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Bătălii 
politice 

Invcrwnarea răzbWului politic 
angaJat intre naţionlal-tărănJşU şi 
lftberali ]Ylnă acum nu s-a manif~ 
tat decit 1)1ii11 ,'orbe goale, 

Legea alannismului suprimă a-
Jneninlărilc brulalc, răm~lnândl des
eh;isă calea f~ptclQr. Liberalti se 
prt>zSntă bine prin 'curagioasa loJI i 

1 
declaraţJe de nerespt"Ctare.a legii ~;ar- I 
larmismului» şi ])1'1i11 înd'emnarca I 
J,oporului la nesupunere fată de a' 
ceastă lege nouă - dcaltcum lCiiu· I 
dată, ! 

I 

~at)onal·tiiI'ănjşlii - 'Cu toată Y<11-\ 
toarea gra\"elor ~)reocupări lnlemc 
de parllid - s.e angajlează in lupte 1 
şi g-es:tllr-l ra<ticale, huti:irând iill\'a- ! 
lidarea mandalelor :Iiarlmw:nlari· . 
lor ulin opo7.ilje, c'lri nu vor S{l ~a 

parte Ja dcsbate11ile parlr3i1llCnlarc. 

posfibilă trt'U'rca dintr-o ţară în 
alt ' I , a. . i : l 

Aşa, că cei doi inanuCl se InuJiu' 
mtiră ~u :injurii reciproce. Cam dc 
~slă natură: »Pot't5m la mine, I 
dacă·ti dă imfma!'l »Ba ,-jno lu 'Ia 
mine, dacă te tjn curclelt'!~ I 
Dcocamdată războiul liberaIo·ţăc.. 

rănlist păsLrcază caracterul războ· I 
~ului argentino-boli\''ian. Unii prcl" 

Insemna te 

Hu<:ur1.'şl,L - J 11 COllllSJa legislali
Ihă a Camerei s·au adlllis .Joi urrn<1 
loan'le modlificări ;lu'O('clnJui de h-gc 
al chlihiJor: 

I 
I 

La fwtueolnl 1 alinial ul ~ s-a m.i· 1 
jiOral -dela 100.000 la 120.000 Jej "cni- I 
luI sub 'Cm'c cbJiriaş.ii vor .puka be
neficia de prelullgire. 

La arbÎlcolul :3 s·a JH-cvăzuf, că 
pentru (I('(erminm'ca v('nilului se ya 
lua Îll oonsjt!erarc suma rezlI)[ală 

f 
I 

~ unaş.i alta este Q manHesl'aţit. {lfin .impozitul fixat pe anul tn~l, nu 
de incredere în S-ine. (~cstul tiberali acela ve lmn eum prpycdca pro-
lor dlesCDperă bogatul arsenal al for ! 'cetuI. 
tdor 111Oodernc .... .l~ care sc bazează! .UinialuJ ultim al aC{11uiaşartj· ,! 
IuVla d!isperalăiar gestul radical al !eol (':~t(' precizal ÎI1 sensul că acelora 
nal,10ual'I:lrăl1işfilor Iasă să se inte- ce din oriee moth'(' ou au fost im. 
leagă Iindic:iul, că guv'Crnul se bu· pt;~L Ii·se 'nl aprC'da venitul <leil'- . 
cură ~ azi <re illCI'edt'l'ca faclonIlui slante!e }ufketl!Ol'cşli .. 
consllitll\ional. .\I'I'ieolut 11 aliniatul 2: VOI' ll1<lj , 

ri chema(ipdn r('pn'zl'lllanld :',li Dar şi az.i. şi in viitor, parlidck 1 

I leg-alii, judel ti L "("olllllllUi - :,l' adao· nu ViH' '.I/ieNk nimi'c din aceste lupte 

,·ăz.lntl lucnlI'~ 'grozave, priyesc cu 1 
,mult .peSiÎlll.i.sm agitalelc g{'slurl ale 
p~I'(>lor politice, ,laI' alţji .- mai 1 
v't'rsa1:i - z:Îmlx>sc cu o caracteris
tică in.diferen1ă, ,'ăzând cum se fa<ee j 

sperictum cu: lupu ... 

:\lihaH R USStl 

-J;-

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

Vorbe adevărate: Adu-ţi 
aminte de foamete, Î1I vre
mea sătruăru, li de shă
cie şi lipsă, in zilele avu-

ţiei. 
:-: :-: 

Vorbe vecii: Pe plugar 
să-I cinsteşti, că d ela el 

Ilrană dobânde,tJ. 

modificări 
aduse legii chiriilor 

in ele ICărnli11uri studenţeşti să l)()a· 
tă fii. evacuate. 
Dreptul dle e"aa.are 

":I,.I,il;ialul :} din tll'li{'olul 11 {'on'l 
fin(,<l o ('J'oare ec n fosl r{'('[II~('at,l 

in sensul: Dreptul fi .. ' ('yaClIare apar 
Vine În conditiuniile alinialului ]1I"{" 

C'edll'lll şi :.;otului propl'jetal'lllui Inu 
ch!iriaşului) sau copropridaruluj. 

Dala d\(~ 1 1:llluaf'i.e ln20 (Un .lll'i.
mul alilliat al arlicolul tii 1,! de\' i Ilt' 

1 .\prliJie 1~r2:1 

.ui,icolul ~J se com]llectează ast 
fel: l:l1;iriaş.ii cari bt'lll'fidază d~ 

<:I'.';l'uzi\iiJ<> au'slei 1l'l!i, precum şi 

a{"t~.ia cari h<'IH'fidadi de prelungire 
1";111:1 la 2ij Ocl. ImI) ele, 

]n ,;f:Îr·~;t notificarea !lI't'yăzutăd'e 
al~II,{;ollil :!l se va face in lenucn de 
~ zile, llli de ,-) cum. pn.'v'{'{le Lf:xlul 
'initial. 

-'1:-

Presa italiană şi vi;z,ila 
contelui Bel/jlen la RODIU 

HOI.'a, K!. H'Hh)['\.··lnll'l'aga pre 
s,[ 'Îtali<lil,î nnul1!;i sosin'<1 cor;(('

lui Bl'lhkn .JlI·in '>eurle kll'grame 

dela ('OH'SpOIl(it'n\,j din Viena 

Blldapc.-ila. 
şi 

iSlampa 11';11 Torino, Î!1lr'D lcll" 

Il ;Ig-a ş.i P;u'is. 

I! (lojolo d; "Homa afirrml că şe 
fuI gU\'el'Il11lui ungar vine :';(1 discute 
! ,;':dlll'll1l' l'(>lIl:JllLl't' jnll'n's~l11di am 
lll'!c !{lri ~i !ri\"'i[oan' in special la 
rt'zultalul {'onln;Il(l'lor dda lIaga 
01

; ParL~. 

Carii 110 din Bolollia, I gi1 - şi iJlstillll:ile cu bug('lul con· siingTa carc Va sll1lferi, va fi Iara, şi , 
('ste ;poporul ohijduit. ! trolal de' slat, - restul r~im,tlH' n('I schimbat. 

, !l'jO!' ,.kLl 1 !;;'~;l şi ;):,ris. Conklp 
Hl'slo dvl 

înlr-o 111 rl~,i 

Parllj{lcIc se bom banlcuză ClI ma· • 

J 
Cll1(' mai sl'pnarlii f~H\'r('lIta : 

n!i.festc, Jegi, 'COmunicate, declaral:ii,' !tI-f. chirh' I 
t'XPOZe'Ul"j, de., cat'j fac explozii In- t 

, La arLieolul il sc adnog<'i La insLi· 1 
gl'ij'iloar'c asupra 'Capului ePlătranu- I .. 

ululc Cl' "01' suporta tii re/'('11 ta de. 
lui de rând. chil'ie a fUlI('liollariior săi şi ~Ilstli- l 

In :pl",irnii ani ai secolului nostru, Lutille vuse sub conlrolul slalului. I 
J:-;hllcnise un l'ti Z boi cumplit între t ,\!'Licollliu i lIi i sC' adauRil li Il 

Argentina şi Bolivia. COllslllatc!e vră :!)'C'tllJlIjim alinial cu urmi',lonJl ('el 11' 

şmaşlor dlin Hlrile I"<"spcctiye au ! finuL: 1)dispozi!iunile 31'1. 2D j'clin 
fost ucisedc către poporul 'infuriat. : !e'geH chi.l~iilordin H)29 se men. 
Armat<:'le mobilizat{' şi pliSC în pa- J l!in eli mo,J,iri('an'a ('ă dal:o de '27 

zitie de h:ltac. Dar Conlilipl'a Anzi- I :\Iartie W2! se illlocuC'ştc cu 3('rea 
lor, această coloană "crtebralii ;a lU1f' 1 hmual~i.e 1!J2S. 

Am:J;~'eci .::\Ieridrioll,ak, t~mile în~l~e. .L,a lilllcn-C'nti~ dlt~i. ~iC11şor t;rallr 
Bn)f1ylIa ŞI Argenbna nrştc 1'a111I11- I

: se mtl'OduCX' dlS)JOzl\la că şi llliOhi
ca!'ii de 'l1lllll\i cnormi, cari fac im-; lele clIlllpiiralc spre' a fi - instalate 

Bl'!hl\'il yilll' :H'Ulll la goma nu 

j'l'Jll ru c:\ l'd~l\:j le :.;lr;tJls(' it alo
ungare i!11liUIl 0l\o!'lullitatl';1 unor in. 

Itrlll'iri ,:el'ioi!il'l' In!!'\' ş.t'I·ii g-llYCZ'

ndo!' rl'.;recliy\'. dar riinde:l p;Ji_ r 
mui mil;["lru, ungar d~)j'~'şl(' siJ lUul'l 
IUilIeasc't dlil' \lussclluli jlentru 
spl~i.i'illlll ;won!:ll ('"uzei lllware In' 

(,Ila, fUIl!' în le~,llllr:'\ c,lIiltoria con

ldui Bcthlcll la !:iliI1a eli interese-' 
le polj(jc(~ ~i ('col1omicpilalo·Ltng.· 

rL" tI:l!' Ş: cII rccl'nla yizită a dlni 
Valko la .\nkara. C0111ple Bcthll'1l 

~\l' lIl"1llH si' p'1"l'Z'illle dtui \{nssolinj 
II n l'a pori asupra j'czllltalclor :U{'('

sle i\'izil('. 

8 morţi şi 33 răniţi intr' o 
deraiere 

Pnris. 12 .. -- Bad!)r La '~Ol1t- V ~l~()all ele S',ll! r:lslurnat peste 
Unit', ~i 'c:1Il'Y<1 s·ntl sEil':Îmat. Iwliani, in d(Tnrl <l11I (' 111 u[ Oou!Js, Ull I 

tren ('are lransl'orta militari a de
raiat. 

Se s('ml1all'azi'i !,;)I1~i nClIlll R morti 
, ~i :l;~ l'~\niti. 

Deschidel~ea înnotătoarei 
iIli~~~~E~ 

L · 14 Ap- b · -SI''''A''T Baie comună femei şi bărbaţi UnI rilie~; ala "'1.U .. ,..L Îu fiecare Luni 5i Joi d. m. 5-8. 
Numai pt. femei: Marţi toată ziua şi Vineri d. m. -- Numai pt. bărbaţi cu excepţia 

~:;ţide :-: Scoală de Îllllot pt. copii şi adlllţi 
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Recoman-elâm cele mai frumoase şi eftin-e specialităţi De" n Pa ula 
pălă:.tille mele de Dame, materialul cel bun ... 

A r a el, Straela Brătianrl 

Nr. 9. 
.. ---------- , 

Cuvântul nostru Săptămâna lvette 

cu preţuri avantagioase 
puteţi cumpăra cu]j· 
belul uCONSUM" la 

Iosif Glesinger ~i fiul 
Casa de modăpt. dame Str. Meţianu 

elian, scuil)at d;inimensa gloată ,li! 

bandelor e!ecloralt" care lingtlll ],0-

litic ajuns la ca~canl.l şi-a IIl;lIl'if~

stat caracterul nobil, in fapte cari
talxile. sacriflc:Îndu-ş.,i () parte din 
ban:ii furati dela lară'! 

Voim să y(~d('m sau a fost unul mă 
car să limite excmplul măre1 al con-
tdlti dda Sth';\rsilL? ! 

hw)inlea contC'lui de Hllniad mul
\lUllirea !Il' J'{'C'lllll1slin!:t si a:j<Tu-: • . ... I 

rarea dcyol ame nlul ui nostru. llU e-, 

la dorinţă publică 

zile A '" Inca 

prelungite 
sIc llsumai un c;lntec dt~ glorie, ti 
esll'. mal ales, Ull ri"is,pul1s pe care 
noi enun 'dHtorl ş.i tn'lmia să-l U[Ull, 

,,1 V E T T E-T R A VIS" fără care este imitaţie slabă. 
La cumpărări uitaţi vă Ia imprimaţie pe margini 

)lan'l BiC'ruriu. 

l:l 1 Gh d :mml'L\Tnn 'lcţiunea ui an i 1· Pl'cd'au ore dl' limba l'ngll'za a 
" l' :i() LCl ora, hlel'l'z cOfoC'spondenlă 

C O ntt· nu a'wlpn'l rcdl1s. - Doriilorii a se a-
dlresa la d, Crtişun Tcodor, Antet, 
Calea BallalulUJi 6. 

ma nlifes tantl , 
La Bomba)', o coloană de (j00 \-0-

IUlltar:i, llumăl'âlld multe femel, au 
luat apă din mare şi au mers ta. Pa
latul congresului, l)(,lltru a extrage 
sal~a, 1 n :palat s-au ,instalat 32 ,-ase 
în acest scop, 

Gandlti a adresat un :apel femei
lor lindiene, cerându-Ie să ia parte 
act]h-'ă, la actiullea de nesupunere ci
"fdă. 

Cumpărări pe rate de 6 luni 
pUietI tace peldngă preturi S 
moderaie cu libelul "S • .Il. t'''asseIW 
Consum·· la casa de modă ,A j tA 
". .,. .,. Vis .,. a ". vIs cu biseric evangţjelică. ". ". ". 

Tragica sinucidere a unuifunc
tionar superior din Bucovina 

Se împuşcă in trenul Brodina-Rădăuţi 

jlaş,ină de' scris U ndc r\'V (}Od, ma-

Nu vă spargeţi capul 
cum să faceţi cumpărăturile de prirnăvarii. 

PrezentaÎÎ-vă la Sectia 
de Credit pe Mărfuri 
a Cooperativei de Credit a lndumtri8.filor 
din Arad, cu a cărei Iibelt> de cumpărare 

puteti cumpk. 

pe rate de 6 luni 
cu aceIaş preţ ca şi când 

aţi plăti imediat. 
Vă puteţi prezenta zilnic intre orele 
9-12, 3-6 1. Secţia de Credit pe 
Mărfuri a Cooperativei de Credit a In, 
dU,Striaşilor din Arad. Str. Brătianu colt 

cu Str Consistorului. 

Se falsifică 
materialul pt. 

curăţit metale 
cu renume mondial 

SIDOL! 
ltSIDOL« e veritabil numai în sticle 
închise· Eticheta vet'de are în 

I mijloc un disc roşu cu inscripţia 
neagră ,.SIDOL«. Orice falsificat 
al SJDOL-ului mânâncă pieleat 

strica. şi atacă. obiectele, ne-fiind 
nici economic. - Refuzaţi falsifi 
~atele in intet'esul Dv. propriu 

x Tâllă;r prezentahil, llccli:>ălorit 

don~şl~ căsător'ia unei Dşoarc de ori 
ce nut,onalilatc ar fi. Prct{,ll~iunl 

modeste. ., i 1 

Pr::mesc inlennedial"i, Adresa: 
. 'HUlar'. Administratia ,,voinţa Po
'poruluÎc Arad, 

Ve ntll:utN'! 

să de hirou, dulap d0 archi\'ă cu 
:{ 1I~'i. ([ulaj) penlJ'u dlrp, A
rii'p:'ll la 7;iar. 

Ca.minul Industriasil(J:.~"----~-~a in~~pere la 9'~s~ră. C~~iI;1 ban;' iei~~~hi~lt Scăa-
liberă. I -.... ..... nul fermecator? Dini şi Dani. - Comediile in 1 act. 

După progruzn dans. 



Dentru ecl1.-.r..l'*ca"r.~:l· -Te p":ma"T'~Wa" I cărămidă. tigle, var. timent precum ,i material de lemne se transportă şi la rl LJ.... U~ .& ... , "A.&' dornici.Jiu in cond.iţiuni Traui6ii;.<',-)w:rOO'-O depozit de le~ne/rr 
avantajoase la : firma . ~. Arad,C. Radnel1O. 

1930 a deschis o croitorie modernă în Timişoara Str. Lonovici I 
Agrară vis-a-vis de Directorat. Cere sprijiuul tuturor ROillâuilor . 

...... ~- ---------
ComUsiUl1t'[J inkl.imara a 1ll11llirÎJl. ' l';o G, U~IO-1930 

'Jlillli~oara, 

1\0 fII, l:m:-\K din 1 .\l,ril 10::0 

PuhLi'ei''tm 1i('il:lll(' r"(' ~iala dp 1;') 
~I:1il.u a. r. ora III a, m, În biroul 
d~' licil:\lie al Primariei. penlru 
\"ul1zal'e!l llllt'.; m,L~iJl i oC"L1 j ::';lon 
[ne! L1:.;.,h- :lIlt'l·llH!urii'{· 1,:0 1\. V.\, de 

la Gzinaclcelrkă COIll. 

AmatOl'ii vor prezPllLa la a~('a,,,Iă 

dală of'eJ'[('k, selllnale, timbrale, 1n
c!llisc, si;âlall' şi JlI'o\,[tzulc eli ga
I'all~ic (h' 10 la !iuli! în 11lll11;lrar, aSlI 

pra ,-a]or;i oferile. 

In baza exeeuliei de esoonlenlarp 
pc haza ~Il"{"jzil.'i J udecălor:i.ei :Uixte 
efc.IAuJlfl 1n ziuH ;dt' 20) IUllual'Îc lU3ll 
Amd ClI :'\u 27,)iJ~-J!I~!) obÎ{'(~ldc sc

C\'cslruLc ÎIl :llI'o('csul verbal d'e ..,
x('(;ulje :\0 G, 1 HIO-1H30: 1 maşin;l 
de gi1uil pClllnl arginlărie, 1 LiJ'~

vie şi altI' o!lieclc pl'ctuite în :su
ma de ki :31800, cuprinse în favorul 
lui V. Lind'ner fil'mă din Bucureşti, 
rC[Jl'c/wnlnl pl'in riT Ioan VCj'nCl' avo 
cal dJin Arad, contra - penlru su
ma de le i 73~l(j capital, inlm'{'se do 
1.),;) la suEî dt'la 2,) Oc(omvr\Î,e H)2'.} 
J'I'PCUlll şi spesele stabilite până în 
prezl'nl Si' 'Vor vinde la Iidlaţjc pu-

COlHl.lilllJi!e de lieitalii ~i eadul 
d.e Sfl.!'I('jÎIl1, S{' poL prim; dela Fzina 
c!e(JiI l~ieă COI1l, zll nic, în orele ofi· 
&lIc. 

I hLid. În Arail! sirada Sh-oescu 15, 
conllinualivă în slrada (~hiba Birlla 
,10 in ziua de 1;') Aprilie 1930 ora 11 I 

ComJsilllH~a 1 nI. a :'hmifl. I ('A) Il L art. -de lege par. 107 şi 108 <lin ' 
Timişoarn. I ~lI1ul 1881 al leg<jj exec, '\ 

,"'rad, la 17 !\Iul'lie 1030. 
Jllde-cător.ia :\1.ixUî din Arad , 

ln baza Idbdisului l\ () (; 17:jH2-H2D 

Sef )}orWrcl jn!lesdfrabil 

:\0 (~. ·I:JI-H)~J 

l)ublkJlţie ilie Ucituţre 

:Subsemnallli delegat judiciar aduc 
Ia cunoş[unlă ,publică în sensul leg-Îl I 

djin anul 1881 ,par, 102 respe<..."Livc din : 
H);IK pal'. 1\1, cumcă lucnll~ile urtrl1i1· 
loare: cal., dll'uIă, pl~, fru:l' şi per- I 

II ii, ean~ in urma d~~C'Îsullli Nu 3.,'{OO ' 
din Hl28 al jll d('că Lode.i rurale din 
CJ~şi neu-Criş, :i-auexoc·va! in 
Ccrmei În l'ayorul ex<'Cvatorului 
Banca lTnâo din Chiş,ineu ]"('pr. prin 

a j'[J(I'. l1\ixlc Arad ohk'cLe1e scc\'('~,>- : 
(ruLe ~i allume: l1I(Jbilt~ ,din casit i 
ek. prdill' În :<.JJ1a de :l1.900 ki se , 
vot' \"11111'(3 .lH'in lieila\ie publie:l I 
i'm'lalil ee se \"a ~illc În favoruJ re
clamunlllini Knnles FnllllOsc dlom. I 
îl1 Al"ad\ repr'. lH1in lir Szekely I 
Al ada!' a\'ocal in Al'\:.t. conLra un
măI~il.iIOl· p<'nlru iU()O lei capital cu 
a-corS()f~ii ,el' se \'a linc în Arad 'In 
2 Mai l!}:m OI-('J.c ti în Duleu (;l'i\'~a

bura No 1. 1n scnzul ar1. 107 şi 108 
d~ll legea din 1H81, 

:ly1ocal li'/'. La.zar AleXiandtu îml)O
I t.,iva eXl'(.'Valulul Vladl Antonie ]0-

1, (';u'itor În comuna Ccrmciu ?\:o 17, 

A,c<'aslă ijcital:ie se va l'ine 1n fa· 
voml ~i a sup-rasec;v('sll'alorilor Ca
sa diQ Păstrare Oiv'ilă din Arad, dl' 
b';il1er Augustin -:wocat din Arad, 

Arad, Iti 2 A'Pl~i!it.> 1 mo 

Sef podăr'Cl lindescifrabil 

.I){'lllru lincasarpu eapil;alului dc l(':i 

I G300 ~ accesorii pliin executie idt' 
a('JO.lx~)iire şi care s-au pl'cuit în Ici 
12.100, se ;vor vinde prin jjcitat~c pu 
hl,ică 

PentTII {'(c.I}ltlir'e3 uc('s!QÎ publi-

lj lIui pc haza dncisulul No G ·151- I 
1H~1 al .rd'ec<llol'iei Tuuralc din 
I neu s (' fi xcază termen ul :pe 14 A· 

pT1,ilit' tn30 ore1ei d, m. in COITIU- I 
na CC)"Jnd, la IotCuin~a urmăritlll~, , 

;Si toti cari au ","oC ili> a cumpăra 
sl1nlill\~ila.t.ipdn aCIest cdkt cu 
obSt'r'\'al'('a aoel'u, că IUCTII.r!ile sus
amrrn[ile "lor n v:lnd~ll(' În S('nsul le
în !laIii gala şi in caz o('ces!ar .!)li 
carii tlml mai mult, JX' I:Îllg:l soh'ire 
gii <Lin lXXI par. 107 şi 1O\~ eelor 
sub ]>r('! uI de sll'~igarc. 

Preh.'l1ziunea,care c <It' 'incasat fnr
ce ijUOU lei capital, dobânzilc /CU 

11 la <suLă ,socotind' din f IUllie 19~ 
îar spt',scle până acum staverile de \ 
2;,28 Ici. 

1 nll'udH l110bilele cad aJung la 
hÎcita!Jic ar fi fosl cxpc\'ale şi dt' altij , 
şi aceşUa şi-ar n câaligat dreptul 
<le aool>C11ire, Ucila!,i'a prezenlă e
sle ol'donată şi în favorul aet'slora 
In sensul arI. <Din 1008 par, 20 

1 ncu, iă 27 ~IarL'le 1930 
Grefier, dclcg. jud.: 

indescifrabil 

Comjmscsoralul urbarlial GalŞlai . 

lW şâ. 117 ~i 201 din legea din tNS1 
("li ('feei ul l:icilnlhllll'i exeelllional.c 
înscriis În cf, a !Collnlllci TimişoaJ'a 
Fabrlie:.l flJin ei ~llmscri p\,ia j'udocii
lor!iej urbană 1 Tiulişoam ~o R:jl 
prol. ef, sub A 1 1 ş.i No lop, X70 
şti ("asa Br, 7t1 curtr ş.i gr:'td:ină şi 

fahr!l("ă IWllă dt' piele ('u 2 p[aie ClI 

prelul <II(' exc\aman' sLabilit în su
ma de lei :mliO,ooo Iei. J n ef, l'; o S:~-, 

'l1i)rnişolll'a falwică din .Îmobilul cu 
'prttns sub A. 1 1 l';o tap. 871 şj 

casa N~) 712 J)Olţiuncll de proprietat 
te de Hf2- 120 şa )JurLc a firmri Ghe 
cu pl"elul (\e t'xclamarc stahilit în 
orglH' Krausz şi ('omp, ele sub B 31 
suma di(' ·l,jl),Om Jei cu menţinerea 
tn \flgOâl'C a (ireplului vrHillVci de 
uzufrud v\Î<]ll<l1 inlabulal sub C 20 
in fm"orul cml. lui ..\lanoilovici Dumi 
lI·lI 11. Veseliino\'ici lIiana_ 

Liji("ilatia se ,'a t:irw în ziua de 26 
1 lIn~t' 1H:jO ora 9 la Palatul dil"C!a.sJe
rial parter uşa No 11-12. ImobiJul 
ce v'a fi licitat nu va ti %ndut pe 
un prel mai mic decât 'jumătate din 
pn'llIl (\(> str!Îgare, 

Publkcatlt' tit' liotlafije Ccl 'Cari d()}'esc să IiCitC7Ă' sunt 
daton să d€poziteze la delegalul 

ComposcsoraluJ urbarial dJill Gal- ~' jm:leclitoresc 10 la sută dlin pretul 
şa :1inUIe la liciLatie ,Publică doi veri j' de strugare drept gaI'anţie În nmne 
:W1:J. pentru l'CJ)l'OdUcerc şi 1 taur rar sau ÎIl efecte de cau\:ie socotite 
ueupl pentru r(~produccre_ după cursul fixat În par. 42 din le 

Licilatia se ,-a tine Stimbălă în gea diin IMI, sau să :predea a:cdu~ 
19 A,PI~ilie HI30 orde 10 a, m. in delegat dlHanta, constahind' d<>pu-
târ'glll să,ptăm:lnal (fin ~mUIla 11t'I'f'U Jud('(".<'iloreş!c, ]>re.a.lallilăa 

Pfrnclota. garant:ici ş.i să semneze cond~t\!iuni1(' 
. Lli.'cilaNa se va I,iue. dU:j)ă legile (re Ilidtatie. 
cont.]). Dael n.imeni nu ofer-do mai mult, 

Galşa, la 10 Aprilie 1930 cel care a ofel1itp<>ntl'u imobil un 
PI"('şed l• composcs. pret mai ureaL d\('cât cel de strigare, 

Ju<lt'ditOliia Urhană Timişoara s. ef. 
; o 2152-H3U ef. 

Extras djin 'pubUt':ntf,e de Idri-'Ue 
In cauza de licilaţie voluntară (Il 

este dator să întreg-cască rimed'iat 
garanl:ia fixată oonform procentului 
p'I"etului de strig-are la acct'aş 'Jja.lf1-

le pJ'ooeutuală a 'pretului ce a oferit. 

Timişoara, la 19 Martie 1930 

ffirmci (;'hcorghe Krallsz şi C!Omp. Dr, F1iala mp.Yud_ 

fabr~.că de Piele,. Înreg. În Timişoa- II Pentru ICIOnforn~i late grefier ind. 
ra la cererea proprlielarilor, jud.IC- . 
Quală \1Io!unlul'ă în baza ]1IaII'- 1,14, J Ernest Romanovsky confectioneazA 
clilol?a ol'(}onă Jici~aţil1nea eXecuti- I ROLETURI ESSLlNOEN 
onala \'Oluntară III baza art. 1... Timişoara Bul, Carol 16, 

• Este • Lip6t 
tnConcurabtl B:aas 

Covor de birou per m, 
Covor de strapaţie __ _ 
Covor de sufragerie _._ 
Covor fndintea patului 
Perdele ___ ___ _ __ 

Lei 
Lei 
Lei 
Lei 

•. _ Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 
Lei 

36.-
75.-

500-
88,-

250.-
750,-

1300.-

în pret~ calitate, 
asortiment 

Casa de linoleum 
Cetate pe rândul Lloyd 

Cuvertură de şezlon ~ • 
" ,. tt vei aur --

Pânză muşame de masă 1 m. __ _ 
Linoleum prima per rn. 
Covor Jinoleum 200/300 __ _ 
Linoleum veritabil plută 200 cm. lat in 

toate "Dessinuon" per mZ 

Linoleum Indintea spăIătorulYL_ __o 
Lei 
Lei 

75,-
75.-

790.-

130.-
58.-

Deposlt permanent de covmue Kokosz, in diferIte culori şi Jăţlunl. ]Ungl de cauciuc, şi toate articolele de cauciuc 
mare asortl ment, preţuri erUnt. 

Filiale: Oradea-Cluj. 

Rachetă de tennis, pantofi de tennis, mingi 

şi repararea rachetelor la 
H_ ... __________ ...- ..... _ .. _~-----------

nu cumpăraţi ştofă, cu cărticia a reuniunei De Puşti Rate P ci luaţi palto.il1e de comerciantilor pe pre-
petiţe şi dame pe furi de bani gata la 

Telefon: 10--31. 

Emi IMaidtArad 
.< - - -- - - --..-_------. 

L E S Z Casa de modă pentru 
femei, Strada Colonel 
Pirici No. 5. A R A O 

Vis-a vis cu intrarea din dos a teatrului. Mare asortiment in paltoane de petiţe fi dame. haine de matase şi ştofe. Rog grijit la adresă,· 

.. "" 
"'~i/, 



.1 

11 , 
i 

1 

, 

~~'-;lIbsl'mnalul .porUirt'l u<ruc la 
('llnoşl~llta ,Publici"', l{:ă In urma dl~~ 
(!izului despre ordonarea execulid 
<It' esoonl<'nlare a j'lld('ciHoI~il'i UI'

bani""t 1 'nimi:;io<rra ,cu Xo (j I1X-l\):!g 

Ş;i în urma decisului u{'spre dele
gan~a ~u ]'\0 (;. H~31:!-Hl~ a j'udecă 
lorlil'i urbane li (lin fimişoara 111 
fay10rul lhn(~l'i TimişoareÎ şi soc, 
CilmwrolaUi pe aeHi din Timişoara 
rt~pr. pnin <il'. Ioan n~'Ck<'r şi dt' 
t;otlfrii('d Zkgl{'l' a\x'cal din Timi- : 
şoara, contra lII,n[u"itului pentru· 
suma d(' 1200 lei capital, 12 la sulă 
5J1lere:-e dela 1 ~ral"lil' W:!S, unu a 
Ireb la sutti Laxă calUti'ulii şi r cn- I 
Iru spesc In suma d'!.· 3tjO Ini deja I 
slaente şi de mai Qellindc, se fi- '1 

xeazi'Î LerlllPIl .spre efecluat"l'3 licita 
t~ei VI(' z.ina de 2~) Aprilie HJ30 iOra 

2 şi jum. p. Ill. in Timişoara IV. I 
un<!(' se vor ,ryilld(' !)rÎn licHatie 0- ! 

, 1 
li/("C'lde S('C\Tcsli'nal(' şi anume: 1 I 
d\llap. de ha:illC, şi o maşină de cu- I 
sul) vrelll!ilc in :JOOO lei. I -

'l1imişoara, la 2S Mm'Ue 193(} 

POliăl'cL jnc!<'s'CÎfl',ahil. 

r---.. -=== .... =r---
Veţi putea cum~ 6 JUDI' ~u cărticica 
păra pe rate de • eliberată de 
secţia mărfurilor a Cooperaţiei ,industri
aşilor din Arad, În prl- GRL' U 'S Str. 
vălia de modă a lui K (fIri., Me-
ţianu No. 1. Preturi eoncurabile de vi
trină: Pălării bărbăteşti 185, 198, 220, 
250 lei. Cămăşi lei 220, 250, 280. Cra· 
vate lei 35, 50, 85. Ciorapi lei 15, 18, 

35, 45. Chipiuri lei 8,), 95, 120. 130. --:--.... ======~--~ 

:: 

Haine de pri- il 
măvară vopseş- . 
te si CUl'ătă • • 

X Str, .Episcopul napp RH.(lu 10 
. Str. Br!ttiullu 

11. 

~ ... 
Preţuri ne.mai pomenit de scă- B O G 'i O fIrad, Strada 
zute în magazinul de ciorap!" ... Eminescu 13. 
Ciorapi de mătasă .. RDESGO .. Lei 158 ~-175. Ciorapi de mătasă «TREI 
COROfiNE" Lei 175. "TRfiMELLfi» Lei 145 ... ORECOIt Lei 118. Ciorapi. 
de aţă .. NJCO .... Jdeat .. «Margot» Lei 118, Fior de mătasă Lei 55-75. 
Mănuşi de piele glace Lei 165. Mănuşi de aţă dela Lei 40 în sus II 

Cbiloti de dame reform dela Lei 85 în sus. Dantele, panglici, butoni I 
de modă cu 20 la sută reducere. 

. 

BATOZE l\I. A. V. 
Cele mai noi şi originale sisteme, cu lagăre rulment şi rame de oţel. 

Locomobile cu zece atmosfere motoare cu benzină 
şi CU gaz aspirator. Aparate 
de trifoin şi renumitele 

tractore D. IIanolllag 
CU forţă de 28-32 P. S. cu plug de tre fenuri. Massey Harris furni
zabile prompt. Condiţiuni de plată foarte avantajoase. Repr. generală: 

Industria Societate Anon. pentru corn. ~i industrie. 
Timişoara, Str. l' C. Brătianu 3. Cereţi prospecţiuni gratis. Telefon: 914. 

Dormitor 
din trandafir urgent şi eftin 

ele vânzare 
Filip SIEBOLD 

Timişoara Str. TeJegrafului ] 9, 
430 Tel. 699. 

Ghete ş~ pantofi eleganţi du
rabili şi ~ftini Dumai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Sigiluri şi insigne 
se execută pe lângă preţuri 

arte avantajcase la 

Iuliu CS{l}iY 
gravor 

fo-

~ .................... _ ... 
Cumplirările cele mai avantagioase 
de costumuri bărbăteşti, pardesiuri 

şi trench-couri la 

Moskovitz 
in palafu11eatrului jiraa. 

.......................... 
ra R 1 fi fi· et I Pentru °0 de leit faxa de imp-
4 ege e ,-a e el a SOSI '1 Contra .- rumut puteţi cumpară 

brânză de Brăila 1 ,,~~c;; ~P;;'i~'(;A" . 
60 L • K] A Conzerve Oriviţa~Î Ştirbey ... Arad, Calea Ban~t~lui Nr. ~12. 

D 
· el gre ., în pretul fabricei se vinde. .. Imprumutarea de bicIclete. Vanzarea Ia n a" I ' pe rate de un an..,:~4& 

" 
Baia 
Instalată din nou, - este deschisA 
toata. ziua. Preţuri de baia ex

trem reduse. 

Ofiţerii de rezervă 
pot procura cu cel mai ieftin preţ' 
întreg echipamentul la croiforia 

militaro-civilă "La cavalerie" 

Kirch şi Gheorg4e 
Arad str. Bucur No. 7 

Maşini de docit pui cu instalaţie de 
incălzit cu electricitate şi orice com
bustibil pentru pui de gâscă, : i ţA, 
găini şi alte paseri de vânzare numai la 

I lJlOBIIiE in Illl.'l'E Pe lângă condiţiuni t ---------.IIII! 
de plată favorabile, Lichidare Aulorizală I 

I in pret de G n ~ n 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bani gata .1-1. ~ J-1 Atentiune la adresă t 

,-------------------------I Fondat 1870 Telefon 3-88 
I Porţi şi uşi (lin fer, ingr'ădituri decoraUve cu împletl-
, tura şi împletiturI de stlrma pentru gar(luri din sârmă 
I zincată cu preţurile cele mai eftine la 
I 

I Fabrica }!. Bozsak şi fiul S. p. Â. 

Timişoara II. str. Sanţn]ui No, 10. sectia de 
IDO bilă fabrică paturi, noptieri, somieri din sâr
ma, paravane, coşuri de lemne etc. apoi instala
ţiuni cvmplecte pentru Internate, hoteluri şi locuinţe 

Preturi curente gratis. 

Acum veţi putea procura 
necesităţile Dv. de lino- II 
leum, p â n z ă musamale, 
covoare, articole de cau- •• 
ciue etc. excluziv până]a 
data de 1 Maiut În prăvălia lui 

Bela Kramer 
Str. MeţialJu (i. Forl'ay-a.) 

Frizerie 
Abonamen tu} 

P' entru primăVară frumoase 
GEZA BE CKER f:ff;~~ 10 SEF'IN E 

pălării de dâme I 
Arad, str. Em 'nescu 1. I 
Noutăti dela ] 80 lei in sus 

absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

Intreprindere electro-technică. A. Sielovan 
Timişoara III. Str. Vilhelm Muhle 1. ]4etale brute cositor engl. Antiluu, plumb ~inc, 

Alulniniluu, Âruruă etc. ]adal alb: "AJllsterdam', 
1 OOio - 83°;0 Demi jabricate Din metal: ~ra b lă, twd, bare 

Arad, Str. Brătianu No. 9. 

I 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai )a 

CSAKY 
Arad, in faţă cu biserica lutherană 
~~ (reparatii garantate). 

si sârluă de Araluă, alamă si alunlihium. 
Tablă' aibă şi tablă de zinc. 1 A' 1 b' . C 
Intreprindere techniceS.A R. ng. . aco 1 ŞI O. 

Timişoara, IV. t:tl', Tudor Vladimirescu ~4. 

In Sa-GA BY Arad, Bul. Rcg.Ferdi. J 
nand 11. au sosit 

tonul pălării de pa.nama aponeze 
dela 150 Lei începând. 
Formez după modele 
proprii pentna ,O Lei. 

Serviciul de primul rang 
prejurile cele mai eftine in 

Salonul "Pirosky" 
Coafor de domni şi doamne 

Ondolaţie ) L· 1 ~ 
SpăI~tul pârului) el a 
Mamcur) • 

Noută'i (le pl·iolă1Tal". J·a J III S~·" Z IN S Z K, Y 
Hare asortlmenf de mantouri Dloderne de ..rai. 

dame, fjaine pl. copil e/c_ Timişoara, Piata, Fabrică Traian. 

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

Credit pe 24 C săptămâni • orI 6 luni POC.C.n.K 
Timişoara-JoaefiD, Str. FrQbl 44. - Sucu.rla1e: Fabric,Str. -------------------------------Paltoane de dame, Pardeasii de barbati. copii şi fetite OaeUor 25. - Se exc:ută c:omenzie ti după mă.ură.-



Au sosit noutăţile de pălării: 
Habig, ilousselet, Scott, Borsalil1o etc. - Cămăşi, era
vare, batiste, mănuşi, ciorapi, trenchroaturi etc. etc. -

Mare asortiment - Preţuri ieftine, la 

.Mai frumos lustrueşte, calca şi 
spală spăIătoria 

TEREZIA BUTTINGER -.-' ...... ...... '1 • 

Str. COllsistorului fost str. Batthyăny 
35 în curte. 

~~2aJ! J~r!!!~; 
. Timişoara, 

-x
Cele mai bune şi eftine ştofe 
englezeşti pentru dame, pân

o . . ....,.. -

ImpreSIonanta SInUCIIi 
dere în Arad 

ATad. - Carol Fuzessy, fost funCl- f labile familiare l-au împins I~ moar~ 
~L()nar superior la i nst.ilutul d\> asi· I te, Impresionanta ştire a produs u· 
gura re »Agrollomu14 din ,imd, în ! nanfime regrelc în c-erturile C'unosC'u-
urma unor dliferende familiare, eri U i UlOI" lui. Autorităţile în drept au 
noapte la orele 12-1 s-a strangllLaA I introdus cercclădle cuwn..ite, să 

în localul roroulu.i său. Carol Fuzes I "'adă, dacă totuş ar fi vre-un înll~~ 

sy a fost un i'tlll'C1Jionar sârgUinci~.· \ nercc la mi.rIoe. 
ş.i dnstit ş.i numai chestiunile detes· -x-

Noutăţi în postavuri de primăvară bărbăteşti şi femeeşti cu 

Preţuri extrem 1 EISELE Ara~, Strada 
de reduse • Meţlanu 2. 

zeturi, trusouri se găsesc la I 

V • R.J "l S I Seminte proaspătă A v t v rId c-.. 1 1 de iarbă pentru lmprOSpa area gra( lne or e 
.' r .. lux se,minte d,e fJo~i. svecle, baI.tacin-muhor, lucerna, ceară ultoi. ste-
,Str. Me11anu 15. ~,~ cocoşul de. a,u 1 , arm, parafm, clelUl de morun, 'praf de sulfur, unelte pt. burez pt.'. pomi, 

Locul de ~prov1z1Unare ~~ s,ec~lel j mai departe săpun uscat de treiani, făcut din jumări se găsesc mai eftin la 
de mărfun, al. Cooperat~vel 10- ! P 1 E d" prăvălie de coloniale Arad. 

dustnaşllor arl\dam. a Te. ros Piaţa Avram Iancu No. 3, !IIII------------ ~ Automobile! ;-------------------: 
Mare asort.iment d.e Biciclete, can- LudoVl· P Pa']lenka's EDMUND KISS, atelier de ca- \) 

raseriegata. delabre, ŞI materIalele pentru In-
Arad, Bu). Reg. Ferdioand 22 stalaţiuni electrice se pot procura la 

.......................... 
Nogay, lăcătuş 

<le arte şi instalator de apaducte 
·Timişoara,Str. Eugen de Savoya 1 
Confecţioneaz9. grilajuri de fier 
şi maşini de gatit. Primeşte to 
felul de lucrări în branşă şi re~ 

para.ri pe preţuri reduse. 
-x-

Dacă voiţi săaveti un viptieftin, gu
stuost veniţi in Restaurantul sotia lu i 

EMIL HATIEGEANU 
Tlmisaara-Fabrica, Str. Trai-Crai 2, unde 
se primesc şi abonenţi, afară de casă 

Arad Palatul Ortntay • 

Dacă dorit a Vă procura 

necesitălile de văpsele 
etc, cu preturi eftine, cercetaţi firma 

KftRPflTI & COMP., flRflD 
B. Reg. Fe"dJlJalld No. 44. 

Cămăşi de zefir cu 2 pulere Lei 235, Pălării bărbă.teşti, lei 150, mare 
asortiment de cravate S·· · fi ~ Bul. Reg. ferdlnand 
dela Lei 30: Căciuli ZUCS In rau 63/65, vis-a-vis cu 
engleze Lel 85' - gara electric.-
ciorapi pt. copii, combineui de mătase, pL femei şi copii, mănuşi etc, 

eu preţuri eftine. Umbrele dela Lei 230'-

GAVRIL PAPP, Timişoeua. 

Stra.da Alb a-l a li a Nr. 5. {n 

, Un 'proe'C'S monarhist 
in Rus.i,a. 

.MosCQva. (Ceps;. - Si' anunlă <tin 
Ivanovo·Vosflescnsk că la tribun" 
lul de acolo s-a judecat dela incepu 
luI lui Martie pfmă în pn>zcnt pro' 
cesul a 2H mOllarllişti, invinui~i c~ 

au lucrat im:pot~i,!a mişcării revolu· 
~i.onare d'in HJ{);-). Cei 26 acczaţi au 
trebuit să răspund:ă pentru activi
talea lor contrarc\"oln\ionani (Un 
Ilimp li 1 R us.Îej ţarisle. 

Hin numărul acuzatilor, doi: Sus 
Iov fost lnemhru in Comiletul parti 
dului moharhist rus şi Lebcdcy fost 
flUlc\'lonar de poiilil', au rQS~ 

condamnati. Ia l1loal'le, (\1: ll'U f~st 

ac\1:[la\i şi restul condamnal la de-

pOl"tare. -.-
FUj;3 'jll'C-Utiior {Jn Uus.ia. 

Varşo\'~a. (Ceps). - ZZiarele anun· 
(îl c~lprintre n'fllgia\ii ruşi, cari au 
trccutpc ter'itor1ul polonez, se ami 
llumeroşi ,In'coţi pro,"oslavi, a că

rOl' s'Îllla\ie in limpul cam pa lliei 
allt~n'ligioaS(', a devenit extrem de 
deflicilă. Numeroşi ]Jreolli au fefost 
deportali şi mulţi au fost al"eslalti, 

, , , 

I h}('asăr.ne stalJUlui in lUartie 1930 

După cifrele preliminal"ii adu-
nale la ministerul de finanţe s.ilua
tia illc'asiirilor statului e unnăloa

rea: 
In contul exerci~iulllj Hl3U: 
Februarie 2,208.0;-!{}'(i06 
~lar~ie 2.ZlfUn·1.:227. 
In contul cxerciţiului m'29: 
Fcbrtwl./ie ;")75,514.450. 
~larvi(' 2-){1.1;)(1G.3-l8. 

In a'cesle cifre nu sunt cuprinse 
Şi iucas:'i.dle Caselor autonome. 

Dela Administratia Finan-, 
ciară Arad 

! "Ministerul de Finanţe cu De~ 
1 cizia No 100576 din 2 Aprilie 

Geza Stollitz 
~~~~~~~i_~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19~ admi~M impmiMpro-

tapi ţer şi plapomar primeşte ori 
şi ce lucru tn acesta. branşe. Ti
mişoara Fabric str. 3 Aug. 10. 

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

HOSPODAR str. Stroescul3. 

porţional datorat pentru furni~ 
turile pAnă la valoarea de 20.000 
(douzecimii) lei se poafe achita 
şi prin ap1icare de timbre mo
bile, cari timbre se vor anula de 
către antoritatea care efectue-

1 ! ază plata furnitnrii. ,.." - - -------------! .... Ure;ZUrl, 1 1 -f F -1- şi-a deschis croitoria modernă! Aplicarea timbrelor mobile ~e 
I 051 1 tp 5 . ~ '. va face conform. art 15 § dm 

I 
pl. Domtll In Tlmlşoara, IV. str, 1 t' b l . t d 1 32 

motoare cu gaz, maşini de tini- P 2 R .' l bl' legea Im ru U1 cu co a e : reyer . og sprlJmu an. pu IC I l tM. d] I f't 
gh~~~moWle~m~~ guma. ~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I a su~ e a vaouea urnlU-
de automobile la i rilor, cari urmează' a se achita 

_ de catre Stat, judeţ sau comună 
.EdmundHolndr S*a desc.fjls. S'a descJjis precum şi de cMre orice alte 

. Arad, Strada Alexa.ndrn No. 1. I Bonbonerla PALLA S" instituţiuni de utilitate publică 
I " I recunoscute de Stat. 

------------ : Lăngă cinema "APOLLO" Strada Românului I Not9.m Că independent de 
Stl'fal1 Eberling Timişoara III Spl ! I impozitul arMat mai sus factu-
1 H Sirianu 2:2·j, ekctrician şi iusta- I D le l v ,S i.... •. rile vor trebui timbrate de cMre . . , . I ·~s ace e tot e pune n vanzare cu orice \ .. 3 lalor de apaducte. :'Iolltează ŞI re-.- r a a • p ţ b'lă .... ă I 30 furmzori' conform art. 14 § 1 

. re convena I pan a d' " ] d ă t' 
pară radioroane, ÎUCaI'dt Şi repar:1 ! Aprilie stofele veritabiJe TT T , -T. 'E 1 I In acel~şl ege" a ec cu lm-
acumulaloare. ! englezeşte ~i din Briino t'V alUmann ŞI nge bru mobIl cuvemt după factură 
Wi/idW«fFt!W :_.... 1Z&l!==- 1 . Arad, str. Eminescu No. 22. • 1 f:gar, 10 ]a sută plus sporul 

Citiţi 
Voinţa Poporului Do l"mi toare 

.. _---------------

In cafenea nNev1-Jork" 

de lemn tare dela Lei 10.000. Orice luc
rari şi reparaţie din bran~ă. execută promt 

ş! ef-1"!iu Xă"olYl' bmplar Arad, 
tin" t :-itr Bucur 16. 

Administrator financiar: 
indescifrabil. 

Seful secţiei 
indescifrabil 

-----------------
cu începere de a~i luare cabareu cu prognUll foarte 
fnunos. Sel'vieiu tu]ant, preţuri oftine, des-

c.fiis până dimineaJa 
/.,. 

"~f~ 
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: !. 17 r m ) "--MIf?W?fiB5:ft.liii:1i1m~wurA"-Ii1f&1if_/ .• ~~:~.:~ ,fIaWJ 
Danca TilDişoarei şi Societatea COHJercială pe JlctiunU' 
ACTIVA Con1ul..,.Uilanl la 31 Decemvrie 1929. PA.SIVA 

, I " 
B G . -: 11

1 
52,100889'35.',1

1

1 
ani ata şi valute streme - -

Pretenţiuni avista la Banca Naţionala Şl ii I I! 

~ , ,4 - -

li ! il' , Capital societar - - - - - -!i 62,500_000 1 -1 

Fond de rezervă- - - - - - 1100,OOO.000-! 
alte Bănci - - - - - - li~~,6~2.80~;~~ir 75,763.69560 

Polite in posesiune: 'I! I 11 

în lei - - - - - - - - 1339,471.86070:, 

Fondul de rezervă al preţ. dubioase - ,1 10,ooo,ooo-iil72,sOO.OOO,_ 
Fondul jubilal de ajutorare «Sigismund 1; I'--I!I ! 

Szana" - - - - - - - 1, 1 1,000000;-
Reuniunea de pensie a Beii Timişoarei (Ii I I În valoăre strein! - - - - - li33!~81.08S:-?72,752.945170 

Aconto pe hârtii de valoare - - - II II' 13,861.708103 
Efecte de stat cu carnete fixe - - - l' I 2,502.515 -
Acţiuni Bancare - - - - - - \ !, 17,024.555-

Soc Comercială pe Acţiuni şi a intrep- I i 
rinder~lor din jurnal lui deactivitate - I I 5,186.040:-

Depunen : . I i 
AcţiuniJe intreprinderilor ind. şi comerciale II III' 47,726.751 52 
Inpărtăsire sindicale - - - - - l' 1 9.823876 -
Debitori: 1 

a) Depuneri pe Iibele - - - - '307,218.437 50'1 I 
b) Depuneri la Cont Curent- - - 1\1170,226.92243477,445.359,93 

Cambi escontate la Banca Naţio- ,1 1-1 I 
Debitori acoperiţi prin iatabulări - - 101,441.472-1 
Debitori cu amanete etc. - - - '1 49,314.899 -il 
DebHori cu alte acoperiri uzuale - - j 56,964.441 15:1' 
Datoria intreprinderilor cari se ţin in 1 , 

sfera nostră de interese - - - 64,120.852-1 
Debitori cu scadente scurte şi neacoperite 64,049.871-l1335,891.53515 

nală - - - = - - - -' I 91,725.8911-
Creditori in lei - - - - - - I 116,088.322145 
Creditori în valori streine - - - I 79.738.9211-
ereditori determin deviză - - - - 23,651.238 1

-

Titluri tranzitorii:- - - - - - 17,315.503.38 
Garanţii - - - - 100,919.638·-

Debitori cu termin de devize - - - -1 23,644.534-
Imobilul: 

Palatul institutului Timişoara- - 12,000.0001-

Incadri - - -- - 34,414,252'95 
Câştig: I 

EdificiiJe filialelor şi imobile- - - 1,078.458 - 13,078.458-
Transport pe anu] 1928- - - - 3,233.460,04

1 
CâştiguJ curat din anul 1929 - - 24,185.839,2°

1 
27A19.299 24 

Inventar -- 1 j-
Garantii - ~ - - 100,919.638'-
incasAri - - - - 34,4]4.252'95 

ij~n2,070.575i ~i 
I g '-11---- j- ~12,070.575i::-

------~r-------, t '1--
Timişoara, 31 decemvrie 1929, 

.an~' _Iri' ~-- :t.'.'. r_- nrlC astlng zit de rame şi oglinde Timişoara I ee' E · B · Sticlar de construcţie şi depo~ I 

~ "~ , -~ -~ ,",' j Cetate str. Sergent Muşat. 
,,' ; .IM)OE)OE.'~W"JOE. (Nădor-Gasse) 2. 

1 r 

A. B Ri UN 
Instrumentele muzi

I 
cale. I 

Inainte de a cumpăra plapome, ştofe de dame 
sau bărbătesti n~apărat Văvet.i con- avantagioase 

, vmge de pretunle mele 
G "r eis'" Magazin de modă şi textilă la .,S T E A U A 

• ~ ALB A" A R A O, P. Avram Iancu 17. 

Prăvălia mea .e iniUntează 
la 1. Iulie. . 

Pun in vânzare cu orice pret ac
ceptabiJ pânzeturi, chiffonwri, da
masturi. fete de mese. prosoape 

şi zephiruri 

firma KA.HPIS 
Arad, Calea Saguna 86, 

Timişoara, Str. E. de I ___________________________ iiii 
Savoya 14. Arad, Str 
302 Cloşca 2. 

$ • 
.. • (fost. Corona) Restauraot şi Cafenea 

l\IOBILE EFTINE din deposd a'~ 
Ilatl QJ"~ând la QlelJerui lbi ,- -"',...,...---

Doamna mea! 
Faceţi o încercare fi veniţi ÎA 

• SaJonulmeude Iaer-ari de mâ:J 
in Timişoara, Josefin, Str. Bem Nr.13. 
unde am im deposit storuri, coverturi 
de paturi, milieuri, păpuşi artistice şi 
covoare persiane dela cele mai simple 

până la cele mai pretioase. 
Primesc executarea de lucruri de mână, 

(.ermiDUS :~::::u:~ n!'!a~~m!~~~~ i R. WINKLER 
P~cătărie bun~ vinuri din podgoria, I!D li~ru t!l resto.ur,ant ş! cafc~ea, lei 40 , Timi~oara, Calea BuziaşuJui 12. Ultima 
brm stradă Iei 27. Progr. d" .Bar. Sambată ŞI DummICă pană dlmmeaţa. I oprire a Electrului Nr. 2. 

1 306 Vinde şi în rate. 
I ; ................... . II ! Un dormitor din cireş şi altul din fag:-

F t • · R li ! artistic executate urgent de vânzare , rai II . OZSl& ,- : 
Lucrări în beton, piatră artificială, .# Atelier de pietrărie şi depozit de -monumente '(.~' 1 Ioan lunea, 
păvaj de terazzo monumente de A d B I d 1 R I F d- d N 35 ~ , 

ra. u evar u ege e er man o. '1 '-t.'.·.:&1 Timişoara III. str. Tribunul Laurl'anu o, groapă, şi orice lucru din branşa ~ Q. 

execut lânga garănţia. Comanda Executa cele mai frumoase şi mai precise 1, ....... '4lr ........... . 
din provincia execut prompt. monumente, gravuri de piatră etc. Preturi ~ I 

Rog sprijinul onor. p~blicului modeşte. Mare asortiment de marmoră slre- ~i I _ ... ·!:dIili!l __ .Im~.w n l'f'I!iWiAi€W4Sd 

Pepoli Victor i I ină şi indigenă, Veche firmă de încredere. ~ j STEF Ari LASZlO 
Antrepr~nuO~ad~~~~~uA~~D, Str. : ~~n:;*,ţ#,,~2.SiD~~~:~~~~! . , mecanic şi eJectrotechnic. 
_' j Tlmlşoară-Fabric Str. 3 August Nr 1 

i S'a ~"sch·ls salonul Splen:\l":\''' În Timişoara Cetate Str. Eugen i '.' 

D °t din cireş şi plopi- ~ U". y' ~, y U U. de Sav?ya. N? !2, ~nd: se ~xe- I , ormt oare trandafir. Lucru de ! cută după ultima medJ. panslana Costum Uri femeeşh ŞJ barbateştl, mcepand : ;---.---------~ 
--- primul rang. Se pot: dela Lei 11000'- Specl·a. I 1· ta"'" ţi· de 

cumpăra cU preţuri de fabrică la ! ; 

CSORB A : Haine de primavara şi pardesii curăţă şi vopseşte mai Coloniale delicatese, ciocoJate şi 
Tâmplar artistic, Fabrică (fosta Calea ' bine, CU preţuri reduse Bonbonărie 
Andrassy No 18) vis·a-vis cu bise- • Zilnic unt proaspăt. ICea mai 

rica rom. katolică. 1. FI (j I{. fină cafea crudă şi prăjită la 

De sfintele sărbători se lII~apiită~ • Arad. Str. Bariţiu 14. Bulevardul Regele Ferdinand 35. 

peşte proas~ ne-t ; rl' 1A' ...... e{i·-~)"" n fi' ClIt. 1'-0 llliiiit.- albitu~i fell1eeş,ti şi bar. :r i ...I ~" . ~ ~ băfeşh, CămăsI pt dame 
în diferite calitaţi la firma LlJTTW AK i dela Lei 69- Cămăşi pt bărbaţi dela Lei ] 10'- Cămăşi bărbăteşti cu piept 

Arad, Calea Banatului 4. ' de mătase, 2 gulere Lei 210'- Casă de ciorapi şi dantele. Str. Eminescu 8. 
----- ------- ----~,--'~._----'-

BozsejO\lSzky şi 
Szilassy 

B-dul Regina Maria 16. 

Automobile mici "Opel" 4-16 HP. se pane Î/J vânzare cu Cei 49.500 A. Kalmall Arad, 
la repIJezentanţa generală ___________ _ - • 

De vân=are: mobile antice, covoare persiane, vitrine, dOJ'Dlitoare, 
sufragerii şi camera cemplectă pt. fete şi domni, ta
blouri, gobeline, lucruri de mână, obiect artistice etc. 

la "ARS" Magazie de Agentura 
Strada Eminescu 30. 
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