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Anul VIII. No. 87 Pretul 1 Lei. Dum. 21. Septemvrie 1930, 

AnOS.UfE~TE! 

Pe un an • • , • • Lei 200.
Pt. Institut. şi fabrici I~ei 1000.
Ptmlru slrl'inătate • I~ei Um8. 

ORGAN SĂPTĂMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNI 

n EdEa & .*9 = • E 

Administratie '" noua 
de Dr. N. Lupu. 

S~a Hkut mare vâlvă in jurul 
leaii atlministratiYC. Teorelicinnii t"> 

din nouri ai partidului dela C<Îrmă 
fie de nualltă tărăniştă, fie de nu
an!:1 naUonală, au crezut în nai
"Batea lor - dacă nu cumva la 
mijloc este nepricepere sau rea 
credintă - că întreagă chesliC;' 
a adminislrajiei se 1'['7.umi1 înlr-o 
lPge, 

De fapt ea se rezumă în oamc
ni priceputi ,dcintel'esati Ş ieu dor 
r{'al de binele obştesc. Nici pnrti

.duI pseudo-democratic ,nici gene
ratiile de d~lpă .r~izhoi, n-au dal j 
asemenea OamClll. 

Ei lotuşi nu există, într-o scric I 

sau într-o categorie }1olilic:i ori I 
j1rorcsi()!1alii din tar(i, ce riizle(i(i 
prin partide ~pl'in calegorii, prin 
oraşe şi prin sale. 

Am credinta fermă că 72 de pre
I'pc!i energiei pri.ceputi şi cinsti! i, 

Zece minişll'ii la fel şi o sută nu
ma imull, de apostoli ai bi.nelui co
mun, pot s;'i scoaLă tara din t.ltlÎ
nUe ruginite, din făgaşul înglodat 
în· care scârtâc şi In care s-a in~ 
lHl moli 1. 

1 
Oamenii aceşli II nu treIme si:) I 

fie împiinati, nici cu doctrine, nici 
cu multă cultllră dela marile uni- I 
YCrsi[;l\Î. Ei trebue să fie oamcnÎ' 
şi oameni de caracter. 

La Fă1ciu adminisLratia şi pUlec
rea actuală, sllnt în nHtna a două! 
demente tinere şi cu diplome d\? 
sayanti. 

In Ul07, dupil ce am potolil rils
coalcle Hlrlineş(i, am construit in 
judet 32 de localuri frumoase de 
şcoli şi 20 de infirmerii şi locuinte 
de medici. Infirmeriile in ll1tWe 

parle s-au ruinat şi şcoalele sunt 
pe acelaş drum. 

IaUi şcoala din l\lhncşti şi C('3 

din Arsuru. Oricât de solid au fost 
constrllite, dac iilimp dt' 23 ani nu 
li s-a filcut nici a reparatie, natural 
că ele să ruincază, 

In hUll1eş!i şcoal"l Il-are 11l11wj
muire, porcii satului şi vitele se 
scarpintl d:.> ea, temelia începe să 
se surpe, u~ilc şi fcrcslrele sit lJlI
lrczrasl"i. 

:\I-arn trudit punr'md la conlrihu
!ie initiatim localil a locuitorilor, 
să pol faeC' s<l fie rcp::ll'aIă. 1 

In Al'SllJ'a, un în\",IUllor nemer
nic carc a terorizal satul 10 ani. a 
fileuL dtn şcoală grajd pl'l1trll C'l

luI sflll şi lucrurile stau şi mal 
prost. 

Voi face necesarul penLru a pu
tea J"cpara. 

Dar mii intreb, ce fac prefectii 
tăt'llnişti ai doml1ului :'Ilmiu '! 

Clllmca Însă a atins-o şeful inte
lectual al partidului, emillrnt sa
"unI, cle\' al profesorului BOllg10, 
aghiotantul de m,în~î dreaptă al 
{}-lui Storc pflllă mai deunilzi, un 
sm-an! si... un caracter. 

La inceputul Yeaeului al HHea 
şi s1'<îrşilul celui de al 18-lea, în 
Anglia ,era prim-ministru lJ orace 
\V (;lpoole. Acesta a r,'lI11aS celebru 
În isloria Angliei cu titlul de cel 
ma imarc conrupător şi cllll1piiră
tOl' de conştiinte. 

Cei eloi prefecti ai. judetului, au 
fiecare c:île un aulomobil cu rare 
s {'plimhă la b11i Ş icMe 30.000 lei 
pe lunii leant. Sunt răsărili din 
mijlocul poporuluL Unul e fiu de 
îll\'(llălor sărac, fost coleg de şcoa
lă cu mine şi altul este a"·ocat, re) 

Cu acest singur calificativ va r:i
. mânca şi domnul ~laniu in htoria 
l11oc!el'nl"i a Homilni ci. 

n(!gaL al partidul meu. I 
Ei sunt strcini de adminislratia 

judetului. penlru care au fost puşi, I 
ca şi locuitorii din planela ~[artc, . 

Pentru lâniirul s:1Yant dela r:l~i, 
adcpl al sociologlilui Stere, a fost I 
drslul ca (]t>munl Iuliu ~Ianiu să-i 
ofel'C un loc in consiliul de a(ll1li~ I 

M = 

nistratic al inlreprindel'ii (echnic{'. 
d1cşita" cu () jumiitate milion de 
lei pe au. sau aşa ceva, penLru-ca 
ccrhicia morală şi doctrinară a 
accstu ;,va10ros« reprezentant a1 
g{1nera!Îei tinere, să fie înl'rânlă. .' 

Un loc la "Reşita/( şi un domeniUl 
politic la F:1lciu, l-au făcut pe hl· 
năr să uile şi ce-a învălat şi ce-fi 
scris şi S~l coonlillue in gospod(tria 
tiu'ii aceeaşi tt'islă pagină carc se 
scric de decenii. 

Ba dacă ar fi numai asta, Lot ar 
fi ceva. Dar e şi mai rău. 

T,îniirul, ca orişice clement de 
doctrina nDlHl, şi-a plasaL ÎnL.'!i ru
d('Ie. Şi a incepuL - lucru onora
bil de altfel - cu pietatea filială,. 
inscăul1:1nd la primariatul Buşi, pe 
bălr{lIlul său părinte, 0111 fin şi de 
spirit. dar tot pe ahH de leneş şi 
ncpricejlul in lucrul public. 

~i aş:1 ,.datnriUi illV<i~ftlurii riului 
şi Ill\'ă(:llurii tat<t1ui, a palil HuşuJ 
mai deunilzi o l'll~ine, pc care nici 
administnltiilc deslr~lhalale din trc
eul nu j-o puteau pricinui. 

:\'u cunoaşte Huşlll? P:kaL! Xu 
d e capitala judetului l11eu şi ora
şul copil lirici mele. 

Dar Ilusulestc unul din cele mai 
fr1ll11()~lSe oraşe ;tIe lilrii.Inconju
rat de imense pilduri, de mii de 
hectare de "ii ~i }jH'zi, cu fal4' 
(',Iln' Prul, ÎJllr-o largă şi adâncă 
seohiturii, cu vcciUiiUlş! de dealuri 
ÎJlalLe, I [tlşnl este un Braşov de 
colină inul tli. 

!\ u mai vorhC'sc de trecutul lui 
istoric, fiind primul popas al dru
mului domnesc intre Galati şi Iaşi 
Gşi loc des de odihnă al vajnicului, 
vijC'cliosului şi harnicului Domn, 
Ş (efan cel ),lare şi Sl'îll1t. 

Dar ea toate oraşele liirU este 
r,'in adminislrat, (kşi locuilorii plă
t{'se angarcle şi hiruri încontinuu 
şi din belşug. 
Aşa huwloarit apa. Deşi 1111pre

jul'imi1e sunt pline de lsvoan.', 
ahundente şi răcoroase, II uşul nu 
are apă. 

Cu o hUll(1 inslalatic de apă şj 
cu o in<;lnla(ie de hidrolerapit" cu 

REDACŢIA ŞI ADJIINISTRA ŢIA: 
Timisoara Cel.! P. SI. Geor~fbe 1-
Arad, Ssr.ula Eminescu 20-27J. 

LUj!II,i, Siradu Bocşei No, 8. 
Tl'lrfnlml nl'daefi"j (\rad): 7-:12:. -
văile şi climatul stiu, el ar puLea 
să fie ° admirabilă statiune clima
teridi. Unde ma ipui că nici Pru .. 
luI nu 'c departe şi un stranel! 
pe malul său ar ridica sănătatea şi 
higiena locuilorilor saI. 

Dar dda 18,")3, de C<Înd Grigore 
Ghtca Vodă, s-a milostivil să aducă 
prin tuhuri apă la cele C<ileva ciş
mele din oraş, nimeni nu s-a mai 
îngri.iit sa complccteze sau macar: 
să amelioreze instalalia bla~osl()
vitului voc\'od, 

Şi lucrul'i1.ec au mers aşa pana 
mai deunilzi, dnd suh pl'imariatul 
national-li;'lrănist, s-a întâmplat ur
mătoarea minune: 

In lIuşi nu este regiment sau ar
luată. Dar există nişte cazărmi ale 
unui fost regimenL. 

Soldatii cari le pitzcsc au primit 
ordin sii cureI e hasnalclc Şl ne
suprawghiati de nimcni în această 
operil de ctlilitatc, ei nu socoliL in 
puterea noptii, că e mai comod 
decât sti verse cOlllÎnuLul hasnale
lor pe Citmp să-I toarne in rez~r
vorul de apil ce alimincază {) parte 
din cişmclc IJusuluÎ. 

Şi a dowl 7.1, p8 acesle dilduri 
caJliculare, persoanlul Episcopiei 
lIuşului, al şcoalei normale, al 
spitalului şi toti locuitorii <lin suh
urhia "ceină, s-au treziL ClÎnd au 
vrut s.l bea apa r,1coriloarr, cu un 
lichid putm'os şi inect, de husna 
sUl! nI ă de dccinii. 

Xli cred să se poată g:is iin isto
ria edilital'ă a omenirei o mai mare 
porcarie. Dar putine oraşe din lu
me VOl' fi ::\\·;lml efdcireu să aibă 
şef politic un doctor În filosofie 
şi sociologie, primar un ycchi ma
gisLral ,taUi de filosof şi o lege ad
minislrativii aşa ele pedeclă Cl). 

aceea a combinaliei Boilă-Stere, 
cu agent executor :\Iirto, 

Ceeace adevereşte proYerhul că 
omul oridt ar fi de ÎJ1\'~lt[lt, dacă 
nu este om, nu srinteşte locul ci. 
împute. '. apa. Ilr. ~. LUlnJ, 

-.-
PeiUru cura ullerloară eSle c. el. mai bun ~S~~.A'~Y~ 
8 ·!d ·b· · IIId ~r· II! "d. 1'·· I II. .. " . ala aCI car UUlC SI aCI SUI urlC e Ilmm~ 
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2 
Voinţa Poporului 

Din Ineu. N ouile mărci 
au 'os' puse, in 

poş'ale 
circulatie. 

D. Iuliu Maniu a plecat 
la Bădăcini. 

Dacă ai Sfinti 
trăieşti! 

• • • 
Am anunt al la timp că dil"cctiu

nea generală a poştelor a hoHirftl 
să preschimbe m(trcile poştale. ac
lualmente în circulatie înlocuindu
le cu altele având efigia regelui 
Carol II. 

, 
oticii1or poştale din întrcăga tară 
prin eat'e face cunoscul că: 

D. Iuliu Maniu, prc~edintcle con
sililllui de miniştri, a plecaL eri sca 
ră la Bădăcini. 

Nu peste mult timp, va dcveni 
vacant un post de funcţionar la 
Primăria Ineu, prin pensionarea 
unuia, dcla resortul de dare. Abia 
se zvonisc că o să ajungă un po~ 
post vacant la primăria locală şi 
cererile au inceput să sc înainteze. 
Sunt multe la număr, ceiace doye
deşle că multi sunt cari au făC11li 
politidi. na\iunal-ţădinisUî. şi cari 
nici p~lnii acum n-au fost răsplălili 
cu câle o - slujhăi,.. 

Dela 19 Seplcll1vrie S-au pus in 
circulalie lil11hrele poştale franco 
cu cfigia M. S. Regele Carol II. 
având llrml\toarele valori şi culori: 

D-sa se va inapoiat în Capitală 
Li.ll1i seară sau I\lartl dimineata. --.-.-.--.-.-.-.-.. , 

Interes:îndn-ne ,ni s-a comuni
cat că dintre concurcnti ar fi: un) 
şofer, un panLofar, un tLlmplar, un 
domn functionar cu pregătiri aca
demice Ş iun hi('t li"in:)r cu clasa 
de liceu, care e fiul unei Iamiliei 
modesle şi cinslită de plugar rO<t 
mân din loc, cari an cheltuit mul~ 
penh~u feciorul lor, ca să-I vadil 
mare şi cu o soartă mai bun~i. 

Dar vai! T,ln:irul llLl făcuse nici 
un fel de politică, nici părinti lui~ 
ei invi1lase la şcoală, unde a elaL 
cu bani grei. Allii trăiesc, cari 
nu sunt altce\'a dec~il Humai nişte 
cârpilul'i de a le partidului dela II 
put.ere, şi mai au rudenii. pal'li
uni În de1ega!ia permanenl[t şi 

recomandatie dela aceia cari inain
te de a veni la pulere, i-şi dăd(~au. 

cu pumual in piept, promitlÎnd J 
mintind, lig:ineşte ,numai ca si" 
fie aJeşi. " 

Numai cârpilm'i1e de partid po-
litic trebuie s .1lrăiasca! Tinerii 
cari au şcoală, cari corespund ce
rintelor Stalului functionarilor pu
blici, anind o purlal'c exemplară, 
mor de foame. De ce i-au trimis 
părinţii la şcoalii.? De ce au căutat 
să-le facă o soartă mai bună? Au 
făcute In speranla, că întorşi aca- II 

să, i-şi vor primi un post, ce-l me
rită. 

: La resorle de dare trebuie oa
meni cinslili, nu dintre partizanii 
nalional-Iărtinişli. deoarece aco]o
se lucră cu hanul public. Cârpilu
rile de partid să-şi caule seniciu 
unde au de cilrpil, iar membriit I 
delegatiei. permanente să ştie un 
lucru: dt dacă ci sunt ttu'anii j 

adunati în primarle pentru a face 
ordine în comună, să o facă! Inle
resele personale, rudeniile şi reco
mandaliile sunt toale fleacuri. c:ind 
e vorha de binele obştesc, de bi-
nele locuilorilor Incuarij~. { 
Dacă 00 va continuam si de acum 

ca posturile să fie ircrc(Îinâate oa- " 
meni\or fără răspunderi moraJe şi 
materiale, vom recomanda delega- 1 
tiei permanente dela Ineu, srt-şi I 

ilege ochii cu câte o drpă şi să' 

sară de pc pod in Criş, ci\. ~ 
prim~iric nu sunt vrednici. 

losil H. Ineuanu!" _._._._._._._4_._ 

In acest scop au fost aprohaLe 
schitele executate de pielorii Basa
rab şi lIIurnu. 
După ce suyeranul şi-a dat asen

Limenlul asupra acestor schite. de 
au fost trimise ră bricei de tim ]nx~ 
din Capitala pentru executare. 

Odalti timbrele fiind coMectio
nate, Direcliullca generala a poşte
lor a trimis o circularii tuturor I 

D. Valda · • • vânează 1 
In mod JI'icial, s-a f:1cul eri cu- I 

noscut că d. Al. Yaida-VoeyoJ, mi
nistru de interne, a plecat la o par 
Lidă de yâniHoare. În baltă. 
După v:în:iloarca la preşcdintia 

Consiliului care. SIC ştie, a cazul în 
hallfi, postura de Vlllltttor de rate 
vine ~a COll1pleeteze admirabil per
sonalitaleami \nislrnl nostru dein
tcrne "'."'''CElIB*_._.-

Boliban lll. p.' J udecălor. 

Judecătoria de pace Rurală Ara-
elul-nou Sectia cL ,.- I 

I\' o. 33t1-Hl30 eL 

Extrael din puh1ic3Jitmra do{' , 
licita tie. I 

In cererea de execulan> făcutiî : 
de Ilrm:1ritor B:lncile B:.tnăţellc i 
C nite Arad .T udedloria a ordonat I 
licilatitlnl'a cxecll\ional~i în ce pri-I 
veste imobilele si! uale in comuna 
\\'ipsenhairl circumseri plia J udce:\
loil'i de pace Aradul-nou, cuprin- ! 
în d. a comunei \\'iesenhaid I\rul , 
c(Jalei ef. 277 1'\0 .de ordine A. 1. I 
1--1 K o. top. 3IS-b, ,186-,1H6 1 '2-1', 
5(\2-1>, i2:~-b., 8 !1-b. cu pr('\ ui de 
strigare> şi anume: parcela 1'\ o. top. 
34~-h. cu pl'l'\ul de strigare ,t,").OOO 
lei: paI'cela :\ o. l.op.18G--1XH 12-h. 
cu pret ul de slrigare 33.7;)" Ici; : 
pare{'!a :\0. lop .. j!j2-b. cu pl'(,\l11 i 
<12 strigare 33.753 lei; parcela l\ 0.\ ' 
lop. i2:~-b. cu pretul de sll'igare ! 
4Î.l';:1:1 ki: parcela ~o. lop. l'\ tl-b. i 
cu pl'ţ'lul de strigare 2Hl:~ Ici pen-I 
I ru illcasan~a cn.'<lll! ci d~ 20.·1;)(.1 lei 
capital !;Oi accesorii cu aceea ('011- I 
ditiunC'. ca dreptul de JegtHn~lI1t I 
întnbulal sub C. 2. :{. În [avoal ... ·,~ 
lui Heller Ion şi soţia ;\lariana r<1-
mfm:: neatinsa, I 

Licitaţiullea se va tine in ziua I 
de 28 ;.;- oemwie Imo la easa comu-jl 
nah\ a C0ll111llCÎ Wiesenhaid. 

1 mohilul ce va fi licilat nu va fi I 
vândut p~ un preţ mai mic decM 
cu [lrel ul de strigar. I 

C~i cari doresc s~l licileze sunt 
daLori să depoziteze la delegatui 
judecă(or~sc 100 0 din pretul de 
strigare drept gara nţie, în nnmc-

"rar şi sa semneze conditiuni-
le de licila\ie. (Â.l't. 117, 150, 170, 
legea LX. 1~81. art. 21, legea XL. 
1908. ~, 

In atentiune IăDători!10r I \ Dacă nimeni nu oferă mai mult 
cel care a oferit pentru imobiL un 
pret mai urcat dec[1t cel de striga
re, este dator să intregea,sdi. ime" 
diat garantia fixaLă conform pro
centului pretului Of' strigare aceea
şi parte procenluală a preţului ce 
a oferit. (Art. 25. XLI. 1908\ 

Cele a 2j de bani culoare neagrii; 
o .... )() bani sepia: 1 leu, violet, 2 }.ci 

verde: 3 lei. cannin: <1 lei, \'er
milloll; 6 lei. brun roşcal; 7.50 lei, 
ultramarin; 10 lei. albastru: 16 lei, 
verde vegetal şi 20 lei orange. l' 

Aclualele Iiml>l'(' poştale franco, 
cu efigla regelui Mihai vor conti
nua Sit aibii CUI'S la [rancal'e pftnlii ! 
la nui dispozi~iulli. 

D. C. Argetoianu a 
plecat la Breasta 

D. C. AI'ţ,!eluianu a pRlecal ]a 
B!'east ~ unde va riUll<lllC mai mul I 
Ui vreme . 

D-sa nil ya lua parte. după toale 
probabiliLălile la cOllsfilluirea co
mitetului ccntral liberal care arc 
19c :\lar\i 2:J Sebtembrie. 

D. ,\rgeloinaa Il-arc curaj ul nici 
siî ia aliludine conll':\ d-lui V. Bră
tial1~l şi nici nu nea s~i-i aprohe 
ilonI progrn 111 Hle guycrmim,ln lt 
pc care-l crede ridicul şi illsul~· 
cipul 

D-sa pref('r~i sli aşlt>ple desfăş:t
rarra en~nimenlelor, care llll poaie 
intf.rzia prea mull. 

In aeeast:1 atiludine a sa esLe de 
remarcat cu d, V. I3rătiauu. 

Poat0 că d. C. Argeloianu ştie 
crvn! 

1 orice caz <1:1r:\ nu ar crrdp si
ltwliG ([-lui Bnltianu iremediabil 
compromisă n-ar avea aceasla ati
ludinea ostilă. 

La mallc\Telc regale cari se "01' 

line in lllna Octombrie în impreju
rilll ile Sibiul \li, vor fi chemale tua
l{~ cQotingcnlelc cari incă Il-UU" 
fost chemate de la r(lzboi încoace. _._._ .... _._, 

Judecătoria de pace Hm'alti Ara
dul-nou S2c\ia ef. 

N o. 3Gtj(î -1 fl30. cL 

Exlracl din puMielitiul12a de 
Iidtatj~. 

In e,'rcrea de C'xpculan' fâcuLă I 
de ul'miîrilnr Firma F. Janschi 1 
Aradnl-nou, Judee(lioria a ordonat 
lidlu\Îull('(l eXN'lI!ionaiă în ce pri
vpşte imohilel,t' situate in comuna 
Sellfllldorf eil'cumscriplia .Tudecă
lodei de pace Aradul-lloU, cuprin
se în d. a comunei Sch:îndod 
r'\-rul coalei cL 1110 ~o. de ordine 
A. 1. 1. No. lop. fH3-6U-1. A. 
pI'e\ul de strigare 11.2:-)0 lei pen
tru încasarea .crean\ei de mW.i lei l! 
capital şi acc:.'sorii. . 

Lieila\iutH'a se "U line În ziua 
di' 2H OctomYrit~ 1 n30 ora 3 la casa I 
comunahi a comunei Schillldorf. 

lmobilul ce va fi licitat. nu fi 
vândut pe un pret mai mic decât 
cu prelul de strigar. 

Cei cari dore..'ic să licitcre sunt 
datori sit depoziteze la delegatul 
juuecătorcse 100,'0 din pretul de 
strigare drept garantie, In nume
rar şi să semneze cundi\iuni
le de licitatie. CArt. 117, 150, 170, 
leg{'a LX. 1R81. arl. 21, legea XL. 
HJ08.) 

Desigur aţi observat, că din fabri- 1\ 
carea untului nu se poate trăi Chiar 
~~n cauza aceasta am hotărât În- i 
fllnţarea unui curs, la care veţi '1 

invaţă fab~icareacaşlliui "TRAPIST A" 
precum şi a 2 feluri de brânzături I 
În mod economic şi uşor din lapte \' 
rămas după alegerea untului. 

natii il1 Aradnl-nou la 28 Iulie 1, 

19:{0. I 

Dad nim('ni nu ofaă mai mult 
cel care a oferit pentru imobiL lUl 
pra~ mai urcat {keU cel de str~a
re, este dalor să Inlre<JNlo"că ime ... 
diat ganml ia fixată conform pro
centului pl'cţlllui de strigare aceea
şi parle procenluaL~ a prrlului ce 
a oferit (Arl. 2:1. XLI. 1 !JOS'. 

Adresa la ziar! I 
FOGARASSY m. p. ! 

judecător. .' I 

Dală in Aradul-nou. la 20 .\ug. 
lfl;m 

Judccătoria Aradul-I\ on rurala. 
No. G. 2571-U)30. 

PUBLICA ŢIE DE LICITAŢIE. 
In haza executiei de e-;contl'll

late ef('pluile în ziua de 26 Iulie 
tn:m pc baz:' c1eeislllui de executie 
1'\0. ·J~lj 1-~ 1 HaO cuprinse în preee
sul verhal de execulie No, G. 2571 
~- H130 şi anume: 1 lavor, 3 scaune, 
1 cred'cnli. 1 masiniî de cusut Dllr
CO)), 1 Bieidelc, :1 cai, 1 maşiml de 
sămflllal Klcilen. lmaşină de sece
ra! Corll1ik, 'l plegeri. pereche de 
amuri 'elc. phreluite in SUllla de 
(j:i)mO lej cuprinse in favorul Biin
dl~ Bi\lliIlene Unile din Arad repl'. 
prin Ur. Francisc Nd[ aii\'. în 
Aradnl-i\on contra lui din comuna 
\Yiescll haid penlru suma de 20.!f)O 
W lei şi acces. interese de 1 ~)O.OI 
cir!;; 2 "III. l!l:.m preeull1 şi sl){'sel(' 
stahilite ptmh in prezenl şi celea 
oe se VOl' mai ivi se vor vinde la. 
lidlatie puhlică în COllluna \Yicst'u 
haid l:1 casa urmiîrilllilli în ziua 
de 10 Oct. 1!l30 oral d. Ill. conL 
art de 107-1O~ din kgca LX. anul 
t~81. a legi exeeulionule acea!'>la 
licitatie se va tinc şi în 1'a".or1l1 
acelora car prin enpl"indcrc sau 
asigu ntl prclcnziuni1e IcI'. 

.\ rnd II 1-;';-0 li , la 1O Sept. 1 \l:lO. 
delegat .iudeditors. 

eL. S.) Racovi(a 111. p. 

.J lldc(';Î Loria de ocul 'linga Seciia ef. 
1\ -rul auH2-1H30. cL 

Exlracl din publicatiunr8 de 
licitatie. 

In urina cererei de~lhn'~ ru:.-
cul:î de urmăriLorei Băncile lH,lla
!ene LJlite s. a. din Arad ,lud{'dUo
li ria a ordoll at liei (al i uuea CXl'CU
tlonaHi in ce pri veşie illlobilt~le si
luate în Collluna Felnac el I'CUlll
serip1.ia Juded1loriei ocolului Vinga 
cuprillse in cL a comunei Felnae 
~-nll prolocolului cr 1711 ~r. rle 
ordine A. 1. 2. şi No. top. 787 
gr:Idinii suplimentadi in întinde!'::! 
de ,100 stj. p., jum. parle alui. Mi .. 
hai Budete în prel ui de slrlgare 
l)o()(} lei. (Heduse eli 2;)0;0). lmohilul 
cuprins Îll ef. N o. ll' Li a comulwi 
Fdllac suh No. de ord. A. I. 1. ~i 
i\ o. lop 17;) ("asa 1\ O. lB 1 1/2 în in ~ 
tilldere dciOO stj. p. in pretul d~ 
slrigare 1:1.000 lei. (Heduse . eu 
23°,11) pentru Încasarea crcalll('1 de 
2000 h'i capital şi accesorii şi pen
tru încasal~a Cl'ean\d de 1O.!l~i) 
li'i cap. şi ace. a Pl'imn Cass:\ de' 

Ueila\illllea se va tine În ?:hl~l 
de 21 Oel olllYrie 1 !l:~O ora 1j la ca
sa connmalft a comuJ}{'·i Fclnac. 
Păstral'e din S,lnpelrugCl"mal1 .p,'n
tru Incasarea crcantei (le 5ID) lei 
cap. şi ace. 1 a Banca PO!Jorală 
penlru Aradnl-Ilou şi Proyin\ă s. 
p. a· , 

• 

Imobilete ce vor fi licilate nu pot. 
fi vftndut~' pe un pret mai mic d~ 
dl din preţul de strigare. 

Cei cari <hwcse să licilcze sunt ... 
datori sit d~pozitcze la dclegatul 
jdedilorcsc 10";'0 di!l pl:e\ul de :,lri
gare drepl garantll', III numarar 
sau în cred de cautic socolil după 
cursul fixat in § ·12 lege~l LX. lHl-\1J 
sau să predea aceluia~i delegat chi
tanla conslal:lnd depunerea .iude
călon'şle, prealahilă a garantid şi 
S(l semneze condi\iunile de lieita-
lie (§ 1-17, 1~)O. 170. legea LX. 1881; 
§21 legea LX. lmS> 

Dacă nimeni nu oreră mai mult, 
cci care a oferiL pentru imobil l.H1 
pret mai urcal de di.t cel dc slriga
re este dator să înlregcasdi ime
dial garanlia - fixală eonform pro 
ccnlului prelului de slrigul'c -~. Ia 
aeei aşi parl" proeenlualii a pr{'\ u
lui c~ a oferit (~ 2.">. X LI. lHOX). 

Vinga, la n Iuli,> Hl:m. 
S'~. Chlov",chi. jud0c. 

, 
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Voinţa Poporului 

Tribuna Liberă. Chestiuna regala in Ungaria. 
cu cât s-au dat unde aprobari ile
gale in ce priveşte conducerea re~ 
spectivei regiuni silvice. 

Dealtfel, guvernarea national-ţii
rănistă şi mai ales 1 brazii Ardea~ 
lului< au o predilectie speciala. 
pentru operatiile în codrii statului 

Pentru cele publicate sub aceasta rubrică, 
~ redacţia nu răspilnde~ -.-
, Instiintare I 

Prin aceasta aduc la cunoşlin-
: 4a generală, că dela soţia mea, năs

cutit Gizcla Farkas, tr~liesc sepa
rat, penlru care nu-mi asum nici 
o răspundere. 

Aul!ustin <:londa. _.-.-.-.-.-.-.-.-
Caut spre larnizoarea zilnÎ
că 500 it. ele lapte "PURI
T ASu Arad, Str. Românu-

lrd No. 6. -.-.-.-.-.-.-.-.
Sâmbitta seara 

mare ziua de porc la 
"M ie 1 u 1 neg r O" 
maruntai mestecat cu o llUlre por
ţie de 1aieţei cu brânza şi pâine 

Ld 30.- ARCAIHE FLEISSHi 
l)rOllri etar. 

-.-.~.-.-.-.-.-.-

Ce scrie un ziar American. 
Ungariei. deoarece ea ar provoca 
un război. Arătând din fereastră 
locuinţei sale !:ipl'e Nord, prof. 
Vambery, a spus: >'In această di
rectie, la o depărtare d 66 Km. se 
află granila cehă. Dela întoarce
rea lui OUo n-ar trece nici 4 ore 
şi armata cehă ar inainta asupra 
B lldapest ei ~ . 
După părere prof. Vambery, 

Ziarul »Clc"eland News~ din Cle
vcland publică o serie de articole 
dela corespondentul său din Buda
pesla F. K. Abbolt, asupra chestiu
nii regale din Ungaria. V orhind 
despre z"onurile referitoare la in
lom'cerea lui OHo de llabsburg 
pc tronul Ungariei, corespondentul 
ziarului men\ional spune ch pe 
H1.l1f(~î. OLlo mai snnl indicali şi 
al\i candidati, dintre cari în pri
mul rând principele George. duce 
de Gloncestcr, fiul regelui George 
al Angliei şi EdI110nd Harms
wocrlh, fiul Iordului Holhermcre. : 
Rcgaliştii îndpătănati sunl bine- i 

inleles p('n11'u OUo, cei mai mode
rati se pronunlil. pentru dueeIe de 
Gloncesler. Acei cari sunl penlru 
fiul lui Hothel'l11ere. cred că can- \ 
didalul 101' are un caracler mai I 

democratic Ş ică este un busiut'ss 
mall"J, care ar pul ea însănătoşi fi ~ 

Otto ar tJ'ebui să promilă ca va 
reda Ungariei regiunile pierdute, 
alt program n-ar pulea avea şi ni
'mic altceva Il-ar pulea promite. 
Nu-şi poale deci nimeni închipui 
că C-ehoslovacia~ J ugosluvia şi Ro
mânia ar privi inactivi o aseme
nea întoarcere. 

In incheere prof. Vambery a de
claral: ,:roli kgitimiştii se înşeală 
şi sperantele lor sunt o curală ne
bunie. DificuWitile Cngariei constă 

nantele ungare. 
Mai elBpartc corespondenlul se 

In atenua agricultorilor 1 \ 
Nu prădaticUVll.1it.l.cnimi.ca cerea- \ 
lele voaslre, deoarece Magazia de 
de Producle şi Mărfuri S. A. :dill 
Arad, (Calea Vlînălorilor 6.) ;lYan- I 
scază împrumuluri pentru cereale I 
înmagazillaic pc li'tngă condi\iulll 1 
favorabile. Taxe conycniable. 

referă la pări"ll'ea redadorului-şef \ 
al ziarului "Pester Lloyd" Vaszi, 
care spune că Babsbuq.{ii YDt' ocu- \ 
pa din nou lronul Ungariei, dar 
că Ungurii trebue Srl fie deocam-j 
daUl. r~ihdal()ri. spre a nu se re
peta [iascul cu care s-au incheial 

în accia că a rfllllas până în pre
zenl un stat feudal. A['c n:.woc de 
puPilă democratie. Aşi spune mai 
dl'grabii, de o mare doză de de~ 
l1locra\iC'. Generalul Il orthy intă
r'cştc pozi\iunea domnilor feudali. 
Ungaria s-a Întors Înd~i.nî.t cu câ
teva secoli şi aceasta nu e calea 
spre pace. L ngaria nu doreşte un 
rcge~ Cel putin n-ar lrebui să·I do
rească, dacă urmăre~le pacea. Şi 
una şi altă nu se poale(. ._.-.-.. -.-.-.-.-. lewilurile le imprn'ătului Carol.' \ 

După părerea lui Vaszi, regenlu1 _.-.-.-.-.-.-.-.

Din jurul crimei 
din Rapsig. 

Ceeace s-a petrecut la Ciup, Fă
gărăş, Mureş, cum şi nouile fraude 
dela Tulgheş, sunt exemple deslul 
de elocvente asupra mentalitatii de 
guvernare a ,.·hrazilon d-lui ~la-

niu. _.-.-.-.-.-.-.-.-
Adminislraţia Judetului Arad 

SCrYiciul Financiar şi Economie 

N o. 24110-Hl30. 
Arad, la 11 Septcnwrie 19:10~ 

DECIZIUNE. 
N oi. Pr'e~edintclc Delrgaliei Con~ 

siliului jud. 
A vfmd in yedere ordinul \liniste-

rului d.e Inlrl'nc nil'. AeHiei (;c
nerale şi Locale No. 431~1 J. din 
2 Augusl Hl:·m, pl'in care impune 
se potrivil arl. 473. din Lrgca pen .. 
1ru organizarea Administrawiei lo
cale, bugetul Judetului pe anul 
1\)31 ul'nwaz~i să fil' intocmit p~illă 
la dala de 15 Octomvrie lmO. 

In vederea compunerii bugetu
lui se recomanda ca veniturile 
dela Cap. drumurilor sii fie mai 
dinainte stabilite. În care SCOl' 
chiar în luna August se va conyoca, 
Consiliul .iud~ spre a-se pronun\a 
asnpra coldor adi\ionale ce ur
mează să se perceapi"t pentru dru
nmrile judetene, yicinale şi COlIl\l~ 
nale pc anul lmi. 

Int('nsifi('arl"a le~ălllrnor com~r
claie cu JurtosUavia. Camera de Co 
Inert şi de lndusldc din Arad face I 
.cunoscut. că Oficiul de Comerţ' 
EXl'erior' al ~1inislerului de Co
merţ din Beograd dti. cu plăcer~ 
.ori ce rela\hm ieu priYirc la lnal~ : 
chcestiullilp ce tind spre inll'llSifi~ 
carea legitlurilol' comerciale cu J u~ 
gosluvia. 

llorlhy va face tol posibilul ca 
Ollo să se poali:i inloarce in Cll
gada şi a,leapl{l numai un 1110- . 
ment fm'orabil spre a putea rea- 1 După cum ziarul noslru. a vorbil 
liza acest Ottn. nul lui CaroL va la timp despre crima t.,;n.\"ă.r~ilă de 
l'l'uliza apoi iueilc tatalui SaU. i Hălll1~igia~ Teodor (t~ahil r{m) ln 

Adna în y{'aere ordinul Minisle
rului de Interne No. :1277 J.-
1H30. cu care s-a aprobat cotele adi 
tionale pentru drumuri pe anul 
H)31, prin care şi nparlizarea lor 
s-a stabilit :1,)00 pentru eOIlltUlC şi 
650:0 judetului. 

A dnd în Yl'dere ayizul Delega~ 
tipi Consiliului judetean dal în ~.., 
dinţa din H Augusl 11l:m, pn:'cum 
şi holildl'l'a Consiliului jud. dată 
în ~dinla din 10 Srplt'nl\Tie Hl:30~ 

In scria de articole al1 ărulC' 1
'11 i. cnntra lUI le['ca11 Cr[lclun lol din 

aeeaş comuna, procesul să des-

II 

"PrinCiUe18 DUO conslilU81 I 
un psrlcol EurODean" \ 
Loncl1'a (Hador':. - Sub titlul 1 

,Clevelunel i\ews. se cuprindt' şi hat eri în [ala Trihunalul Arad şi 
un intcrview aeantal de dl'. Husz- să amănal pC' ziua de 2 Oclomvrie 
len Yambery. foSt profesor la Cni- a~ e. penlru a se <.Iudia noii mar""' 
versilalca din Budapesta şi unul martorii propuşi de redaman t Din audirrele de pfmfl acum s/;' 
din cel mai huni cunoscatori ai t t . 1 1 ~l \ . ." . •. ,1;>030 ~ con.s, al~, dl a măgian 3 
SI.hH\ţll'l d~n lngana. Prof. \. ~lm~ lusl Ill..1c gtlIma ap.ăra]'~ Ş ieă dacil \ 
lh'ry conSidera mloarc{'rea ltll i nu ar h d:ll ~L lo! ar fi lLlt Icrc:\D' 
OUn ca una din cde IHrti mari ne- i em~.J li purta <.> ura de mai mult;) 
norociri ce ar putea ddea asupra 1 \Teme. \' 

In haza ari. 21g din Legea pen
lru organizarea admiulslratiei 10u
cale, 

l}crideID ; 
ArI. I. In haza art. ;)8 alin~ .T. 

al L;.·gli drumurile;r se aprob~\ sta
biljn:a cotelor aditionalC' fJelltnl 
drumuri p{~ anul 1 ~)31 la fel ca ,.: 
in anul tri..'cul, dupr. cum urT 
mNlzi.i; 

lIAnslria illcepe să-şi schimbo 1. 

idcea ,! d. (~eorge Etlin~('r, scrie In 
ziarul :\hrning Post (, : 

.~~~._,,_._._ •• _._.a::aa.III!1'II.~." 
3 cuvinte vechi: 3 cllvinte noi: 

RECORD ~ Veste tot, în ţările cari alcă
tuiau wche:l :\nsh'o-U ngarie, s-a 
întărit cl'f'dinţa de lucruri era mai. 
bună inainle de răsboill. 

RECORD 
i e f tin Dcstăvărie I 

Şi adaugă: 
~Acesta este motivul penlru care 

Principele Oilo de Hahsburg con
sliluc un pericol european căci ne 
putem închipui că o coincident~i 
intre viitoarea sa majoritate şi un 
asemenea sentiment poate duce 
la shimb:1rca totală a hătei Euro~ 
pci cenlralc~. -.-
Infiintarea unei organi- \ 

zatii "Heimwehrlt in 
Ungarial 

Budapesta (Ceps). - Ziarul )IMa 
gyars,ag« aduoe elogii organizati ... 'i 
au'St r,l'lOe .») Hi<'im'Wjt~hr« şi spune 
că L llgana ar avea deasemenea 
ncv.oe .de r;O.OOO oameni holărftti, 
carI Set M>lgure ordinea în ţară. 
Esle necesar. spune ziarul, a se 
trec~ ClÎt mai curfll1d la infiiul arca 
uncI. aserllCnecl organizatii cum c 
"»Hcnnwchn-ul austriac, care Slt 
!eple (:<1 şi organizatia m~sh'i<lCă, ! 
W11'oln va lu1uror dusm<lllllor ill- Î 
terni ' I 

. maga!in ! CREDIT! I 

._.~. __ . __ .4ii:I8.-~e::s._.tII!WI"O_._.'" 1 
f~oui fraude cu padurile statului 

I 

Pagube de 20-30 milioane 
In \Teme c!.' se fac intense car..

cctări asupra fraudelor săni.rşile 
în jurI. Ciuc şi alte regiune ak Ar
dealului, Casa pădurilor. in urma 
unor inspectii ordonale in ret:tiu-
nea Tulgheş, a mai dat la iveală' 
aU\:.- jafuri, - cari se ridică l~ 
20 30 milioane. 

Din informatiile ce se dau în le
giHul'[i cu aceste noui I'raude, re
('se di. şerul regiunei silvice respec
lin" acum un an, [usN.e suspendat 
de către consiliu! de dj,.;dplin~i ~l 
ministerului de agricultură şi do
menii, pentru n~r{'guli enn~la!ale, 

In loc sas,' execule aceasiil sen~ 
1in\ii .se prccizeazii' eli d~ AW'i..'t 
Dborcseu, pe atund .subsecrelar de 

slat la domenii. a mensinul 1)(;' c , I 

acesl functionar in serviciu. cu I 

loale dirt altot' sluj başi achitati 
de consiliul de discipliMl, 1 isc ap~ 
li ca suspendarea, cu rezolutii mi
nisteriah'. 

In ultimele inspectii f~icule, s-a 
cOllslalat c;\ la Tulgheş s-au comis 
frad0 de peste 20 milioane. Casa 
padurilor se găseştI.' în pOSesia lu-" 
tnror datelor rel"eritoare la acest p 

nOlli fraude şi urmează să se ia 
o hoU1rân', 

l'~'nt!'ndl la ordinea zilei sunt 
cl'l'eeUirill'. In chestillne~ frauddor 
Cli I',idurill'. al' [i )H'cC'sar S[l se 
dea un com unicul şi asupra ace
slor noui fraude, cu :ll~tt mai J11ulli 

5" o asupra yeniturilor din agri-
cok, 

"(l, II asupra '1enil urilur din el::\.-
diri. 

31),'0 asupra v('l1Îluri!o!" din co-
'\\C'rtl şi industrlr, 

20'" asupn! venilurilur din pro-
lesiulli. 

1 ('. o asupra venilurilot' din yalo--
riie mobiliare. 

O~)O() asupra salariilor. 
ln ce prl\"Cşle rcaprliz~lI'ea aCe

stor cote se aprobft ca :1;)°,0 să~ 
se dt>a comunelor, iar G;)o.v jude ... 
lului. . 

Art. II· In haza arl. 43j .din Lc~ 
g.'a pt>nlru organizarra Admin, 
Locale, declziunea din chestiune 
se ya afişa timp de 1;) zile la Ad
ministratia judetului Arad, ,adecă 
dela 1;) Sepl. 1~13U) Ş ise \'a publica 
prin ~lonitorlll judl'\ean, gazeta 
,Vestnl', ;f\omfuml,; şi ,Yoinţa 
poporului ~. du pă care dată se va 
<1..'sua1e din nou prin Consiliul lt,
d<"\t'an. urmtUlu apoi a-se ina.lta 
?\liniSlt'rn!ui t\<.: lnh'rlll' potri\"iI. ari:. 
4:)8 .din Legea pentru orgalliz:ll'ca 
mlminislra\ iunei local e, p,mlru 
aprOb:.ll'l'. 

ArC III. Cu afişarca ac('slci deci~ 
ziuni ~:: înel'l'(li\lil'~lZa DI. ~d al 
Bir(lului Hegislr. şi :\rlli\"t'i. 

Prl'şedinh': hdi~l·irnbil. 
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mare Chilipir! In atentiune seolarilor I 
Uniforme pi. şcolari şi Mine de toamnă, 
gată şi după măsura cel mai ieftin la 

Cn ~parat de Rudio cu 5 lămpi EMER I ( VAAJAS croitorie domnesc. Arad. Pe rate cu libelul 
:şi UIt Palefon portabil cu Lei 7<XJO. Il Strada Meţi:mu No. 11, meserlaşilor: 

Voinţa PoporulUi .., 
România Întoarce vizita Ilo'ei 

eni'eze dela Malla. 
La inccpulul lunei Oclombrie 

dislrtH.({\l(Jarele noastre ,'\făl'l'işeşlil 
şi .i.\l<1nişti/ vor pl~('a la ~lalta pen 
h'u a înionrec vizila făcută nOUă 
de flota ellgleză sub comanda ami· 
raIului Davis. Adresa la ziat. ~_._._._._ •• _._._._._._ .• _._._._._._._I 

S~-10·f-e·-C·n~o·C·h-l· ·-p~-ni~r-U·:, i Haine de toamnă, pallon de piele ! \'aLla],/I~~~~~\i'Yit~. ~t r;;~~[;i~;~~ 
U~ I Xic:Jlup care se va imharca IL 

1 i VOPSESTE. K NAP P Str. Bratianu 11. • unlll din dislrug~ttoare. 

un-Iform?i sc"l~r'e :.-._.~:!!!!!:-._._.-.-.-. .!:~~~~~~~!!~-~ ~;;;~n,~C~i(;':~:=~~1 
il U il tava cu hun dşlig se cautii Firma 

in mare asortimcnt la )Postă,'ărhl« C11mOllr!!re de OC!lll-O Ma!eriaJ de F~otlir (pentru man- ,Argintul,., sll·. Sll'O<'SCLl 15, Arad 
a.f~· U u U taua de bale) 155 COl. lat _:.. ....... _e_ .... _ 

,. ~ ~ H ~ 1 Z la i ~ mo ~ ~ iA; S ;; ViS;~~ Ci ~i s ;~~;~8~'~~~~;1;~ n ă [o uia"swbwerouLui 
Ar .. I, Sirada EmLn ... cu Nr. 2. \·Is· 1 in prel de G .Il. R./l .. Arad, Pla,. Avram Iancu 10. ~ __ u • 
fHtis cu cafeneaua orăşl'nească. 1 bani gata ~ Atentiune la adresă! 1 este senzaţională 
........ IiS!!:B ....... _. 

Judeci1loria Aradul-nou rtu'abl H R E 8 S sectia c. f. 

Extracl din IJubIicatiunea de 
licitatie. 

In cererea de execulare făcută 
de urmărilor Lazar P~lncotan Ju
dectsloria a ordonat licilatiullca 
execulională in ce priveşte imobi
luI situa lin comina ~[icăIaca cir
cumscrip(ia jUdl'Ciîlorici Aradui
nou cuprinse in cf. a cmunci ~Ii~ 
:\1 cAI aea l\' nil eL 1 ~22., 2.),,) 1. X o. 
de ordine A. I. 1., A.' 1. 1. ~ o. 
lop.2075, illlobilui in ef. No. 1822 
cu pr('!ul de strigare 750 Lei, imo
bilul in cI'. No. 2Jjl cu !)J'etul d~ 
slrigare 13.300 cU petltru lucflsa
rea creantei de 20.100 Lei capi-: 

vopsitor vopseşte, curăţeşte, spală haine 
de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop
sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 51. şi 
Str. Eminescu 1. Palatul Crucea Albă. 

tai de accesorii. 
Licila\iullca Se va (inca în ziu~ 

<1,> 7 OcloIl1vric 1~nO la casa comu~ 
nal:î a cOlllullci .\IicălaC'a. 

Imobilul c~ va fi licita/:, nu fi 
"rindut pe un pret mai mic decât 
pretul de slrigare. 

Cei cari dorl'sc siî liciteze sllIlt 
datori sit d{'»nzi!cze la deIe-gatul 
jlHkcăloresc 100,'0 din preţul de 
'trigare drept garanţie, în nume
rar şi si'i s<,mtl('ze conditiunilo 
(1(' licita(ie. (Art. 117l~ 1.')0, 170 
1908.) 
Dacă nimeni nu oferă mai mult 

cel care a oferit penlru imobil, un 
pret mai urcat decât cel de striga
re, este dator sit înll'cgrn..<;că ime
diat garantia fixa tii conform pro
centului pretului de strigare aCC2a
şi parle procentuală a pretului ce 
a oferit. CArt. 2;J. XLI. 1908), 

Aradul-nou, la 18 IlIli~ 1\)30. 
FOGARASSY m, p. 

judec:Hol'. ... ·~· .... _.tIiIIliIIi8.EIa. 
Joudecătoria rurală: Ihtlmagiu 

Xl'. G. 3183-1930. 

Wl:BLlC:\ŢIE DE UCITAŢIE. 
Suhsl'mllalul delegat judecaLo·· 

re se prin aceasla public, cli În 
haza deciziunei NI'. G. 3320-H)27, 
a judecătoriei rurale Hălmugiu in 
Hfavorul l'ec\amanlului I~urL.g 
Alexandru repl". prin Dr. Iosif 
Sieiner ,pentru Încasar€tl cr~antei 
de Iei 12.flOO cap. şi acces. se fi 
xcaz~i termen de lieita1ie pc ziua 
de 2 Octol11vrie l!J:{O oara ·1 p. m. 
în V,lrfurile, lângfl gan1, unde sc 
vo~ vinde prin licitatie publică: 
n(, yugon de lealm"j şi sClÎlldurj în 
leungime de ci mim, in \,a]oare de 
lei :W.OOO. 

In caz de nevoie se vor vinde si 
sub pretul de e<;Umare. . 
"~ntr.uC<Ît n~ol~ililc cari a.iun~ la 

hClta(lC ar fi fost cxccvalc ŞI de 
altii şi aceşlia şi-ar fi câşti~a!~ 
dreptul dc acoperire, licitatia pre
zellHI este ordonală şi în favOI'ul 
ceslora în senzul arl. LX. 1&'-11 .. 
§ tX02. 

IHtlmagiu, la '. Scplel11\Tie Hl30. 
Delegat judcc.l toresc: 

Ion n. Fida. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Convingeţi-vă, că ciorapi pt. copii svetteri, combinezoni de mătasă, pant 
reformt mănuşi dăntele, etc. Articolele ţesut A Bonno Arad, Str. 13 
şi tricotaj se procură cel mai ieftin la fa. H. !:JY Eminescu • 

(ură tirea Si vopsirea hainelor o face in modul 
cel mai perfect 

HOSZPODAR, Str. V. Stroeseu 13. 

Pa-tur-. calde (de flanele) pt. studenti. ':r.:eţul de rccl~mă lei 
290. Plapome de vala In mare asorhnent la 

6' ·les·i"nOr ~I· Ji,u·, I Arad, Str. matianu. Cu Hb81~1 
.lIyll Y l' "Consumll ro rate de 6 lUni. 

.-.-.-~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
: Haine de toamnă şi vară, pardesiuri: curaţă şi vopseşte i 
! MULLER 1. Si FIUL AfilD, i ! Str. Brătianu No. 7. Calea Banatului No. 6. : 
~.~.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Adminislratia Judetului Arad, 
Scrviciul Financiar şi EcollDmic. 

No. 21100-1930. 
Arad ,la 11 Scplcmvrie 1930. 

DECIZIlJNE. 
N oi. Preşedintele Delega!ici Con

siliului jud. Arad. 
Av:1nd În vedere art. 71. di~l 

Legea pentru unificarea contl'ibu
ţiunilor directe, prin care sunt sta
biJit.c cifrele maximale a cotelol' 
adi lionale, Ia cari poale reflecta 
judet nI. 

Având În vedere avizul Dcleţta

tiei Consiliului jud. dat în şc
dinla din li August 1H30. 

In baza art. 249. din Legea pen
tru organizareaadminisLraţici lo
cale, 

J)echlcm: 

ArI. I. Cotde aditiona]e ce se Cu
\'in judetului pe anul financiar 
1D31 se stabilesc la maximum şi 
annme: 

cllidil-e, 
20/0 pe veniturile comerciale şi 

industriale, 
~·o din veniturile din 1 prot'l'siuni 

şi ocupaliulli neimpuse la alte im
pozite. 

Arl. II. Prezenla decÎziune se va 
afişa timp de 15 zile libcr<l la Ad-· 
minislratia Judet ului Arad, şi se 
publica prin "lonitorul jud., ~a
zela »Vestul~, »IlomfU1ld« Şi"Voin
la Poporului«. 

Art. III. Cu afisal'Ca acestei deci
ziu ni se încredilltează D1. Şef al 
biroului r.egistl'. şi arhivei. 

Preşl'dinte: Indis(·Urllbil. 
~~_._.BiIIi!iB._._ 

Imuorlaul de Stiull 
Unifonnele pentru schimhaşi şi 
şcolari din stofa cea mai bună nu

mai la firma 

La cavalerie 5°,0 cc veniturile yroprietătilor 
agl'icolc, STEFAN (;(IEOUGHE croit. miI. 

2<1/0. pe veniturile proprietăţilor .'~RAD. Strada Bucur No. 5. 
TIP. COnVIN, ARAn. 

_.-.-.-.-+-.-.-.. 
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai Ja 

CSĂKY 
Arad, în fată cu biserica lutherană 

(reparatii garantate). 

I Corpul Porlăl'ocilor Tribunalului 
Timiş-Torrmtal. 

!\o. 281i-19:iQ. 

fiPUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
Subsrmnallii PorUîrel rtduc la 

clltlOşlinta puhIid., di in urma De· 
eiznlui Cll :\0. (;.I077---1!1~O ni Jf. 
cillol'iei 1. erllană Till1işoar~ \1\ 
\'()rillnt Toll"il'T"Tf~i'r'f"'" l L fi 
BNa Ko"acs şi Dr. ~l0an lUehalo· 
dlz a\'ocali in TirnişoaI·'I. p{>ulru 
sllma de 21.21:1 lei capital, şi 
aec('s. se fixeaza termen penlru 
~fl'pplujrea Licitaliullci pe ziua de 
2:> SeptcmVl"ie HJ30, oră jUI11. 4 
p. m. in Timişoara IV. sh'ucla~Bra' 
/iallu ?\o. l-a pe C<lnd şi uude sa 
vor \'1nd0 prin licitatie obiect!'le 
seccslralc Ş ianumc dormi lor hl1ill 
lemn de cireş pretuite in 8000 Il~ 

Tirr'li~;oara, la 2U August 1[130. 
pOl'tiîrel: Gh. GyrrlyanUy_ 

~o __ .. _._._o_. 
Hom~î!lia. 

Jmlecălorie Hurală Chişincu-rCiş. 

::\1'. 313:-j-Hl30. 

'PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
Subsemnatul delegat Jmkc:'t{o

resa aduc la cUl1oş!lnli'i d. În cauză 
lui \'arul lil'lnd din Arad repr. prin 
<Il'. Eugen :\lull:ls advocat in Arad 
pentru suma de 10.116 lei cap. şi 
acces. in urmă declsului Judecă
dtlorid Hurale Chi;;iillcu-rCiş Nr. 
28J2-H}30 mişc,iloarele cuprinse 
în ziua dl' :20 Iunie 1!l30 pe cal". 
{'xecu\ionahi de esconlenlare şi III 
pret de 17.·150 lei evaluale şi anu~ 
me dela depozitul (k lemne din 
PCtdl1rcni un dt>cimal, 9·1 st. de 
kl11ne de foc, de diferite calilătii, 
dela domociliul In Chişinell-Criş 
1 oglind~t de perete, un birou cu 
5 sertare, uu bufet clc. se vor, 
ivimle la 27. Scptcnwrie 1H30 la 
ora ·1 p. Ill. la locuin(ă l1rmririlu
lUI m comună Chişineu-Cri~;ian 
la ora ;) şi .iuru. la depozilul de 
lemne din Pădurcni pentru cele 
S<'chcslratc dc i1colo. llllruciU mo
bilele cari ajung la licilatie ar fi 
fost ('xeevah~ de aHii şi aceşLL • 
şi-ar fi câştigat dl'cplul de HCOpC

rir{', Iicitalic prezentă este ord'" 
lHtl:l şi!" f~worul acelora urL120~ 
'r~.ii LX. 1881. 

Chişincu-Criş, la 30. Aug. 1930. 

Staniea m .p". 
dC'legal ju<1ec~Horcsc 

-
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