·strusa'" l"n sudul 
rOIolJUor, lui nu i s-a iertat, fiindcă I - - ~ 1:!.1rl-a 
linteresele unei mellialiUl!i a!1.acroni f1ar~a ŞI J-:Il U..;:::JI 1" Ungariei 
Ce erau in joc, Fala <lI' l1hjc-cţiullilc din unele pflr·" sunt <ktnmfna'e de 1':u'13\'flJ!lta de fi' 1 1 b J 

1.> 1 • • 1 I ",., , ,1U<lj:tsra, ;{, ' klll11 '.: - n re-
» II crll:LCUt 011 ~r<lllaJll1, a c;lrui • t!. "ii \li,a .\l1lank1 II-ar tnplini eO!l1-' a se ,·(l':l!;.{)~"1 111 Jlwd le ,ti , ~\ll ,':":;- !fulllle din sudol Cng'lu'iei, in îm. 

acliivilalc lXltliolid1 şi prict'JluLă asi- : 'plcd f:i1l('OUIll'il p~wino<ltoare în; UI <l'l"Î nici un rel de aspiJ1JI.!lr~li~;j prcjm:milc ()l';l~ltrlli \lako, lO_OUO 
J:l'urasc i'n 'ColaillOl'larea cu rYriimu l'et:r'Î, i J' I ' . ,,' , li' 1 l'" di '1 C('lltl'a 
'O 1;'" â-' i '.uropa,cllil'll [1. (,{'I,'lre,c ea ap:d';[; :,11 ('rest' (lI)hlal o; "e, ~- , de jtlg~UT Jllsamantalc cu gi-â,u au 
rom,lni, ;nfa1llnirea Rom:.tnid ~lari, I 1" 1'[' ' t! J I . l" ". 1 1, 

1, noua 01'( linc, CI~H I a :-ICI pe r:: e (' j eXls a aCI LOll\'lIl:,:,'l'l':l ca (l'SYI)l-: fos['compleel de\'aslalc ~le ~in. 
al' osl de htunii ';::1'('([nlă dUlC1 :, lup- ! de pace ŞI din aceaslă pricină !IlU I tarea sănătoos<'î ş;! colaburarea a- i d.ină, 
lat ~i a i7Jbutit pentru lIll timp, ('la ! sa poate îJ\lele~e ('li "['(linii, tll:',':;l1'; ceslor state, fOrllll'az~t o (ond' tiunl', He('olta a fost eFstrusă, jar po
menlaJlilatea nOll<l pe care el a pu- I şi austI'ia.:, dintre c-ad prim!!1 SI': şi o {'ompont'IlUl indispcllsabila a plllat,'a ~ sem~nal in schimb po-
tut·o considera ca p<\gubiloore ope I stI'ădut'şla pentru schimbarea noni I cOHsohid:iril gCIH'I'ale cii.n Europa rumb. 
rei realizate prin tell~l'cilalea meu· ' ordlinc' prin o rc,"izllire il' t ,'akl.lulll: ' ecntrală. ,\ceasi pune (,dp ver!e!'e ,'1 1 
tabităţ:ii ,,('('hi pe care o reprezen- dela Tri:mon şi (II doilea vcde idc- ('olllr.·huil t'UJldnTl1e1i1a! {.a. acarc:! I 
la, să Iiie inlălm'ală dela conducerea : alul Şll seopu[ siiu polifit: in IlHire;l raportul ;:or'b,I!l(' alt' dil'l"'ik!ol' ' 

Supremă a tăr'ii. C1.1 (~ermal1;ia,,-..... ____ State d~Jl :\Ika :\nkl,'l!a r:1!:1 -de 
»{).Jy(iimtnd şi nu mai e momentul Po!iU{"H }Ikci .\lIlante şi n l1ll'm- Auslr,ia::;i a inlesnil :.:lodmt'H de 

Primesc 
incepatori pentru PialJ 
Lecţiuni după metoda! 
uşor. St,.. Soarelui 9. 

de a d!iseulJa mijloacele ca Hl'gele ''bJ~!I!lI' ei. cal"Î slau 'hoti:irM pe tere, It'g,HIWi illlj)()]'[Hnll', iil spe;'jal L'CO

de azi, moştenitol' al lronului pe i nul iJ()lI~ ~:Ij;dilie din Ellropa crn, I llom.k'c. "Il ~ 'Il!-!:ll'ia. \'u jlo,de ,1 
<re rt>llnă voe, de drCjTtlll~ile sale. : trală, se lbaze.uă în raporturile ('lI: nrei fi ·;ndoi'l:(i : il se \':1 m':'ila dk;hT 

alund, să se dcszică In HIXl.renhl \ ye0Jni Il<' aee..'i!C realităIi. Şi; in (k~'11rsul d,'s\'ollarii dt· mai Inl.rt'rupt're de curent 
Defundul Hrăt:iunu el. crezut cit e I Haporiuri'e \iieil ,\n!an(p I'n!?1 'ne !<l('parlp dilJ I,~tlmpa ("PilI!','!!,'!.' 

necesar pentnr eOllsoJădal't'Ji.l defini· 1 Ungartia lIU fel ca şi fată de Austda_ ! __ ~ '_ 
tlÎvă a aeestui ~lct pe care, repet I ,-----------------------______ 1_ 
el era de bună cn>{~i.n!ă, erczându-l i fr~nge această realitate. Justiţia i lor lui. 

I - 1, 

absolut trebuincios, sit creeze în ju- I imanentă nu putea întârzia sA. i Proclamarea lui Carol ca 
rul prlinCipclni abdicat, o Idtmos- restabileascA drepturile fireşti, -, Rege al RomAniei tndreptăţeate 
feră. care sti I'rie ~' piedic<l nltedo- dreptatea s'a. înf&ptuit azi prin numai cel mai sânato8 opti
ară a reven;ilii lui. aa -Rege al Ho· 1 proclamarea lui Carol ca Rege mism. 
mântiei. " I al Romaniei. , ~-.~~-~.----~-~--~~ .. -----.« ---

"Constituţia României spune I Ţin să adaog, a ;,;pus perso- ParUshts tit· un an se va ofeia azi 

l'z.ina Electddî !'<u-e ('Ullos~'ul ca 

DUllIhlică ti Iunie a. c, trebuind 
a I'a~'e re!1(lwatliune la ret(,3'l1a de imd· 
Ul tensiune, ya j nll'erupc furnizarea 
curentului eJ('ctri(~ inlreorele 7 eli
m:illl'at~l şi 2 'după amiază in Calea 
Aur('1 "'laic!!, In {~ai -:;i Sl'gI.'l, -Spălătorie cu aburi şi căI

cătorie lămurit că dreptul de succesiune nagiul interviewat că nimeni nu DUl11lÎneea 1:-, Iunie a. c:, Ia ol'a 11 
la tron aparţine primului născut I ignorează la noi, cu ce caliMţi nn caledra!.:.l .gr. ori. rom, din ,\l'ad 
In ordine masculină. Caro], fiul In adevăr regale este dotat Ca- ~n alllilllir("a lat:îlui meu Ş!Î mama 

prim născut al Regelui Ferdinand rol şi de ce virtuţi a. făcut do- IuliÎan şi ).r::U'jn, pre::-:um şi a fratc- Str. Con&istorului N'o 35 Arad 
cel Leal, este urmaşul de drept vadă tn scurtul timp de, matu- lu.i. meu şi sotiei Vidor ~ Luda, Spală şi caJc~ hainele bărbă-

terezia Buttinger 
al acestui Rege, tronul îi se cu- ritate In care a fost lAsat să rug>::indpe l',lIc]e, CU 11 OSCll !:i şi pn-. teşti de varA pa.nză cu pre-
vine lui. 'Campania nedreaptă li conducă, cel puţin miIătăreşte, eleHi ~ lua parfe Ia acest parastas, ţuri convenabile 
dusă impotriva· j nu a putut In- instituţiile lncredinţate atribuţii- 1 Lt, Colonel Ba'bcscu :\Iexa. ___________ .... 

.' 
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v 

1'."Noutăţi de 
v 

vara cu pI'eturi _r~dU8e PARIS'! 
se c.-pata " casa de model 

Corpul POI'lal'l':lor Tdbunalului 
T:Îmi <:>-'1' \)1'011 laI. 

S u'ooeumalul 1'0rl~î.l"cl :'Idll{' La 
("ullo!:'lintii puhlică, cIi in urn~a deci
zului despre O rdl)l1 a n' .. 1 oxcclI\iei de 
eseonlentar;.· al Judt~~'tll()l·,:.(:~ "BIl r.alâ 
din Timi~oarall :\ o. ~,(),j WL'. şi in 
urma t1e("~zu:ui rlespfl' ddegarc<l cu 
~o (,. Hl'>7--1~,2\) al Judecătoriei ru
rala .tn Timi:;;oaro in fa\'orul lui 
Ineu :\1<:ula(' l'l:PL phn: Dr. Bel.' 
KO\'l.l;CS şi VI'. SIl'fan .\lin.tlm·ils ,n'o' 
ca!li din Timi:;;uHlxl., [lentr li ~Ul1la 

de Ulii le (·ap.ital ş.i pentru spt.·se 
cele t--e Se nu' 111::1.: slabili, se 'Îh.(.'<:.lză 
termen penlru efeclluu'('<1 Lk'il:ltid 
pe ziua ue 1(\ J uniI.' l!I:~O, ora iti in 
Rutina i\o. G2 'pc 'C<IIH! Şi' LLlHle se 

. vor ,~illde pi"in lkilal·;c I )bÎecfelt,: 
secveslrale şi anunte: uu ;>.11. un 
porc si 10 melripuie pn'luite ju 
SOOO lei .. 
Timişoara, 1.;.: 27 .\Iaiu l~)JO. 

Gh. C;'yt'd~·anf.' y 

portărel. 

Grisettte mătasă dt" s I>ăIăI 
I[tl'imea RO cm L. 

84.- la llallarul POI")rLAR Timişo
ara. str. Conin )ktlf'i I\r. 4. 

Tribuna liberă. 
-s-

.. Jud. mixia .\rad, Sectia el'. I Ucitatiunea se \1<\ line în zina de l' Corpul Portarcilur TJ'il.Hlnallilui 
I ' 

;\0.132 . Hl:~O. eLi Il IUlla 1 II ~~e anul 1 H30. Ol'a 3p.m, ' Till1.iş-TorolllaL 
I 

! Edrac d1ul)ublicaţ,une de l~c.·italie : la :CllS(l ('omullal .. i a comune j'Curlitji: :\ v. 62:.;o·1\):.lO portărcl. 
, In CI.'l'erea de ex.ecutare f[h ulii de I 1 mdbilul ce va ri licital JlLl fi 
: Urnl:ll !i 101 lil dr. Sc\'cr lspnlnlic ad- I v .. lJldul pe un pret mai Ymi'c 'de
: \'o~:aL dom. litl :\rad. ('OL111a llI';lmiu'J' I {.~H j tllll. din pret L1l de sLdgare. 

PUbl)~(:aţje de LirilaUe, 

Sl~bscmllalul PorUirel. aduc La 

lelor .\lldrea I.ay..ur 'ca lulol"ul lc~a'il Ce'- '~'al"i don's(' să liciteze \un da--
tori S,1 depoziLeze la delegatul ~iU
decăloresc 10 ojo din pretul ile slri
garc drept garantie. in Ilumerxu' S;llU 

cunoştinţa pllblkă, ca ien urma dt~c:i
zului ~u. h. ~i\JJ2--~'2U. al judecător 
~ei Ul'bană 11. din Tim.işoar.a in fa· 

al llljitlorilor .\!l(Il"l':l '\IUS:,.l şi s()tia 
"ăd. lui Podgorean Ioan ntlS~. Lu
'lllUi F!(')rt\a o ... lulora Initlorilur Pod-

'1" gOl"ean .\.UI 'Î>f:a şi T raiml. 

JUdl~căloria. 

! A ordonat !.tc.Îta\iUIma execuţiona-
, I 

\ fă în ICC pr,iveşte (:ola pi.lr1i de 2-;') 
: parle din inwbilek .<iluale in co-

muna Cllrt~ci circ. jud. Arau, CU pl', 

~Jl U. a COfllUllt',[ ~l~i_ .:'\-l"ul ef. 
l~Ol (;:n Curtic.i su!J ";1-;0. S{'i:i,il 'de 

\ Ord!llU' A 1. Lx l-~ si allume ,H'l'lld 

! 'Cu ~ o. top, 23Q8-b ~are este 359 şi 
! jum. sl palrat in po.~t·jla Loilcres 
I~.U!' rdul sldg,'î.di de :WUO Lei; a(e

lui ClI :-\0. top ;)07 ~;are este casă ~ub 
A 0.110 !Cu ocol şi grădină de 3i5 
patral cu pr{>! III slr.igări de 200Ul 
L!.~: <:>i a:'L"lui{u ~n. lop :!(iX3 {,',tlre .. ' 

1 esle1 050 sI. patrat compeijntft de 

I in cfeel dt.' cau\ie socoLite dwpo1 
I Cur~1.Ll fixul i'l pal'. ·i:.! le~~':l 1,:'\ 
: 11-:'81 saU S<"l pl'edeie aceluia::,i (l~_ 

ilegal cld.luta conslatând deplIne-
'. rcum judcc[iloreşte, prea'la bila a 
: garalltici ~ s.\ selllneze cOlldiliulli
: le de licilatie \IlaI'. ID, 1:)(), 770 Le· 
: gl'a LX. 1081, pal'. 21 LCJ.!eL XII 

, 1HOR) 
: • Dacă nimeni nu oferă m<l'Î muI L 
I • h 1 '1 ; cci carc ;l ofent pentru lllHh~l un 

pret ma! urcat de dt âl cip 511'i
gare estt' dllor sit intre.;easc[t ime

i dial ,garull tia - fixată conform pro-
cca:ui\li pl"eluilli de stn1gare la <l

'('l'ia,; parte jif"ocentuală 13. pre\uiui 
: ce a oieri l. ,par. :!;) XLI. 1905. 

'; rut lui. Hudolf H~ll1en)i. dom. in 
~ 'f:imlşoar:l repr. prin: Dr. Bela Ko
" Y:.J:es ş.i Dr'. Stefan ~lih:lHo\ils avo· 

cat:i din Tlm:şo:11':l pellll-u suma 
." de 1 tOo Le.i capilal 120/1J interese aela 

'. 13. 1 unJ e 1\12\) şi pen lru ~pest' in 
I U:-ri le: d~.ia Slayel'Îlc şi cole nlJai 
I ()Ibvcnindc se fixează termen spre 
'efoduirea pe 'ziua' 2:i Iunie -lU30. 
! ora 11 a. m. ,jn Tillli~{)~lI'a IV. Str. 
: )'IoCiioni \0. :i:;L PP c':'"\lld ş.i llndt> se 
i YOl' \ilndt' prin licitat:e ohiedele see
i v{'stl'ate şi 'anume: mJşin:l d~ 'CU. 

i sut,gardE'l"ob, rc.II"V., m:lS"l, tablou 
i. etc. pre!uite in 71XJO lei. . 

'liimlşoara, l,a 24 )Ia.iu 1!I30, 

Gh. GveM\'anffr 
~ . . 
poJ"Llrel 

.~ . 

Dată Arad, l~l 28 luna Ianual~le 
. Corpul Portiin41or' Tr-ilbullalului 

1930. Timiş·Torontal. ' 
Judeeător: Berov, m. p. 
Pentru coM.: (lndesdfrUlbil\ 

i Ko. 51l-Hl30. port. 

Pu:bl'>cafje de Liejta~ie. 
1. 
" 

, pilşulle cu preţul sh'igării de 12,000 
" Lei fără atingerea şi resp. cu sus· 
: liillerpa drpplulni de usufquct-a Văd. 
i lui Stefan Podgorean năoc. LU],:';le:S 
: Floare de sub C. 17 Şil a dreptuluÎi 
; rit' uzufnl,et al Yăd, lui Ioan Podg'Q-
, rean n.:\Im~ÎJa .:\liIlU al' suh C. 23. I Cu preţul de bani în numerar , Subsemnatul Portărel aduc La 

Lei eapital ş.i accesorii interese de puteţi cumpar! pe t at,e de ',cuuoşl1inl â publică, că {n urma dt.'CÎ-
pentru ~n{'~s.aroo ereantei de 1::']20 6 112 tunl cu libelul (lredit jzului 'Cu No, G, 18Hl·~W30, al ,Jude-

10°0 dela 10. Iuh!c bHJ20. spcsc de S'L-\. tuDovic p.oloste. in 1'~ăt0f1iei 11. U.!'Ib.<ulă Timişo:.u'Il, in 
" proces $i de executare ac 204M Lei la ~ luyorul lui 1 'f . p 
: L("! fixate pănă acum spese de 310 Casă de modă, Arad, Str. Bratlanu .: OSI Ş.l e~ru Jeger pre-

Ho 2., Palatul Minoriţitor . zcntat. pnm . Dr, D, h.ovalc~ şi Dr. 

Pentru cele publicatte sub rub· 
rica această, reda'Cţi'a nu-şi asumă 

nici o răspundere. 

I Lei fixale acum pentru oereloeoa de ! 'l1li ______________ 1 SL :\I!ihalonts avocati, in pelltnt---- -
)~citaţie. . l' I suma de 1710 1 . ') .' ," Ci :capiLdl, iuterese de 

I 
r~ Lo!(} d4.'la 8, Feln"lIal1ie 19'2'J şi pen-

tl~U spese in 864 lei, deja stabilite 
Ş,l cele ce se mai vot" (Jibyeni Mare vinzare de partie' Se vor desfdce 3000 metri stofă din 

lânl curată pentru domni, mult sub preţurile de zi. Oră· 
biţi-vă in interesul Ov. pentru a Vă acoperi 

.= 
Anunţ 

Cu onoare aduc la cunoştinta 

onoratel mele clientele, precum şi 

On. lJubli'Culllii, că m~otazinul meu 
de ceasol'uice ş.i giuvaericale 
exlsulnd de 22 al~i - l~m mutat 
din str. .\Ieţianu in str. Ber! helo.J.l. 
edftfliciul Soc. Rann.tră vis·a-vis cu 
teatrul oroşului. 

Rugâoo sprij:nul Ono public 

Cu stimă: 
EUfen llirsch.. 

-x-

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, în faţă cu biserica lutherană 
r" . (reparatii garantate). 

-

, 
.... 

trebuinţele până ce stocul nu se 
va epuiza, la firma 

1. SCnUTZ 
vis a vis de Livretul de cumpărare al 

eHte valabil . 

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

mixtura de piatră vânătă şi arsenic preparată tn fabriCă. 
Contra făinei de carii cel mai sigur efect îl are SOL BAR 
De vanzare ]a: Carol Feszler in )Iă{lel'af., Asociatia eco· 

DomUor in Arad, Paul Erdos, băcănie, Arad. 

1 fixează termen pentru ef('ct~kease 
1 Licit~!iei pe tina de 18 Iunie 930, 

ora Jurn. 11 a. 111. in Timişoara lU . 
Str, Doja_ No. ·i, pe când şi unde 
se vor Viillde plin licitatie obiec. 
tele. s:kuestrale Şli anume; dift~rite 
maş1ll1 pentru tâmplărie. lemn şi 

mese de Jil uit pret uite in suma de 
1213,WO Lei. 
Timişoara, La 2-iMaÎu 1U30. 

Gh. Gyertyanffy 
portăre1. 

Un. d,orrnitor din cire~ şi altul din fag 
artistic executate urgent de vânzare 

Ioan lunca 
Timişoara IU. str. Tribunul Laurianu 

.. (.y ; . 
•• "5 ast>ara l11ar(' 'G'uă de ' '" Y' porc(\ •.• 

m sIwciaJ de Podg'Oria ~ bere re-
ce, cu o muzic'ă de lign'n. - Res. 
taurantul :,Ro~1al str, Bucur 16. 

Iară a sosi't la .4rad un vagon de (Jfjete erti;~'"i'~-· . . -. --------
la casă de g"-ele ReclulD" mai DlU!tf? mii de gIJete se vInde sub pretul 
_ ~ , .y".. _ _d'!.I ... a~ca, ~_ Arad, Str. Nettunu 9. 

1 
~~~~e d d~ pt~za de .. 9 I Ghe. te de. COP1~ 9 Oi. I Pan~ofi .d~ _dame nu~ 1'" 0--' l"Pantofi de modă pt. 19 O 

e e dela LeI = , mert mlCI dela Lel .- • dameindif. cul.delaL 

I-pa.nîofi împlătite de ~JG1j-i l~pantof(bărb-:-alb şT·"~!O-~-1 I pan;oii;Gtl;-.e" bă;--3-=~O I 
~~ă pt.dame delRL ' _ I ~r de p~nza d~laL .w U Păteşti dela Lei O 

_ ~Grăbitt.vă de a procura necesitatea până line stocul -;;;-"';;;-a-l-p-o"·· .m--e-n-t-t-d .... e-e-ttin. 

PuteţI cumpa.l'a RflTfl" C~8ă. de . mărfuri Ti~iş~ară Bul: ~erthelot. Nr. 13. ~altoat1e de dame, paltoane de fete, 
CU bani gata " dlfente .hame bărbăteşt1 ŞI pt. baleţl, Preţun ne mal pomenite de ieftine. Condiţiuni 

=--::==-.,.........;;'-;;;...' __ ~:'l favorabile de plata, Paltoane de dame pentru primavara, de Ia Lei: 900.-1400.-1600 in sus· 

Inainte de a vă procura necesitatea de hai! de 1 n 1.- u P I .~iilâ!lVW'Wmi~· dame şi fete, priviţi depozitul meu bine asortat e' S Z Cas~ centrală de confe,cţle ptr, dame, Arad cu mtra· 
.şi conving-eţi-vă de concurenţa mea neinfrecută rea In dosul teatruluI Membru al Soc. uConsumfl 

Grupă de rată. Atentiune la. adresă . ' 

t 
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I 

J 

ţigla, ciment, cAramida, var materiale de lemne lânga pr~~~ri 
Clădiri ieftill e!! şi condiţiuni favorabil se pot procura cu transportul la domiciliu, 

la depozitul de lemne • _____ ...;A.;.~ ... R .... A .... D.,_C.a.lc.a_R.a.do.e.i _1\.,,_1.11 • __ 

---------------------------------
----~-

. Tribunalul Arl,'ld Se, lIl. Com. 
Noe P. I:mD-1\130. 

"In ,CaUZlJ 'Lonl.:ordatuluÎ preventiv 
~ inlrodusă de c~ll1erţ~alllul ~latei 

GeHer din Arad. 
Tr(bunalulul 

D'spuoe: I 
Admite in pricipiu cererea de I 

.concordal prcvcnUv ,a cO,mcrciantut 

Matei GeUel' din '\.l'ad Stra{:~~ J. I 
Bra~iallu ~(). 7 făcută CUpcltLlUllca I 

inregistralil sub ;';0. SH9-1H30. ! 
Deleagă CU >conduccr("Ia pr()c('dll~; 

rei mai departe in acest concordal : 
pe dl judeC~ltor de şcdinţli C. Top,_ ! 

tiu dela Triblln~li111 .\rad. I 
Ordonă con"ocarea credilorilo·r 

illRinl{~a Dt ui j lldecâtor delegat 
penlru ?lina de 8 Iulie '1~30 ortC3. 9 a. 
m. I;n 'pakllul Justi(ipj Trib. Al'ad 

EL 1. camcm 57--')8, ~n vederea d.,· 
lJi.bcr[u'ci aceslor-am, asupra ccrcI'eJ 

< de eOl1rordat. 
Fixează suma dc Lei 20.000 drept 

chcltue1i de procedura şi obligă pc 
peiiUonar ~1 o depune la Il1funilc 
Olu:i .i urlecător delegat in termen 
p(~nă la 6 1 un,ic 1\130 om 1 sub san"
WU111Ci de .a nu se da curs procudcrej 
la 'ooz contrar conform arl 11 din 

· lege. 

- Pe rate În preţuri de bani gata -puteţi cump~ra cu livretul dela "eJonsum." 8. a. la firma 

losicGLESINGEUlji fiul 
magazin de moda Arad, Str. Meţianu. 

Mare asortiment de Biciclete, can~ 

delabre, şi materiale pentru In
stalaţiuni electrice se pot procura la 

Ludovit Pălinkăs 
Arad Palato' Ort"tay. 

S-a d('s>chis mHwazinul dc imprimate M)jiluri. lucruri de m~llil şi lot 
acolo se executa ş,iiertin ti'usori de m,irese alhilmi de dame, 
~:n\rhiHeşt:i şi de ('~pii, hhlMud, pijamale (Lin Jn.llerialele clic!l(ilol' ... -
>lU~CLA~I; Arad, Slr. J. C. Bl'u!.i,anu No. 3. 

Cumpărări pe rate de 6 luni 
putett face pelângă preturi St 
moderate .cu 1ibelfll ~#S • .Il. r ass er 
COnSUDln la casa de modă 
.,..,. .,. Vis .,. a .,. vis cu biserica evangfjellcă • .,. .,.". 

G.t773-1\129. 

Puht('aţ~une dp licitaţEl'. 

par .20. 
Dat:n fneu la Ti ~I.a;iu l~I:)O. 

Bardu, 
delegat judecătoresc. 

PolrO\~lt arl, 8 din lege percepe Subsemnatul de\c~lt Judiici.ar a, ---- ---.--.----- ---'-

'.in folosul slatului o l.ax-ă de 1 ~Io duc lacunoştiinlă publidi in seu. Nr. G. 2·t79-1930, 

in Suma d~ Lei 862;) 'calculată Q- I sul l("~Li articolul LX. din 1881 'par. 
supra !Cotel concordaklre oferită de ! 102. rcspcc~ive XLI din 1908 par. 
Lei 8G2.:-}9;) şi o laxă de 2°0 in SUIll.1 i 19, cumcă lucruliile următoare ş. a. 

PUbl.ica1iune 'file f-dhţil'. 

Dâspunc 'că aceste taxe io valo' lneu S-aU execvat'o Ineu in fuvorul respective XLI. din 1908 par 19. 

i Intrt."cM lllobilele cari ajung La 

\

. licitatie ar fi fost exccv\-=tle Şl de 

alt:! ,~, a~~e)ti',l ~i-ar . f~ c~atigal drt.~. 
i ptul tie accpenre, lICitaţia prezenta 
i eslI' ordonata ş' În faVOl"ul aceslora. 
I 

in scnzul arli'Golul XLI. dtn 19(},,,\. 
par. 20. 

Dal in lneu, la 22 :\I'llJitl HI30. 
Ba~hu, 

deIe-gatul judedtlorcsc. 

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

Ilrad, 13.11. Maria 20 

.--~ 

în casa Adalbert Szab6. 

sa deschis 

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

"',atltl-nlt" lichid. stârpitor d~ 
"," " " ploşmţe omoarlt Ş1 
ouăle, curăţă covoare. Se primeşte şi 

în doze mai mici. 
Arad, Str. Gh, Lazar No 4_ 

Na;:y, lăcătuş 
de arte şi instalator de apaducte 
Timişoara,Str Eugen de Savoya 1 
Confecţioneaza. grilajuri de fier 
şi maşini de gatit. Primeşte tot 
felul de lucrări în branşa. şi re-

parAri pe preţuri reduse. 

.·de Lei. 1i.210 cakulală asupra su-: ):.fTâu. caii, trilsură pe a.rcuri, ' oan Sulbsemnalul delegat judrdar a'. 
~~ mci dc Lei R!i2.595 d<: 'care bcnefc- i în urma decisului NI'. 3i05 şi 297R- dl~ la CUnO,;dlJlţă pl~bli{'ă in senzul 
: qiază debiloruL /' lB29 al Judecătoriei Rurale din ji J~ articolul LX, din 1881 par, 10'2 

: area 10tală ac Lci 2;).87:-> să fie văr- execvatoare~ Gassa Agricolă de I cumcă lucrurile unn:ltourc ş. u. 2 1\IOBILE EFTINE din deposd a(~ 
. sală in contul statului la ~dlllinj- Păstrare Arad Cenădoana repr. I boi albi. 1 car, 1 plug .. coInă şi lat;1 orlcând la atelierul lui 

',straUia Fina.l1CfdTă din localitateprâ.n adv. Dr, Sebestyen Iosif in· codină c.are în urma dC'cisului ::\1'. R W I N K LE R 
: sub redipisa ce se va depune spre pOlnlya C'xecutalului locuitor in eo- ;)41-1 <II1n anul 1H29 al JudecAtorie •. 
· păstrare lin easa de valori .a Trilru- muna Jneu .pentru "incasoo.rea su, Rurală din Ineu s-au ex('('v,at in 
. nalulu,i. mei de 4157 Lei cheltuieli şi accesoi Comuna Cerme:iu în fa"o1'ul 'exC'c-

Tirni~oara, Calea Butiaşului 12. Ultlma 
oprire a Electrului Nr. 2 • 

306 Vinde şi in rate. Ill'cuViiin(ează ca plata acestor i l,ii, prin executie de aco~ire şi "atonii/or Dr. Sebcstycn IOSIf rep1'. 
laxa sft se fi<lCă .ln rate egale siîptămă ('.ari s.au h1' .. etllit in 'il.OOO i"j~i se prlin advocat împotrh'U exec\"aUloJ" ----------------

In atelierul ,ual(' pună la data de 8 I ul,ie H):)f). vor V11nde prin lkitape publică., CU(~'lI ~ kola<' lomitor din ('.omlllHl 
la act 'Că debitorul oferă 'in 'dede- Pentru efeetuarca acestei licita~il1ni Cermt>:tu pentru îneasaroo capilalll 

rea as!gu .. ăI·ci obl~aliullilor con- ~n baza decisului NI". G; 47i3-9~ h~i de ·1300 Lei şi acccs. prin ('xc-
.. eordatare ganulll,ia sotiei sale năs- al Judci:ătonici Rurale Ineu se fi, elltrie de aeoperire şi cari s .. ·au pr!.'- 1 

· cută E1ILsabeta Hacker, i xeuză termenul 'pl' 18 Iunie fl30, ţuit în 1fi.()()O Lei se vor ,-inde prin I 

Gl'era se va conform ar1. n {tin i la orele 17 după masă lin CO 111 unl'l IdcitaOe pllblică. ' 
leţ!'<', ~n '('c prÎ\-cşte fonnalitătile de ! Ineu la focu;in\a urmăritullli, şi PentJ·u ('feplUlin'a u{'esteÎ licit.a-
a1\iş)'C' :;i PUblicitate cerută de acest lOVi aeei cari QUl1woie de a t"um· tFuni. pc IOO.za dC'CÎsului XI'. G. ZI7!) 
,m'~icol . păra sunt hlVihqi prin acest edict ~ln:10. al .iud('ci1~"l!"i.~i nl1"aHi din 

1)osarul şi 'registrele depuse' se cu ohsenarca .areia că IUCrlll-ilc SUS lul'U Sl' 1:'xează lCl'Illcnul pc 20 • 
'r x 1 - I 

LUSKAN 
din Timişoara III. str. Tribunul 
Laurean se fabrică 'cea mai buna. 
mobila din tot felul de material 
Vânzare şi contra platft în rate. 

Mica publicitate. 
\'01' !Înainle de w'gen\ă l)lui jUdC~l' . amrinlilC' vor fi v:îndul<, in semml unde anul 1~30 la orele 17 d. m. I 

tor delegal, spre a proceda ma(i' legii LX din l.'lHl par "107 5i 1O~.! În rOlllllna CCl'Jllr,iu la locui!1t.a Ul'. 1 Dormitoare din lemn esenţă tare 
de ati . d . It }' y' m:II,'lt'lllll' Ş'I' I()!i ..... ~ "1'- val'," de.n pentru Lei 12.500 În rate lunare şi -[} re. ce 01' ca~l au mm mu l pe :Ill{t;l , '. n ",... • săptămânale la Balint tâmplar artistic 

Datii ş.icetită in Camera de Con-. solviirca in banigJata şi in caz, (';umpăI'u sunt îl1vlÎtati prin acest Timişoara, Mehala Calea Torontalului. 
Slilill a Trib. Arad aZi el Iunie llJ30. : necesar şi pr{'!ul de ·strigare. ed)ict cu obscrvarea o{'('Îa, că IlIe- . __ 

Pre~('dJinte ss. Dr. Tilmăşdan. Jude- Pretenziunea care c (fe ~lloassat l"urile susamil1tile vor fin vilndulc I De ,'ânzare, cameră 'Pt. domni 
,că!or: ss. S, ~lo1dovall. Grcf,ier ss. face H;)7 Lel cheltuiele. deb:înzile in sellzul legi LX. din lH81 par lOi I lemn -patisander (lucru vienez), fo-
Jon Y. Ploeştcanu. cu soeolUlld dela iar sp·csclc Slayc- şli 108cc!nr elui dan mai mult, pt' " ,lolii din piele, tablouri. perdcle, co-

Pt'rtru eonformitale: I nitc p.lnă acum. • lângă soh\ire In mmi gat<:l şi 1'11. Y'oarc~ persiane, candelabre, 80r,i-
Grefie .. (indescifrabn;\. \ Introc.M mobilt'}e 'cari ajung l.a li- I eaz Iw('esar şi sub pI'clul de sLri,!!lilrC'.· cii moaca de argint, florieze de 

'----------! oiiatic ar fi fost excc'rute şi de alti PreteI17.,iuIlea ea;<1~ ~ df lllc,asat· )broz şi porceIunurL dulapuri PCll~ ,STEFAN L ASZLO " <;li aceştia şi-ar fi eâştigal th'eplnl faecj30~) Lei eapILal, dob:lnzile eli: tru untişambre elc. Tot aici se g{t. 
, d(' accper:il'e, lidta\ia 'prezentă 1:~on so('ol:ind din :.!2 AUg11s1 w:m sesc maleriale I,fire de m(ltasc) pt. 

('sic ordonatA Şei jn favorul aces-: hu' S}){'se!c l)<ln~1 acum sklverite' decoyoare. Preturi reduse. Adresa Ia 
tera 'in smzul al't. XLI. din 1008. I 2in6 Lei. Ziar. 

mecanic şi electrotechnic. 
Timişoară~Fabric, Str. 3 August N ( 

!:~o ~!:ulp~!~re ~~!:A, c~!~~!!: tngelharDrStr. Em}d~~e~~~ No I. 
la blanarul , eJornul Vânătorulul 

.Manipulare specială, lna~in~electrice de prăfuit, garanţă cOlllplectă. Primesc blănuri vechi spre reparare şi 
transformare după modă, cea' mai recentă ~i execuţia cea mai frumoasă. 

'" 

" 

,. 



AafomobÎ/e micÎ "OpeI?' 4-16 HP. se pune in vânzare cuCei 49.500 
la repr.ezentanta. generală 

A_ Kiilman Aracl~ _ • m __ 
.......... .-...... a .. I ........ 

Tribunalul Amd S{·. III. COIll. 

:\0. C. P. !lOl-W:m. 

1 n eaUZ';l eonconl:lllllLLi prcvL'IlI i,' 
inlrodusi": de eOll1('['(jantul Stern 1". 
FranC1isc din Arad. 

D~spune: 

Aumitc in pl'ieipiu cererea {(t· 

cQllcordat preventiv .a OOl1lCrciUlllu,' 

lui Ski" JVFraILcisc din Ar,ad Stnj
da ):Ieţ:.allu :'\0. H făcut}l {'li peft
~iunea inre:gistr"aIă suh ;'\0. \101-
1930. 
Deleagă t:U COildu{'e1'e::l proeedl'l. ~ 

rei mai departe in acest ('oncOl'·dat 
pe d]. judecător de şedinţă C. Top:' 
ciu dcla Trilnmalul Arad. 

Ordontt con"ocnrc><1 crcdilorilo!' 
inaintea Dlul judecător . dole~at 
penlru fliua de 8 Iulie m10 or,a( 9 a. 
m. !in 'pallCltul Justitiei Trib .. \rad I 
Et. 1. calneM 57-5X, .in vedcl'Ca df} I 

Jiberăl'ei âcestontnl, astlJ)ra c{'rlt·~"eÎ I 
de concordaL I 
Hxcază suma dl' Lei 2,)'000 dl"{'p~ 

cheHucl~ 'de procedură ş.i o1>ligă pe 
lJ<etilionar oa O depune la tuiHnile 
Dlui judecător dl'legal in termcn 
p[~nă la S 1 unic Hl:iO om 1 sub san'l1. 
\lÎ.unea de a nu se da 'Curs procpdun·j 
lao..1.z contrar conform art. 11 din 

Ie#e. 
Pot.,i,it art. 8 din It'~ pef'C"jw 

i,n folosul slatului o t51xă de IOv 

;n suma de Lei ."iOn calculală asup
ra ('.otei '('oIlcordatal"(, ofel'jtă ele 1 

Lei 501 . .127 şi o. laxă de 2°:" in suma 1 
de L0i ~OO:-:2 calculată asupra su
mei rIt> Lei ;)0·1.127 d{: c:.tn~ IK'llPfi· 

dază (le bitoru1. 
DJsp1lllC' .că aceste 'taxe in yalo

ar('3 totală de Ioi 1:).12:~ S:l fie \,,)1', I 
sată in ('olltul statului la .\dminj

stra!iia Finandară din Jooalil<ltc 
sub rCclpjsa ce se va ilcplllle spre 
păstrare an .casa 'de valori Q Trihu
nalulul. 
Incu,~iintează ca plata .acestor 

taa să se facă in rate egale s~lpUlmll 
11.1.lc piină la dala de 8 1 ul~c l!l:lO. 
şi în vederea garantiilor lor dis, I 
pune a se ~ntabula in fa"orlll sln o 

I 
1ului in limita sumeI de Lei 5O·U:!8 I 
~Ireptul de lipoteca asupra cfllei a 
Tlarte '(lin imobiJul cuprins in C. 
F. :\0. 895 a cOll1unc.i ,\rad' imohile 
ce formcazăpTOpl"!ctatca so"ţici 

sale născută Ecatadn.a :\{arkovic'S_ 
Ia 3<,t ('ă dchitorul of('ră 'in dcdc.'-

rea aStgurărci obligatiunilor 
eorrJatarc gar,anţia soliei sale 
cută EcataI1ina :\Iarkoyks. 

Grefa se va .conform ad. 9 

con· 
niîs-

din 
lege, .in ce priveşte formnlitătile de 
af~Şl'e şi publicitate cerută de acest 
arrn.coI . I 

Dosarul şi registrele de puse se 1 

V01' JÎnainte de urgen{ă Dlni judeCăol 
lor delegat, spl'e a proc-eda m_1I1 . 
dcparte. i 

Dată şi cetită in Camera '(ie Con, 
S'iliu a Trib. Arad azi 4 Iunie 1!l:30. 
Preşedlînte ss. DI'. Tămă.5dan. Jude

cător: ss. S. \Ioldoyan. Greftier ss. 
Jon 'o. Ploeşteanu. 

Perlru ~onforrnitate: 

ca W"ta 

-------~I', XLI.l!JO~:, Cu preţurile noastre ieftine provocam mir~rea pub~i~alui! Unea llinlt'lli llU ol"er:'i m:li mult, 
Prin reprezentanţa de mat multe fabncI au so- eci care a oferit !l{'lltru imoLjl Ull 

Sigislllun d 

sit mai multe vagoane de biciclete: "Goricke" lJl'd mai W'ca[ de dl [TI d~ sh'j-
-"DiirkopfH "Kayser" " Waffenrad l

' "Steyer" 
gare. t.'sle dalOl' ca sit illtrl'g-l'Usc:1 .,Naumann" ,,8rennabor" .. Bastert~ .. ,Krun 

Standard" ",Hossia" "H. S. F." Biciclete de imediat gamlll,ia -- fixat~l conform 
cursa şi turism. Condiţiuni favorabile de rate. ( llÎ t:\ II {t'i I:l'Ol'C'lllu:i prl'(trlui de 

ln 8ccesol'i depozit bogat. sirig~lIT -. la acpia::-Î parte prOl'CIl-

III\~l~lElt şi fi III luah) apl'pilJlllÎ ce ~l oferit. par.:n 

Arad Bul Reg. Ferdinand 27. 
XLI. l!IUH. 

umparan pe raie de ti Juni puteţI fi:lce pe lângă preţuri mod~şte cu ltbel';i'i 
"ConsumI' S. ""1 '-i rI-l- de (ltllllC JOSefl-na Arad Str. 

Dat .\l'adul·lloll. la H .\p,·ilie 1:1;):1 
Drimitrie Sărandan mp. (IiI'. d. 

A. Ia SI·dOMUI de a ,( . - .. " Bratianu 1. i 

Doriţi B vă îmbracă bine 

şi if'fHn:? Atunci viniti la VARJAS 
Magazin de haine bărbăteşti şi de copii, Arad SIr. Meţianu 11. Unde 
puteţi cumpăra haine gată şi dUpă măsură pe rate de fi Inni 

K A E B S 
V R vobse.~te, curaţeşte, spa I 
de dame şi bărbateşti. Primeşte piele de vop
sire. Arad Bu1. Reg. Ferdinand 51. şi Str. i 

: Eminescu 1. Palatul Crucea Alba.. :-:' 

Haine de primavarâ, pardesiuri: cuz'u.ţ.A şi vapseşte 

Miiller 1. şi fiul Arad, 
Str. Brăfianu No. 7. Calea Banatului 6. 

Fogarasy mp. judedtlor. 
Pentru ('011 forrn il a!c: 

~-----------Pe rate de 6'/2 luni puteti cumpara 
eftin in bani numerar cu JibeJuJ 
rCREDIT" S. A.: Cămaşe bărbă
teşti, pălăria de pai, cravate de 
mătasă, gulere tara. din Viena, 
ciorapi, Ciorapi de mătasă şi fior 
ptr. dame, ciorapi ptr. copii, pan
tofi cu talpă de gumă din pânza, 
dresuri de Mia, bastoane. ŞI dife
rite articolele de moda la firma 

sziJcs 
Arad, Bul. Reg. Ferdinand 63-65 

viz-a-viz cu gara de Tramvai. 
Pentru C. F. R. funcţionari reducere 

5% 

AUo! A.lJo! 

! Restaurantul "Pădul'ifa 
Fra.ţii R6zsa şului" _ ... _-

diu nou i'eno"at, oferi'! diferite spe. 
.A..rad -'<'ialiUqî de m.lnd'tri, friptura la gra· 

Y<'llld p~' i" al:- ,.t' un 3d! 

BuJ. Reg. Ferdi
nand No. 35. 

Atelier de pili I 

etrărÎe si de· 
9 

pozit de lllO-

DUlllente. 
Mare asortiment 
de marmoră. Pre· . 

turi reduse. 

I'("ieh:le f:\l'a :1\':10S. CUlllp;tî. sim'b. imprumut lJidt'lell', paiifoJllc 

~.: piii: i 1101 şi uzate. ".\IOTOHIC.\.·., Ca;ea B.an:lllllt!: l~. 

( 2'W! 

D ./ Nu gatiţi acasA, incomod şi mal .. oamna m ea costisitor decât· Ia restaurantul' 
CRUCEA ALBA" din Arad, unde cu 1ei 40.- gasiţi un pntnz 

sau cina. de primul rang, 

tar, băutuz'i excelente. Se primesc 
ubon{l110,aranjăI~i de petreceri, 
nunlâ etc. - In fiecare 'sL'o,,'1ră 01'

chestră de {Jl'jmul rang. - Propr:i-

etar: :\loşutL 

.Puteti cumpară 
p~ rate de 6 luni 
Fir ptr. covoare Covoare pictate 
Cio:api Truson pIr. copii de ţoţă 
cu liberul CONSUM S. A. Ia firma 

Weisz si Benjamin 
Băile Stl-alldul 
- - ~I ilitar ---
pe malul stâng al :.\Iureşului. ~~ 

Primeşte abon .. 'lmcnlelc renlru beii, 
tenis, şi masă kl bufet. ~- Trece-11tIOBILE in R'" "lV Pe lângă condiţiuni 

l' _ 111\. ,I Ji~ de plată fa vorabîle, 
În preţ de G .Il ~ .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 

: rea resle :\Iureş cu Juntrila iu drep
tnl Tribunalului. 

Pe rate de 6 luni 
... ...................... ~ 

bani gata .....:. AtentIUne ra adresă 1 

.Judc.c;'Uor'a .\radul·llou rurală 

l'a d. 
Traiau născ. Hoja .\lal'Îa ('u pretit' i veţi putea cumpăra pe lângă 
tie ~trJgare 1.--',000 Lei pC1l1m -in- j preţuri de bani gata cu libe-
casarea cre(m(i ue 2v.'.lU Lei capiLal I luI soc. corn. "Consum" la 

şi ace. IOSIF LANTOS 
Licila(iU!wa se va viile in :âUd Arad, str. Brăfianu 9. Ma. 

de 16 luna Iulie l!1JO ora 3 la c>:tsa gazin de modă, ciorapi elco 
cornullaJ a connU1c.i ~Iicakl{:a imobil ~ ____________ _ 

Xo. 1711 

ExlraeÎ 

, (ja,f i Jicitat nu fi va du pc un Primesc repanuea specia;ă a· 
In {'(,I'('1'ea de cxeult3!'C l~H'Ill<i: lwcţ IlHl;i nîÎ'c dedit 2/3 din pretul orice fel de oroloage, pe lângă 

de unnărHor firma lui Farngo şi de strigare. ( garanta şi preţ redus. Repararea 
Comp. contra urnulrilt'l s~Jtia lui. Cai (':ari doresc ş.i licitcze sunt speciala a ceasornicelor anuale. 
Gismaş Traian n. Hojo. :\Iaria lude- daluri s,l depoziteze Ia delegatuJ Ioan lllorarin 
căloria. J'udccUorcsc 10 0,0 din lJretul·. de 

ceasornicar Timişoara II. Calea Buzia-' 
Ordonln liicÎta!iullea execu(iollali1 strigare drept garantie,in numer.~(r şului It.-

in {'c pri"eştl'imobiklc situate in sau efecte decaut;ie socolide după _____________ ~ 

comuna :\Ikalaoa circulllscrip~ia Ju , cursul fixat in art; 4.2 legea LX. ~'lU In rate de 6 luni, puteti cumparA 
oC'Cătotii<,j Arudul-noll Hlirale eu· se .predea aec)a.;,aşÎ deJeg,at chitantă gramafoane, plăci, Cărţi, note şi 

. • f' 'f 1 articole de hârtie cu libelul'Consum prmse m ·c. a comunei _1 ÎC'a :l.Qa ~onstat (ind depucerea jude('ătoreste 1 
la firma XruI coa1ci ef. 21iOl Xo. de ord. A, P1'ea1aQiI~ a garantie şi să semneze 

Nedesaifl:'abil. 
I. 1-2. No. top. '2137n~6I32-17, 2078 C~ndjtilmile de l~cita!ie ·(art. 147.! . KERPEL 

I H62-1Ij.() portti!leR lui soţia 'Cizllwş 150, 170 h'gea LX. 1f{R1. art legea _____________ __ 

I -}'oto!!rafii artistice 6 ... /bpUoCş'taC,aerţj lei 160· Hozdovits A RAD vis-a-vis cu fostul 
CI ;_: Cinema "Elisabeta" :-: I 

1 

I 
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