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ABONAMENTE: 
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~eDtru laBtituţlunJ ti fabrld Lei 1000.
Pelllru strelnltate Lei 1000. -
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dlai Sabia DI'Jgoi. 

-. 

ORGAN SAPTAMÂNAL DE ŞTIRI ŞI INFORMAŢIUNJ 

i Guvernul dlui Ma.niu va pleca? 

DODl. :49 Iunie, J 930. 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA 
TIMIŞOARA Cetate: P. Sf. Q~orgbe 2 
ARAD: STI\. MOlSE NiCOARĂ 1, et 1. 
LUGOJ. STRADA BOCŞEI No. 8. 

Telefonul Redacţiei (Arad): 154 

procentualit ,a i,re'u1ll.i ce il oferH 
ai'l. ::"i. XLI. 1:11-\.; 

lbt.i in Butcu: tu 2J 'luna !Iunie 
a.: ~ll Hi;m. . . . Bucureşti. AfH1.m din surse ori la un guvern de concentrare, 

~~mlt~ar:..' CU~O~U~~l~ com.- bine, injţi~te, C,il situaţi~ guver- oJ'Î la constituirea :.mui guvern I 
PO~l 0T n Ytea~, '. ~ m răgOI, nulul dlUl l\Iamu - prIn deza- d2 partid, in masură. sa faca! 
1 S il. mmAna. .ummlca trecută, gregare a partidului - a ajun : faţa situaţiei. i 

.\j. jUlt,: ,1. (r. S!daîlj~1 m. p, 
l\.()(J~ka IluLu mi:, tiir. eL 

~e uţ~ătre d. m.spe~tor ş~ola~ la o. extrema fata.litate, Sa ia: Se. crede a şti, ca Ia aceasta i 

.v tăl~.n, cu ocazIa 8 una.r~l S? ca sIgur, ca. neVOla de a pre- i somţIe se va recUI'ge in Sep-

1'1. L(Jn:Odll. ,Indeseifrabil; 
-----._--- ---

J udc,·tHol;a '\P:Il',U -:l,HI HuraI"; scc-
;I.e . ţll cor~e ,,~.anatuI dl~ antAmpina gravele evenimente ,1 h:'lnnie. Deoarece în politica. nu 
t~~;;:oara't eeo~~ la b~ea. ma! din sanul partidului, va deter- I e:j~3ta [Jiei o profeţie, aşteptam I 
"R~3-fl~~~ r}t::;;iepe~t~~lC~:~ mina pe Suverau Bit avizm~e! dţ'!făl;lUrarea eVE'nimentelor. , \ 

~ ~i~l C. f. 
:\'0. :':';H.)-D;~(). 

serwa el. 1, tmpreună cu de- Ln caro» I'fJl-~ea li.A·· S' I 
cretul rega1. 1 ~ J 'fii' .lJ. _ _ I 

";'ll ~,llU;w: QUl'a d.e li:ţj

laţîe. 

in;'l'rl'!('a d... l'Xl't.uktre HH:lUtă 

de Ul'l1lfll': lor firma J,lllsehi Arad 
{'iJllI! a llrU1~lr,t \\ /dm';lnn \'aJeulin . 

DI S. Drăgoi, a bine meritat ~ 1 - C 
a~eas.t~. dnstincţie din partea Jt"ellfe U:I. araI 
BlsenClI, deoarece, d-sa este .. f::I 
l,Oji'Jl din mari J'enovatori ai cân
tari:or bli:lerieeşri, de eare îi va 

J1i.-mft'8 nurnr·h' in veei ll'C';lt 

13 LlLUl e~ti. U llP:! i nrormaliunHt' 
I iili];'. ,ill S,jl'S(' s.~~ure, înO:-oronu 

(';1 \1 -;. l, ':' 'C"lI'ol '>" Y'] 1'· ' 
oi , " ~ , • ~ • ' ... ~ ~ 

- ,"- -o 'F • I 
U' .Iţ t t I la data de J ():'l, a. c. 
n~~Caf" fi an a va lua o i J)oriil(a.\1. S. c'.!e, eiel formele in, 

atitudine si impotriva ! (.uroll:iriÎ S<l, :-.t' • f,le:l cu. CL:), in:\i 
• •• • I mare modesLle ŞI economIC. Se cre-
mtoarcerll Habsburgilor. i de ca sigur, că la soJemniLă(ile în-

ParÎ3. (Ceps.) Declaraţia Mi- I coroni:'u-ii vor parLic~j)a toate Jlal

nistrului Mironescu~ in care a I 

accentuat ca intoarcerea Habs
burgilor tn Ungaria va insemna 
o intervenţie energică a Ro
mAniei şi aliaţilor ei, e conside
rată la Paris, ca o baza a des
ba terilor . conferin ţei Mieei An .. 
tante. După părerea cercurilor 
politice franceze, s'ar aştepta 
atât la Paris, cât şi la Londra, 
o atitudine oficială In această 
direcţie. 

Această atitudine ar trebui să 
fie astfel formulată, tncAt să fie 
clar că Mica Antantă este im
potriva revizuirii tratatelor de 
pace In g2neral, In special im
potriva păcii dela Trianon, 

Rezultatele conferinţei Mieei 
Antante sunt aşteptate In Franţa 
cu mare interes. 

• 

Pentru a liU!eaconLinua u(:[iul1ea . 
de Zidire începută de cătră" comite
telul bJoGlllni mUllciLoresc şi tiin), 
nesc rugăm pe toti m!UpcitorH func· 
t;ionarii s'ÎI-,.'1K:;i şi micii meseriaşi ca
l'i 'aU primit tcren.um de Ci.1.să dela 

Jud. oeol;u!ui Butcni, Sect. eL 

I 
~r. 1075-93U. d. 

I 
Exlract, l~'J1 fubli('I;tţ·-.nra de I:d

taţie. 

r

In cererea <le executnre m(/\ltă 

de urmăritor/ll1 CrişHn Petru contm 

/
lu-rnăr.itilOr Babu..(~l Petm ş.Î solia 
Boda Zcnj. • 

I J\li(I)ll'~(lăotIOl<~I'Jt'a 1 ~~I~!Dall.ă Buteni se~.t. c'L 
c .IC'I ,a wn-ca CX(,('IU,Hma' 

Iă l10uă în COlllra cUmpara drcului 
ta lidl~lUŞC laI'div dr, Popp~r AI,·x. 
asupra ,imohi'iUllui t~Ut)11ins in l.,lrol. 
d, N r. 11;") L a camulle;i Hutcn( sub 

! lil ~ ... i4~ politice, ded şi liberalii. 
, Ha mai 'mult, se afirmă, că parti 
! (ill.; ... iiJ'Jl'ql. SG \".1. ioJosi IIp of·;)?.ie. 

~i YU {Îl'PlIIIC :;;i un jLlr~tln~'lill de fl· 
udilale. 

Prin aCl'sl (I( l, eSJH.:ctatiYa na(io' 
ll'IJ:i ({ 1 art.idul,lVi Jil:x:l"al ya lua dt', 

flnHiv sf~îrş(it. 

ora) SlUU det:l slat să se preZii~ltc 

\:,rC\'(lzU I i ("lUi cxlraslll ('ăr\ii fUIl

duarc &·iUt a,l dO';:ulllent în căminul 
mUlliC;itOl"l.'s(· JU'$a Xo, 1. pentru inre 
gisll'are. 

-:1.-

i ja CJ.'1sa cam. a corn. uşa ~r. 10. 
I lmohilul ce ya fi li~ilJLlt 11(U! va fi 
, l 

1 v~Yndut pc un 'pret mai mic dc(',ll 
I două lI'cimi elin pn'lul dc st r.iga re, 
! Cei cari doresc se licileze SUJll 

1 uatom. să depoziteze la dt'legatul 
I Ju~lec~Uol'esc lO~/o din pre(ul de 
I slngare dre,:l g.u·an\ie in Ilul1l('rar I sau in efecle de c,::nlie socotite după 
I cursu: Iix'Jl j:1 orL ,1::: ll'~{'a LX, 
I 1,"81, sau să prede.a ~l:"e'~:ia~i' deIe

'gal că chHIljll13 cons!nWnd de[HlIle
,'ea, jl1d{'c~Hor('sle, IH'NlJal1ilă a ga
ranlei şi să semneze .condi p uuiI el(' 

Cei aoi maresali. 
NI". AI 1, 2, NI'. lop, (!);)1-~lJ2~2\ a Ili.C'italie ~<al"t. 11i, 1t)(', 170, lc;.tea LX 

, I 'şi H\37-b in lravikm cu ('asa ~r. VoiM!. nrL. 21 legt'1 XL Hl08 
! lH'l ~i un lanl d{' riămâllt ",lI'ahil Dacă' nimeni nu âTcI'ă mai mult 

Printr'o lege speciala., votat& I in pret de strigal'(' .);).000 Lei pcnlnl ce! carc . .a oferit pentru imohil ~n 
de parlament, d~nii generali I în,aSl.:'1!"ea de 10.000 Lei şi lllnimlllte pret mai Ul'oal decât cel de şţri-
Averescu şi. Prezan, au fost sume .de capitHl şi accesori. Igarc este d~ltor să intre gcască ime 

InAlţaţi Ia gradul de mareşali ai Licitatiunoo se \Ta (:inea in ziua de diat gara.n!ia fixată conform pro~ 
RomAniet 26 1 una I!U.lie (tnul tn;30 ora.10 la lf".0nlllllllli cIt' str'jgart' l,a llC'C'Cli !-!i parte 
Ge~~~ilin seria s~enilid~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

lor gesturi cu cari regele Carol 1. COSI "IlJlA magazin de coloniale şi delicatese Strada 
li îşi inaugureaza. o mare şi J.YI.. Braţianu. A sosit bn'inzi. de munte pro
fericită domnie - a impresionat aspătă brânziL de Braila. M.asline, peşti, vii, cafea turceascA zilnic 
adânc. . proasp M miLcinate. Sirup de s meură veritabil. 

. 1 udec[Hur:ia, 

.\ OI' doua t Ucll.a ţi unea exccn(iona

Iă in Le priv:;;!e inwtdul silu:ll in 
eonnma AncHlol-nlJiU! circul1lscripti~ 

tll'l. A'~lJU; .'1 e'tL.IW' , cHpr:~nsl'bl c.f. • 

a l:Oll111uei Anat/ull-nou Nr. coalei ci 
3:)\)7 Xo, top. nl1-Hi, CU pret de 
S!!gm'l' Lei t'd:OiJ pentru il10asarca 
c/'ealllei de .J Ud Lei oa i;ital şi aGc. 

Lcitaliunn.l se ya ţnl'<l in ziua de 
11 lUilH fiuLe 'dUUI ni,${) o11~1 :5 la casa 
a '':Ollll~l1l',i Anadiui-nou. 

jlllob:rl~i ~ "a Ii lioi!Jat nu' ';1..Li 
două lrelllu din prcliUl de strigare, 

Cpj cari doresc se liciteze sunt 
datori să depoziteze La delegatul 
J ude c:1to resc 10 % din prc!nl dt' 
sLr;g.tre drept !şlran(ic in num~rar 

I 
sau in e~('ctc .de ('(\iu!ie socotite după, 
(;urSjul hxal 1H orI. 42 lohtea LX, 

lX81, sau să prc((t''l aceltwiaşi dele-
gat că chiL.1l1lla constatând depune
rea, judeeiHort>ste, pr-ealaUiIă aga
ranlei 'şi Să semneze cnndiliunil de 
j:jcilatie (<aI'L 1n, };jO, 170, legt~a LX 
1881. art. 21 legea XL 1908· . 

Dacă nil11('ni nu oferă nNli lT1!U'lt 

ce! care (t 6frr-il pentru i!llObil-;un 

1 I,re( mai ur~nt decÎlt cel de slri· 
i garc esle (kllol' să Î)ltre gească îme 
i (j!iat .gI.1r:tn1ia fixată conform_pro-

I 
f'('n!u'fUr; de slrÎgal'(' l,a aet'PClşi parte 
pl"O'ccnluulă a pre!iuluj ce a oferit 

I Cart. 25. XLI. 198.) 
Aradul-Jw!tli 1,<1, 10 ~Iaju 1930. 

Dimitrie ShrălId:ua mp:. dir. cf. 
FogaraSj)'i mp. judecător. 

I Pt'nlru conrorm:Llle; Indcs::-ifr-abil 

I ~.--~_ .. ---.-Jl 
I
I Or. Vicaş medic 

specialist pentru boale de ochi 
, gat, şi urechi s'a mutat tn 
I Str. Mureşianu No. 9. (fosta 

Nador u ) lângrt. piaţa de bucate. 

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

fi~Noutăti de vara eu pret.uri reduse 
, w .. 

se e .. pnta "PARIS" casa de model 

~1 
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Judecatora ocului Arad Secţia Cf. : .JudL"caloria Amd'll:'llOll Huru!;t set'- 1 t.i28 No. d~ ord.ine .~. 1. 1: No. lOl)· 
No 3310-930 ef. tia c. f. 2i{1~2~5, "Cu preţ de ,şll'lgare 8000 

No. 257-1~lH30. Lei je;,lru run Înc<ls-area crealllei de 
Ex'!~ a;'i {~In pUli'!it'Ill ('tIIlU dt> 

ta~e. 

[('Î- I Exka(~l ~!U pubJi('l:t~:.n:-~ .. dt> 11';.;1· ~ Lmi) Lei capi kd şi aee. 

In ('e['erea de execut-an' fat luMi 13 luna i\:u(~usl ~uul 1U:m. ora 3 la 
1

, taţie. L('.iialiulle~l se va {.inca in iiul'l de 

In urma cererei de executare 1 de llrm{llopii "t.d. 4ui Schmidl l. n. caSll OOIl1llillală a 'comunei Cruceui. 
făcută de urmaritoarea Soţia lui ::.: Ailtllayer E, 'conlra unll~lrjlci v~ld. llJlObilul ce va fi lioiuat n~ "a li 
Cioculescu Atanasiu contra urmă- IUl Bekes iosif Il. Schmidt Ten'z.ia. v~1ndlll I'C lUJl "prct mai mic t!edU 

ritelor Ciuca Constantin, Ana So- Judecătonia. J I duttit treimi elin prciul de slI~igai'e. 
caciu, vad. lui Ciuca Teodor, nl\sc. ,A ol'donat licilaţiuuetl exc("nl~una· Cei cari doresc se liaiteze sunt 

sau in efecte de oaUlie socotite după 
CUI'S\Ul fixal in ,ar1. ·i:! h:gea ~ LX. 
lSIH, sau s~1 prcdoa acelui~a~i deIe· 

l gat că chiLaula con.slahlnd depune
rea) judecătorcste, prealahilă aga
rall(ei şi să sel11n,'ze .collcli~inllil de 
l:icila\ie (ar!. 1U~ 1.51\ 170, legea LX 

lHK1. arL 2i Jegl'\a XL lU!)d 
" Dar-ă nimeni nu oferă mai mlUlt 
'cel cal'e a oferit pentru imobil lUiIl 
prc~ mai Ul'ooL dcnÎ.t cel de stri~ 

floarea Rada, in care cauza nici iti .:n ce pri\'ştc imob:lul sjlttal in I ualol"i să depozileze Ioa dele63lu1 
licitaţia fixata pe ziua de 30 Dec. "ComUlla En,.tclsbliLWll dl'cumscrip- I J udecfttoJ'CSC 100/0 din pre{a:l dc 
1929. nu s'a ţinut fiindca la ce- ~ia Judecătoria AracLul-nou rurală 1 st['ig~lTe drepl g;.u'al1lie in numerar 
rerea comuna a parţilor s'a ama.- I cupl~illse in Cf. a ('jUtl1unei Engds· I sau in efecte de oanJ;tie socotitc după 
nat. I brlljlln ),;'r.ooalei Cf. ·13 N o. de ord, 1 CUl'sul f.ixal în .art. ·12 leg-ea LX. 

'1 'oare este dator să intre geascii ime b ~ 

(Iiat ;!9l\l'RJltia fixată conform pro-
I Ct~lllu:lUi; de strigare la ut:eeaşi parte 
pro·cenLuală iUpl'e\,ului .ce a oferit 
(arl. :::;), XLI, tUK; 

A ordonat Iicitaţiunea execu-I A. L 1. 1';0, lop, \);3--!H. jIOrtiuIllea Lui , 1(-'81, sau să predea a{:ClaJaşi dele-
ţionalş tn ce prive~:te imobilele I Schmidt Tcrezia cu prcliQl de stri· gal că ehil,wla constatând depune· 
situate in comuna Arad circums.! garc 7000 Lei. penlru inCJ<lsarea cre- rca, judecătoreste, proolabilă a.:ga" 
Judecatoriei ocolului Arad cu- ~nt('j de 180 Lei oapital şi acc, ra:ntei ~ sâ semneze condiţiunil de 
prinse in ef. a comunei Arad Nr Licita\ltllwa se va linea in zi~a de 11dlajie ,~.al't. 1-17, l;-){}) ).7U, legea LX 
ef. 11347 din Arad sub Nr. se- I '27 Juna AIU(~ust .anul 1930. la casa co- lt:t:1. al't. 2,. legea XL mOd 

rial pe ordine A + 1 J 1"10 4690+ nlU!nală Q comunei Engclsbrullil. Dacă l1imeni nu ofer'ă mai ttlIlJilt 
4690-4697, care este agru de lmoh:1ul ce va fi licital llllJ( va fi c.el care a oferit pentru imobil \Ulll 
170 st. patr. tn postata "Nyow vitnduL pe !Ull pret mai mic dcciH prc~ mai uroat decâl cel de slri-
maskoz il pe lângl\ fixerea preţu- două lreimi din pretul dc strigare. .gare e.sle dalor să inlre gească illle 
lui esclamaţinii de 4000 lei şi Cei cari dol'csc se licitcze sunt dial g"'ln~nlia fixată "Conform pI'O-' 

asupra cota părţii lui Ciuca Con- datod '~ă depoziteze la delegatul ccntu:!Ul de sl1"Îgal'c l~l aceeaşi partc j 
8tantin de jumMate parte a imo~ Judecătoresc 1{}0/0 din pretul de procentuală a lJre!lUlui ce a oferit 1 
bitului cuprins in cartea fund. 1"10 strigare drept gar~m\ie 'in numel'ar:art. 25. XLI. 1\)8.;, I 
2905 din Curtici sub A+2 serie sau in efecle de o;.11U\ie socotite după Al'adul-nou Iti, 19 Maiu 1930. ' 
1237 legografic care este agru de curSiU' fixat in .ar1. .. 2 leg{'U 11\, Dimitrie Sărandau mJ>. dil', cf. 

1 gug 600 st. p. in postata. tloka 1:'81, sau să prede':l acellUiaşi deIe, Foganasy nrl~. judecător. 
pe lâng!), fixarea preţului esc1a- gat că chit.anla cumlatând depune- Pentru «;onform:tatc: IndesciiNbil 
maţîunei de 30000 lei, iar refe- rca, judec:Horl'ste, p!'('a!abilă a ~a, 
ritor Ia imobilui amintit 1n c. f. , ranteişi să semneze condiţiunil-de JlHbdHoria .\r~HLu)-nou Huralii sec-
in locul prim fară considerare la 11kitaliC I,~~'t. 1l7, l~O, '170, y"~ca LX 
dreptul de uzufruct intalentat în 1 U?\i. art. ,d legea XL 1nox Xo. :2313-!13a. , 

favoarea Vlld, lui Guca Teodor Daca nlil1cni nu o i"c dl m-:li mll~1, EX'lraoc! ~in puMie;;lpUUt'a (tel:{:l. 

~ia c. f. 

ţii floare Rade şi Ciuc Constan- cel care .a ofer'it pentru imobil jlJ.l11 taţie. 

Aradul-IlGjU, k\ tU Maiu 1930. 
Diimitrie Sărăndan mp. dir. ef, 
Fogarasy mp, judecător. 

Pentru Z:{)nformitalc: Indcscifrobil 

J lld('dllol~ia Anluui ·nou Rurală sec-
~ lia c. f. 

Xo, 2171-1930. 

.Exb·ad tiin ~"ubH(,t:lrun('.a de l~~

taţie. 

In cererea de execuLare făcută 
de urmăritor firma FI\'lIlcise .Janschi 
contra urmăril;ului Rlug Anton. 

.I u decăto l~ia. 
A ordonat Lcikl.ţiuuea exeqw~;iona-

Jă in PC priY~lc imobilul slluat in 
comuna Aradol-lloll ciro.:umscriplia 
Jud, Aradul-noll rur. cuprinse in cf. 
a comunei Arm!!U"1·noll XI', coafci cf 

3612 ?\o. de ordi;lle 1. 12. No. top, 
4J15~71.1327-1·-13 . .in pretul de 
str:iJgRre 2,3.0000 Ici jJonlru inDJsm'ea 
ereanlci de 15.584 Lei capital şi acp;~-/ 

Litiialiut1eu se va t.inea in ziua de· ... ~-· 
30 luna l.u'lie ,;.,nul EI30. OI'I1l! 3 iU..('.Q-

tin pentru Incasarea creanţe de pre~ mai urcat dec.:lt cel de slri- i In 'l't'l'cn'a de execuku'l' faclut;i 
30000 lei capital ~iaccesorii, in- gare este dl3.Lor să intre gcască îm'(~ 1 de urmarital' Firma F, J .. mschi Arad 1 

-terese de 12 la suta de la 5 Dec. . wat gnrantia fixată eonfoNl t'i""Uo 1'{U'tlt~R urmltl'il Finslel' Vid Icn lift. 1 

1928 spese de proces şi execu-I ,cenlll'!I1!~ de strigm'e l,a aceeaşi part.e i Jmlt'c.Uoria, I 
llluna!ă a ('OlllllU"':"-' r~-llOU~'-:C:-C- .~-"".: ."' __ .... _ 

tare de 3418 lei fixate pAna acum I proccnlllală a iwcl'lliui ce a oferl1 ! .\ ordonat licilatiunea eXCQu!,lona-
spese de 700 lei fixate pentru I (ad. 20"'). XLI. 1U3.) I Jă in ce privşlc il110bilul sHual in 
.cererea de Jicitaţiune. 1 IAradul,ne,u; I;a -1 Iunie 1H30. 1 COll1ulla At'udol-n<lI1l QirClIlllscrip!ia 

Licitaţiunea se va ţine tn ziua D. SărMan IJl, p. etil', c. f. Jud. Arad)UI~-l1oU rur. cuprinse in ef, 
de 30 Julie anul 1930 ora 3 d. Fogar,.1ssy m. p, jud~"CăLor. \ a cOl11l,mel Arl,.'l.dul·nou NI'. coalei cf 
p la în locul oficial al Cf. str. 37~}7 No dc ol'dine A, 1. L No. top, 
Palatul Justiţiei uşa Nr. 44. Jud{'lc:ltOl~ia ArodlUl·nou Rurală sec-I 1!)11-1U1:2 park;a lui Finslcr Valen 

llllobilul ce va fi lioiLat 1ll\lJ va -·ti tia c. f. I Li 11, cu }}ret de b. L ~trigare 15.000 
\'ândut pe un 'pret llla:i mic decât )\0, 2311.~1930. Lei pentru lU:ll 'casarea crealltei de 
duuă treimi din pretUit dc stJ'igar'c. 1 Rdra<1 din yublieatlQn"8i d~ Eci- 1300 Lei eapilill şi aoe. 

Cei cali doresc se liciteze sunt I lalJle. Ucitaliune.:<t se va tinca in z~ua de 
daton să depoziteze la delegatul I 1n cererea de expcuLare fât '!lUi 1:2 'luna .~\lUdllst .anul H130' ora 3 la 
Judecăloresc 10~'o di,ll pl'ct;ul de de. unn:irit{)r firma F, Janschi Arnd ,casa eOllll1Jlală Arad:ul-nou. 

lmobilul ce va fi liclLat nu va fi 
Y:lndut l}e un prcţ lllai mic dec~Î.t 

daun. lre.imi din prel;ul de stnigare. 

~lrigarc dreptgaranlic in numerar 
sau in efecte de roulie socoLite după 
curSlli: f.ixat in .ari. 42 legea , LX, 
1~81, sau să predea aceJAlliaşi dele
gat că cl1it~lIlla conslatiind depune
rea, judecătoreste, prealahilă aga
ranlei şi să semneze condîţluuil de 
1idlaliellUrt, 117, 1;,){), 170, legea LX 
lK81. art. 21 legea XL 1908 

:cantra urmărit ~l.ahler Nicolaie. 
Judecătoria, 

A ordonat licit~,ltiunea exec(u;l.1ona' 
lă ,În ce prhştc imobilul situat în 

1 eomuna Ar.adoJ·nou circumscriptia 
Jud. AradQl-nou Tur, cupl"inse in el'. 
a, comunei AI"\ad,u!~·nou NI'. coalei ci 

Ce,i cad dO.rese se liciLcze sun! 
datori /sâ depoziteze la delegatul 
JudeC'iHorcsc 10°,0 cUn prG~ul de 
str,ig,lre drept gar:ln!ic in numerar 

11~1Gtar~~'ZteY~11:i l, 'Iare A vânzare de pariie 1 .Se V~)f desface 3000 metri stofă din -

I 
lană cu:~tă p:nt~u domOl, mult sub preţunle de zi. Gră- , 

bIţi-vă m mteresul Dv. pentru a Vă acoperi i 
! ,. trebuinţele până ce stocul nu se 1!!3 

ImobiluI ce va fi Hoitat nu va fi 
Y<ÎJndut pc !UiD 'in"cţ mai mic decât 
două lreimi din pretul de slnigare. 

Cei cari doresc se liaitcze sunt 
dato~i să depoziteze la dC'legatul 
Judecatoresc 100:0 din p-re\IU:l de 
strig<lre drept garanţie in numerar 
lsau in efecte de ~e socotite după 
curSlUil fiixat in .ar-!. 42 legea LX. 
1881, _ sau să predea ac{'[u:aşi dele
gat că e11itanta constatând depune. 
rea, judecătoreste, prealabilă a g.a_ 
rarl!ei şi să semneze conditiuni!' de 
lkitalie (mt. U7, 1;')0, 170, legea LX" 
1881. art. 21 Jegoa XL HlO8 

Dacă lllimcni nu oferă mai mult 
. cel care a oferit pentru imobil !Un 

pret. mai uroat decâL cel de stri. 
gare este dl3.ior să intrc 'gească ime 
cHat g-arantia fixa Iti conform pro
c.enlullUl de strigare la aceeaşi parte 
proeentuală a 'Pre!Ului ce a .oferit 
(art. 25. XLI. 198.) . 

:Aradul;r1O'u, k1 9 luna :\Iai 1930. 
Dimitrie Sărhndan lllp. dir. ci. 
Fogal'.asy mp', judecător, 

P!'nlru .confonnitate; Indesdfrnhil 

Dacă nimeni nu oferă maî mlUU 
('cI care a oferit pentru imohil !Ull 
pre~ mal moonL dcdit cel de stri
garc este dator să inlre' ~cască imc 
dial ~ra.ntia fixată conform p1'o
'cen!uliUll de strigare liU aceeaşi parte 
proccntuală a -pre'\ului ce a oferit 
UI't. 2 . .,. XLI. 198,) 

Data tn Arad 7 luna 1 unie anul 
1930. 

jud. de ocol,' 
indescifrabil 

I • va epuiza; la firma .,. 1 

I
~ . 1. SCnUTZ, I~: I:--CZu-p-retU\-dC-ba-ni i-n nu-merar 

vis a vis .de ~afe~eau,~' 0. r,ăşă~ea~~, ă Livretul. d,e." cumpărare al ; put~ţi cumpară pe l ste de 
. SOCletăţll "CRM)lI" e~te ~'ahwll '1 6 1,2 .funi cu IibeJul Cre (tit 

~~t:1li&mJ~.4f"~_': s.~~ J:uaovic golDstein 

FOTO FESSbE11 
Salon de primul rang. Por. 
trete culorate artistic Specia
list în fotografii de copii. 

Arad, B·11. Maria 20 
in casa Adalbert Szab6. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._~~~~~~~! C~ădemoda Arnd,S~B~ti~~ 
Cu preţul'i1e1noastre ieft~ne pl'ovocăm mirarea publicu/ui! Ho. 2., Palatul Minoriţilor. 

I 

Pfln rtprezentanţa de mai multe fabrici au SOw ---------____ _ 

~ sit mai multe vagoane de biciclete; GărickeH 
.... ~...... "Diirkopf" hKayser" "Waffenrad:: "Steyer" 

"Naumann" "Brennabor" "Bastert" "Krun 
Standard" "Hossia" "H. S. F." Biciclete de 
cursa şi turism. Conditiuni favorabile de rate. 

In accesorÎ depozit bogat. 

Sigislllund IIAI\ll\IEll şi fiul 
, Arad Bul. Reg. Ferdinand 27. 

MOBILE EFTI~E d:ln (Jeposil af~ 
lafI oricând la atelierul lui 

Timi,oara, Calea Buziaşului 12. Ultima 
oprire a Electrului Nr. 2. 

306 Vinde şi in rate. 
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. Judecăloria Rurală. lneu O, Arod.) 
. 1\1', G. 38·H3-D:30. 

I 
! 

ROMÂNIA 
Judecatoria Rurală Rovine . 

Secţia cf. 

No. G. 6077-1930 • 

Puublicaţie de licitaţie. 

lmobilul ce ya fi liOlLat Ililt y<L fi 
vândut pe AU preţ mai mic decât 
două lreimi din pr('lul de slrigare, 

Cei ca ti doresc se licitcze sunt IfF 

Subsemnatul delegat, judid~\r a
aduc la cunoşlil1lt1 ~cneNtlă, -că, in 
scuzul lC1!ii articolul LX, (rn lXHl. 
par. HH reSt). XLl. din l~K)""l, par. 19 
cU!llcă lucrurile lUrm{ttoul'C ş. a. 10-

1

· Nr. 9:17/1930. ef. 

comobil :\0. 1\)86-911. Unirad, 1 \1 

Exu-act din pubUem\:una de 

ta~ie. 

In cererea de execuţie făcută 
de urmrtritoarea Cassa economi~ 
ca. cercuală de păstrare contra 
urmăritei: Coma Draghina 

In baza execuţiei de escon· 
tentare efeptită in ziua de 24 
Februarie 1930, pe baza decisu-! 
lui JudecMoriei Mixta 2529-930. 
obiectele sechestrate in proce
sul verbal de execuţie No. G. 
6077 -930, canS\pea, toaletă, 
bufet, 400 perechi gbete, aran
jamente de pra.valie etc, şi alte 
obiecte pretuite in suma de Lei \ 

dalorist\ depoziteze la delegatul 
Judedtorese l{)% din pre~ul de 
strigare drc!:tgar:m\ie in numerar 
sau in efecle de oa!ll.ţie socotite după 
cursul fixat in arl. 42 legea LX. 
1881, sau sa predea acduiaşi dele
gat că rhit .nlaconslalând depune
rea. judecătoreste, pre..'llabiHi a ga~ 

run\ei şi să semneze condiţiunil de 
lkilalio ',art. 147, 150t 170, legea LX 
18Hl. art. 21 legea XL 1908 

batoza l'oalJr, :'larschall ~o. 11 Hi2. 
PUlllllă de apă, etc. este in ul-ma de- I 
cisiului NI'. "·WiI dilll anul 1!J29 al jlUld 1 
Rurală din Siria s,au exccvat in \ 

. S':cu:a în favorul exccvatorul.uJ De
bclac Ilie repr.iH'in advooal dr. 
Homul Lazar ln Siria împotriva 
eX0Cvalului Tisca AJe:-xmdru locuitor 

. din COIll. Tâm1Use pentru încanarea 
captitalului de 120X09 Lei şi .acces. 
pdn execuţie de acoperire şi cari s 
au pretuit 77WO Lei ~e vor vinde 
prin Jkila\liepublică. 

I 

Pentru cfeplui rea acestei licik'1.ţiu 

ni} pc "'haza dcdsului NI'. G. 38J6 
1930.. al j ud, rurală di n lncu se 
feixează termenul pe :)0 Iunie an~l 1 

E?;~(l. la orde 13 in COll1, Sicula la i 
locuinta lui Ardelean Ioan 1 
şi toti cari au voie de ,fi cumpăra 

sunt iuvitati prin acest edidcu 01>- I 
s~rvarl'a a:eia~ că luc~urile susamill~ \ 
tlt"l vor fi valldute III sCllzul legi 
1.1.. d'IQ 1881 par. 10X7 şi 108 cclor \ 
('ari dau mai mult, pc lângă solvire 
In 'bani gata şi în caz necesar şi 

suL l,ireţul de strigare. ~ 

Prell'l1ziunea care e de ilH.:~lsat 

"afce 1208n9 Lei capikll, doh~lllzile 

de .. ' " S' \:" vl~ lH] dlll 1 Sepl 1!1:!!I. l 

.al'· sP's(' 1(' j '~llla acum stan'l'i te de 

,..eJ7018 Lei. 
. ~ ','il nIl! ~)I k \.: ca ri :~i lIlig 1.1 li 

cital,ie al' li fosl eXC'f'y,ate ş,i de alll 
;;l an'ştia ;;i·a1' f.i ciiştigat dreptul 

a.- a'2l.!pcrin~, hcili.1t·.~;, prezenlâ' es
te ordonată ŞiL în favorul {lC{'storu 

in sel1zuI al'ticolul XLl. din Hl08. 
par. 20 " ' 

Dal la Ineu, 103. 31. V. 1930. 
Baorbu~ 

delegatu judccătOJ'esc, gref. 

':No. G. 21116/1929. 

Publicatie de Hcitaţie. 

JUDECĂ TORIA. 

A ordonat licitaţiune (execu
ţionalit) în ce priveşte imobilele 
situate în Comuna Pecica cir
cum. Judec. rurale Rovine cu
prinse tn protocolul Of. Nr. 2881 
a comunei Pecica sub Nr. de 
ord. 2045/b 2046/b grevat cu 
uzufruct vidual al văd. Coman 
Mănăila. cu preţul de strigare de 
1600 Lei. 

\

36000 cuprinse i~ favorul l~i. 
Alexandru KutanYl repr. prm: 

I Dr. Aladar Mannheim advocat 
din Arad pentru suma de Lei 
48000 capital, precum şi apesele 
stabilite pâna in prezent se vor 
vinde la licitaţie publica. in Arad 
S~r, Moise Nicoară No. 2 la 
locuinţa urmăritului in ziua de 
30 Iunie 1930, la ora 12 con!. 
art. de lege LX. §-ului 107 şi 
108 din anul I8RI al legii Pentru incasarea creiantci de 

500 Lei capital şi acc.' exec. 
Licitaţia se va ţinea tn ziua Arad, la 2 Iunie 1930. 

de 24 Iulie 1930 ora 11 d. m. Indescifrabil 
in localul oficial al instanţei uşa şef portărel. 
Nr. 2. I ____________ III!! ,-

lnmobilul va fi licitat, nu va 
fi vindut pe un preţ mai ftlic I 

deca.! l/'l din preţul de strigare. 
Rovine, la 27 Martie 1930. 

ss. Gh. Novacu, 

In rate de 6 luni, puteţi cumpară 
gramafoane. plăci, cflrţi, note şi 
articole de hârtie cu libelul Consum 

la firma 

IiERPEL ss. Mt.trgescu, 
judecator. aj, dir. de C. f, I ~. __________ _ 

___ .... __ ._~ ____ .. 1 ---------
~ ...................... ~.~~.g.~== .. MJ .... = .. , .................. ~ 
Cumpărări I,e rale de 6 l·Ullj 

puteti face pelângă J)refur~ ~" 
~oderate cu Jjbel~l u S - Il: ~trasser 
Consum" fa casa efe Dloda 

Dacă nimeni nu oferă mai iruult 
cel care -a ofcrit pentru imobil lJJin 
pret mai urcat decit cel de stri
gare este dator să intre gească ime 
diat A'arantia fixată conform pro
·etmtuliQ:t de strigare la aceeaşi parte 
proC{'nt uală apreVIJ:lui ce a oferit 
Cart. 25. XLI. 198.) 

Aradul-non la, 19 Maiu 1930. 
Dimitrie Sar'l.'ll1dan mp. dir. ef. 
Fogarn.s~v mp. judecător, 

Penim ·('onformitate: Indcsdfnabil 

Judc-('ălor:ia Arodul-noll Ruralli sec
.tia c. r. 

l\' r. 2170-U30. 

Ex:tract din publi(~aranea de r ci
taţie. 

ln cererea de executare făc:ulă 

de Ul'!1ll1rilol' firma Fnancisc .lan 
schi L.Qlllra urmăriLuiui Nicolaie 
Sch \'al'lz 

J udccăloria. 
A ordonat licil.atiunea exeQu~iol1a-

Iii in ce priveşte imobllu! situal in 
·comuna .\'~HI()l-nOlU circumscriplia 
Jnd An1diUl-lloU I'u!'. f'upnn:.c in eL 
a l'\.1ll1IlWi :\l'"O{lu~-D()U Nr, coalci ci 
:.rlli ~o. de onilllc 1. (:-\0 tip, ·l;n:J 

Vis'" a ". vis C~:; bi,ss:"!t'ico PlJ~in(Jfjt~lică • .".. "..,. 
JlWWH e7mjff·I_~1IY'!I:8:_·I""""' __ 

I -:1t; cu I,rel'tll (le ;'~!':'f'lr" :l;') OOU lei 
• I L ! l ":llnl .. lll~'as,lrca (:reallţ~j dl' 37;12~' .-. 

S-a deschis magazinul de imprimate abituri, lucruri de mâna. 
şi tot acolo se execnta şi ieftin trusori de mirese albituri de 
dame, b!\rbateşti şi de copii, hrtlaturi, pijamale din materialele 
dien- R E eLA MII Arad. Str. J. C. 
ţilor. " Bratianu No. 3. 

Fraţii R6zsa 

Arad 

1lei capJt.ti :,.i a.:c. 
I Licilatiunoo se va ~inea In ziua de 
I 2U luna J/Uiie unul HJ31J ora 3 in cas:ţ 
I cQlllunală a comunei Aradul-nou. 

lmohilulcc va fi liciLat nu va fi 
. vfUldut pe .. lU.ll 'Pret mai mic decât 
,'Alldut pc iUll 'Pret mai mic decât 
două treimi din pre~U!l de §trigare. 

Ce.i cari doresc se lioileze su.nt 
datori 'să depoziteze la dclegalul 
JudedHoresc 1U% din pretul de . 

Pe baza decisului Judecătoriei 
~Mixte Arad de mai sus, t toale
tă cu oglinda., 2 paturi şi alte 
obiecte preţuite in suma. dei Lei 
28300, cuprinse tn favorul lui 

Bul. Reg. Ferdi
nand No. 35. I 

strigare drept garHDtie in numerar: 
sau lin efecte de cau.tie Socotite dup~ 
cur~l fixat in arL 42 legea LX_ 
1881, sau să pl·ede.a aceluiaşi dele~ 

gal că c1titan!a constalând depune
rca, judecătoresle, prealabilă aga· 
raDIei şi să semneze condît.iunil de 
lieilaliemt. 117, 1;)0, .1'170, legea J.X 
1~81. arl. 21 legC":! XL 1\10,) 

. Samuil Fried dom. in Arad, repr. 
pI'În adv .. Dr. Aladar Mannbeim 
Arad se vor vinde pentru suma 
de 15000 lei capital, 12'\0 in
terese dela 1 Iulie 1929, pl'e· I 

,cum şi pentru spesele stabilite 
pană in prezent, ]a licitaţie 
publică in Arad, Str. Peneş Cur~ 

A telier de pi-
etrărie ~i de
pozit de Ino-

IlUlnente. 
Mare asortiment 
de marmora. Pre

ţuri reduse. 

! 

nacă nimeni nu oferă mai mult 
('el ('arc .a ok'rit pentru imobil lU:1l 

p1'cl mai lll'(,Klt dec~ît cel de slt'Î-
gal'c este d~1tor să intre gească ime 
diat garantia fixată confonll pro· ~ 
'cenl u '1Ui\ de slrigare In aceeaşi parle 
procl'ntuală a 'pl"c.tpltli ce a oierit f~~~\9~'1~0~ :~ozi~a de 37 I Haina face pe Om! Din puţine E----\--T~A' ··.......etR~?---J~"d.A····'·,kS· 

art de l~ge I~, §-uluf m'l~~l1şi I p,arăle va. puteţi. imbraca. :bil~e • V .. 
108 din anul 1881 1] 0''' Ş1 '. elegant numaI la croltone I 
Această I 'Cl'taţ' ,a eol!.exec: Arad Str. Meţianu 11. pe rate; de 6 luni. Depozit mare de stofe 

(art. 2:i. XLI. 198,) • 

Aradul-nnu kl Hl :\Iaiu 1930, 

l)imitrie Sărăndan mp. dir. ef, 

FogaNlsy mp. judecaw 

1 le se va vme ŞI .' . ; 
in favoarea. văd, lui Geza Farage. aa ŞI postavun. 

Arad, la 2 Iunie 1930. .J U!~,·:.i!lolia Al ;!\iu:-noll Hurala sec· 1 'COlllUlI<l .\.mdo !·llO(U. cin:ulllscri plia 
Indescifrabil tia c. r. \ Jud. Aradul-nou rur, cu JH'in;e in d~ 
şef portărel. No. 2312-1930. ~Î comunei Armi,ul-nou Xl'. coalci cf 

II Exh'act ,r;n j;uhlkl;lFQIlNl tIe [('!Î- ' 35RH ~o dc on1ina .\ 1. 1 1\0 tn}) 

Un llla-I'"e pal te'on 1'" taţic. 4:H5-J8, 'cu preţ de strigare 15JXXl l' . ln {'erCl"t':l de c,t'cllLare f<'itutil Lei pcntru ,un cas·area crcantei (}(' 
de unnăl'itor firma F, J.anschi con- 11 "1'0 Lei' C11>\'\"11 "1' ace marcă german it se vinde .~ , .. ),) , : " v ' ". l ira urm:'lrit HenrieJi l\Hhali Lidta\iunr(l se YU Vlll'U in ziula de 

CU preţu extrem de ief- i~.·,"\· . ' .. Judecătoria. 11 luna _\,ugust .anul 1930 ora 3 la 
tin. La ziar.' -A ordonat 1ir:.ikl\iunea CXCdU'(iiona· ca&..'l. comunală a comunei .\t'adul-

az:r~~lIIilitZltfJ Hi in ce priveşte imobilul siluat in nou. 

Pentru conformitate: Indescifr.abil· 

Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 
numai la 

CSAKY 
Arad, în faţă cu biserica lutherană 

(reparatii garantate). 



Automobile mici "Opel" 4,-16 HP. se pune in vânzal'e ca Lei 49.500 
la repoezenlanţa generală 

A. Kalman AracL - .. ................. 
G-466-1929. , 

, 

Pub4i(a~j(' de lied .. lf.Îe 
SuLsemnalul dclc.,{at .JlUllcc .. Horcsc 

lin baza urt. '102 legca LX. din 1~~1 
legea execuţională udl\Jl"e la cunoş

tinta publică că in cauza !u'IlI;lrilo
rU)lJl Firma Jal1schi din .\nadul-nou 
repl"i)rin Dr. Francisc :-.:"clI adv. in 
Aradul-Il()Q (~onlra lui Andrei Ale· 
xandru ii soUa p('n1r.U Înoassarea 
cre<!lltei de lS.1Hj Lei capital ş.i ace. 
se .,. vinde la licilat:e publică 
~ll{;Ft;U;l, că la 1) Iulie 1930, om 4 d 
m. la fa~'l JoculJu:i in comuna ~Iură
şeI 1 cărulă şi aUc obiede pretuite 
in suma de .tOOO Lei s('chest!'ale in 
baza dccisul;u,i de cxecllţia- No. 201&') 
-H127 al :Jmlccătorki J~;aIă Anldu)
nou. 
Această licitatie se va tline. şi in 

favontl lud S('illckuhen lzidor l'epr. 
p~!l Dr. ]oan Hemrnen adV'. in Al'c'l
dul-nO\U. 

Aradul-nou, [a 20 Iunie Hl30. 

D(»egal JudecăloreSc: 

. In ban dc es,'on~cntm'e efe ptuil<1 

1
, i~l ,:iua ~le lli bcntht~'î:~ ln;~l) pe baza 

oeCISU lUI Judet alonel :\ln:ta Arad 
1 S111-l!.27 obicde1c sCl'heslnllc in 
i pro'C'('sul vcrlml de execu\,ic ~o. 

1 G. 2iXU--l\l:)I}. şi anUlllC: 1 butoi de 
13:: lilrccu 2-) lilre tuid,. 1 dulap (,Ui 

: 2 uşi cu pulpitnu, 1 crcdt'ut Cli 
13 pulpoitre, 2 pOllcvi de pnă 111. pat 
j 1 şifon, 1 ladă pl .varză, 1 lmhl de 

pl'CSC pt. ac:rcaIă", ~m1e pt. laptc 
din liniclreft, 2 calle pl. kl'iJt('. bu
loi gol de 3;") litru, 1 tin'ldwa pen
tru I'<,trol de 10 litre, 1 fcşnic din 
aramă mic. 2 WlcÎ ~."clere dela 8-
11 anii. 1 eal-klPă nca)..rr~l, de 10 ani; 
1 cal sur de 3 imi, 1, trăsură tără

lwască, 2 pl u,g'uri de fier, 1 gravei. 
de fier. pretuite in &uma de 2LHHO ! 
lei cuprinse de fa\·oTul Iu- (~heorghe : 
Braban repr'fll<n Dr. Iuliu BOM: 
advocat in Arod contra lui23.000 lei i 

calilal .5i oacccsori j>reeum şi spe-: 

G. 4H6Q-1\l29. 
JlHici.:âloria .\radul-llulu nwala. 

i 
I 

Sut semlla·U: lurator o) )ll<lssl'i fU'11 
!illll'n:are.l~jd()r Zimlllcr1Jlan~l in ba, 
za (\Pc'IZU ,UI rlut de e'Itn.' lnhulKtlul ' 
Arad slIb Xl'. FaL iîHI-w:m. «dur,' 1 

la cUfloştinW rUhJi<'<l, dî. in Zhl.a de ! 
30 Iunie 1mo ora -1 p. m. se "01' II 

"inde prin lkitatiullC' rIU oferle in
chise ohiectele cU\1I:inse in invenla- 1 

: rul Siltb pos:liile 1-.331 i~u pret de I 

! a:\'irare 207.263 lei şi ~n pret de 
r \'~lnzarc de 2jl.~),j8 Ici. :\matorÎi 'mr 
, r rezcnta oferlr]e lor inchise ('urulo 

ruli până 1a ore ]2 in zi'lI:) de 30 Ju-

:\0. 671-19:J.O. 

J ud<.'>C<Horla rjUrxdă But.eni, sectia ef. 

Extrad din ptloJieaf .. na de 
taţie. 

111 urmacerel'ct de eXl'{ţl.(:1l"{~ fă

r.uLă de \Urmăritor Gedeou f~as.par 

i.n 'contra urmărHilm' Biro .\ndrd, 
Biro Varvlara şi Hiro [)ealla din Se
biş .Tudeeătol'Îa r\U.l'ală Bulcni sec
tia :ef. ordonă 1ici La ţi unea asupra 
din imobilul ,in comuna' Sebiş cu
prins in .et ~o. 3;')7 ~o tap. HO-91 
b. pOlliunea lUi Biro Andrei, Biro 
\. arv.ara, Bir'o Ileana la pret de .stri
gare ac 21.iOO lei pentru inoassarea 
('Tf'an lci !:').OOO le i c.a p şi ace. 

Ilie Hl:30. Ucila~î!lnea se ni Unea in Ueila\ÎurH''l se va line in. zilua de 
• Uroul advoca!Jului Dr. Gavril Kele- ! 16. ~ulie Hl30 ora 10 in oasa con1/U:
. nwn Aracl Str. ~I()işe :\k'oam 12, un. i 'laIă aCOlllune.i Scbis. 

de (lupă c!esfac('rea ol'erlplor' se ~'la I/nohilul care \'0 fi lidtat nu va 
eunlln ... a cu lidlaFunC'Q verbală. fi \'~"lldllt pe :un preţ mai mic dlil{'~1t 

Raeo"iţa m. p. grefier. I selc stahilite rână ip prezent se! 
----- i vor vinde la licitatie publică in I 

~\l11alorii vor dqmllc la m:'lnile ) jumălate C\iJl pre{Ul de slrif}'1re. 
oll'atonu'ui. e<l \'.;tdiu suma de 10~'o 1 Cel cari doresc să lidteze sunt da
din pretul ele v.lnzal'e al obiectelor, ! tori s;i. depoziteze la dclegatul }u

:are o.biecte nu se .~'I')r vinde s~h i de~ătoil'CSC 1~':o ~in. pretul (le Şlri", . 
;;{)';'n d:n preţul de' vanzare C'U1pnns I ~aI e drept gel! ant.IC. !Il Ul~mef'<'1r sau 
in -in\'C'nlarul. CeleIele C'~Jnditi,uni şi III efect de cantle SOCo~lte după 

. I 

Judecftloria Hurală, lncu J. Arad) I Arar! str. Yanotorolui ?\o. 8-17 zina: 
NI'. G. 23H-IH30. ! de 17 Iulie 19:30 la ora 1. p. m. COIl- i 

inwntarul se pol verlea "o subsem. cursul fixat în art. 21 legea LX. 
natul. lKSl sau Sfr preddc acdu!i;1Şi de· 

t ..... ~ ~ 

: form art. (le }l."gc LX. par. 107.şi 108 ' legat c!lit:1I1Î.a const~1Ulnd de)J,Ule

Publicatie de licitatie 

SulJsemnalul delegat judiciar ~

<luc la cUlloşlintă puhlicil in scuzati 
--., }f.'gii artiC'ol LX. din 1~81 par. 

'102. respective XL. din 19lm 'par. 
19 eUll1că lucrurile iUrmatoare ş. a. 
2 boi, 1 vacă, trăsură ':a osie de 
f · , 1 . l' ,., I (CI' care'.r. urlllil ({'CISll tU l"t'. I 

.' ---4:fJ:,Q din aÎlUl 192::1 al TribullolullUl 

şi din anul 1XS1 a], legei CXl'C. Ilr. lul;a 1\:",1(' itd\'O'('at, 

(,111"ator de massll.. 
, .. 

Arad, la 1!) lunie( Hi30. 
sC'f-portilrd; 

Ned€scifrabil. Arad, Str. (;h. Popa No. ti. 

~--------------~- ~~--------------------------------------~ 
·Mare asortjment de Biciclete, can- L d - P , 1- k" 
deJabre, şi materiale pentru în-. U OVIC a In as 
stalatiuni electrice se pot procura la 

KREBS 
A.rad Palat III 01'tOt8Y. 

VOBSITOR vobse.~te, curAţeşte~ spală. hain
de dame şi bărbăteşti. Primeşte piele de vob •. 
sire. Arad Bul. Reg. Ferdinand 51. şi Str 
.-: Eminescu 1. Palatul Crucea Alba.. :-: 

ream "judeclitoreşte, prealahilă ~ 
garan\iC'Î şi să semneze conditiuni
le- dC' licitatie (par. 1-17, 1:)0. 170 J)Lc

gea LX. 1~81, par. 21 Leg-eL Xn 
l!;{)S.) 

In unDa deci:dun"l eomiiiului fa 
Hmelllar a lui klcob Schom'alrl fac 
C'tmosot1:t, că la 8 lulUe Hl30, opa1 d. 

, ( 

I m. se VOI' vinde obieclele (IC birou 
i ,iu\'\n:ariatc sub l:oziţii 1-18 ş~ 

18-.\) Şl preţuit<' la fi57.i Lei. un mo· 

. Miiller 1. şi fial Arad, :nn'n!arÎal sub pozi!;c 74, jH'ctuit 
la 2:l.0O'J Le.:. şi un pod bascul 'f~lb-

din 1neu s-au execvat in ;\1inişul de I 
sus În favorul e:»ecvatoru1ui Corn. ! 
Bisericcească 011. rom. ~din P~\iuşe- I 
ni repr. pr!n advocat Berd.an Ghc
orhe adv. Buteni Împotriva execva
tutui locuitor din comuna ~LiIlişul 

:de sus J)clitru incasarea capI{aJul~ 
de 4{j() Lei şi acces, prin cxecuţ,ie 

de acoperire şi cari s..au 'pretuit în 
14.;")00 Lei se vor vinde prin liJ;il3\ie 
'publică. 

Haine de primavara, pardesiuri: curăţă ţi vapseşte 1- tor c1ectniC', pentru tăiare de lemne 

Str. Brătianu No. 7. Caka Bana!ului 6. 
I I rica~iunc :'olarj,a Ih'ines Budapesta dn· 
I ----.. - --- --. I yenlanial sub pozitia 75 pretuit la Pentru efeptu[re~ acestei licltatiu 

;llll, pe baza decizului Nr. G. J Cumpărări pe rate de 6 luni puteţi face pe lângă preturi modeşte cu Jibelul I 30.(}(l(} Lei. 

ni, pe baza decizul ui N r. . (;. 

ZlH-1930 al judecătoriei rurală 

din incu se fixează termenul pe 7 
lulie anul Hl3() la orele 16 d. m. eorn. 

Minişul de sus Ia locuinta ~rmăr. 
şi toU carj au vwe de ta cU~lpăra 
sunt iU\"itati -prin acest ed;id cu ob

servarea aceia, că lucrmile susamin
lite vor fi vândutc în senzul legi 
LL. J.:o lR81 par. lOX7 şi 108 celor 
cari dau mai mult, pe lângă soIvire 
în hani WtM şi în 'caz necesar şi 
sub pretul de strigare. 

! "Consum" s, pălării de dame J osefina Ara~ Str. '1 Amalor,ii au să depună ofertele 
1 A. Ia salonul de BratJanu 1 . . t ]'. 1" . x 

I
l '. 101' \Il r-un pIC UlC lJIS lnlpreunu dt 

10 procente al pretului până la 8 

Cel mai sigur mijloc pentru sta.rpirea peronosporei şi a ]utie 1~30, ora 12 rnaSla~ la TII. Dr. 
a orce fel de insecte vătă.mâtoare (moJIi, etc.) serveRte Sigismunk Szo'osy; preşedintele con-

Prelenziunea ca~e e de Încasat fa
,ce 460 Lei capital, doM.nzile de 
10°,0 socotind din 1 Apriliie Hf29 iar i 
spesele p:.lna a~um stavcl'He de 117:3 J 

Lei. 
ltrecâl mohilele cari ajung la li

citatie ar fi fost CXCC'vlate şi de alţi 
.şi ace il'! a şi·.ar 11 c.'lştigat dreptul 
de aco pe r.i re, licitatia prezentă es
te ordonată şi în favorul ",cestora 
în scnzul articolul XLI. <jiu 1908. 
rar. 20. 

Dat .in lneu, la ;'8 Iunie 1930. 

dclegatu judeCătoresc, greI. 
'Barbu, . 

'Y siliului fal~menlal' dom. in Arlad 

NOSPG,A4SEN 
mixtură de piatră vânătă şi arsenic preparată tn fabrică.. 

Contra fAinei de carii cel mai sigur efect îl are SOL BAR 
De vânzare la: Carol Feszler in MAderat, Asociatia eco-

nomllţlr În Arad. Paul Erdos, băcănie, Arad. 

~IOBILE in RATE Pelângă condîti~ni 
de plată favorabile, 

tn ~ret de G ~ ~ .Il 1 Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bam gata .I1.a<. Atentiune la adresă! 

Doamna mea I Nu gMiţi acasii., incOmod şi mai 
costisitor decât· la restaurantul 

din Arad, unde cu lei 40.- ga.siţi un prânz' CRUCEA ALBĂ" 
sau cinA de primul rang. 

j-Iaj12egafa!:~~"!irr.;D·ţJarjas 
, Str .. Metiana No .. 11.. . 

l'iwtralla ~Pt Poporuluh. 

Piata Avram Iancu No. 21. orcl'tu) 
de poate face la fiecare obiect, se
parat. 

Consiliul falimentar dedde in 
mod arbitrar, ori (lCC'Cple sau re· 
fuză ofertul'? r 

Obiectul. se poate vedca 113 faţa 

locului Piata Cctqte Veche dO! inler
venUa mea. 

f)r .. \. :nannb-eim. 
curalor de liWSSI3 faiiflH'.nlară alni 

lacou SdlOll\'ald 

~ .................... ... 
Spalatorie cu aburi şi căl

cătorie 

,erezia »ultinger 
j 

Str. Con.sistorului Ho. 35 Arad 
Spală şi calcă, hainele bârbă
teşti de vara pa.nzii, cu prel_ ţuri convenabile, 

, ." 

i 
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