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Tf>lrfGnul llrdac,iei (Arad): 154
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Fracul

SJcotcal.u lI-lui :\Ianiu, care aştepla ... Aştepta şi el-sa, aş(('pler şi fracui li-sale. Aşteptau amfilld )i, l1m!i
şi sigllri de snie. La 8 şi jumătate
de dimineată, suh balc)unele hotelului, Iigi\llUşii izbucniră dCJoală:
- :' YiilJru!,(, ."di\ie specială...
GU\'ernu l Avcrescul
Iată - cetit Jrulc - dovada cerlă
că d. Maniu vJÎn guvern fără "ba-

d-Iui Iuliu Maniu
Ca să intelegeti aliLudinca de astăzi a d-lui Iuliu ?\Ianiu, trebue să
v~l întoarccti cu zece ani în urmă.
Se a!ci;it uicge »l'cdera\ia« Preşe
dinte d. N. Iorga, d. Dr. LUPll fu~
sese rugat să primească portofo"
liul internelor. Prim ministru era
dr. Al Vaida-Vocyod.
Unde era d. Iuliu Maniu?
La. Cluj. De Cw! Fiindcă nu
ştia încă, dacă trebue să prezideze
un guvern naU:mal-tărăllist sau
dud! trebue ~'l'n-'se păstreze' pen~
tru altii. combinatie.
In 1926, Ion 1, C. Brătianu
ş.lcp!a "I?e pJZit~e«. Dacă Fcf}eraIZ

J~l

.8 ~\l ,rl~L.lUf Ffd~ă~ttla ~

1 •~

u, enu

a

:>st r <.

a
l,t l."n.lL

.Er~ III ~926. I:m 1. C. BrătIann

,Încheiase gU\'er~area, ~('gelg
h'~dll1and ,a ~hema, pe cel treI
şefI de partIde }O audIenţe separate
şi i-a c('rul fiedlruia din {'i, 6tte
J listtl de
Partidul ţărănesc işi dădea seam a de un lucru: dacii prezi n Iă 'J
listă cJmună, de guvern de colaborare
naliJnal-Flrănesc) aducerea
~enerallliui Averescu la putere es~
Î§l

gun~l'l1,

te

zrtdărnicită.

"bună Zina." Era
limpede ca lumina,
Cineva află că generalnl Averescu ,Ta prezenta .:) listă de colabo-1
rare: Averescu pJus disidenta Cl'Jh
diş. Acum D1, brga era rugat s'
se ducă cu dJuft liste la palat. l:::lrga refuz:\. »J\' 11 mă P()t dllC~!, cu
dOlla Q/crlr la preţ diferit penim
aceiaşi licitaţie«. Dificull ăti mari.
Timp scurt. In sfl1rşit, se c~de de
aOJrd: d. Iorga ya marge cu două
liste. Răspunsul d-sale e caracterjstic: »Regde mă cunoaşte bine,
aşa că nu risc să mă lac d~ râs
eMar cu cele doud lisie!«.
D. l:wga se prezintă cu cele două
liste. Lista pUl' nathnală - )l!n
principal.
Lista
naţbnal-1ără
neasch »În 8ub.ţidiar«. Ca la
judedH::wia de ocol[ Ca să sah'cze
aparentele d. k}rga îi face regelui
gluma cUIl:>sculă:
- D. G)ldiş e pe lista noastră ..
Sa~ mai bine zis, Si re, lI. CTJIdiş e şi pe lista n Justră . . .
.SJarla e peceLluilă: în fata Solutiei eehivJ·cc" şi ridieule a d-lui
l\laniu, regele - care nu aştepta
decât ălât - alege lisla generalului Averescu: partidul pJpJrlllui
pluS disidenta GJldiş.
D. Maniu - avea 'asigurări~
- că va fi chemat singur la guvern. A dJua zi dimineata la ora
8 În camera d-sale de la Alhcnee
Palace aştepta să fie ,ehelllal«.
F raCal era intins pe pat. Tărăniş
tii ştiau de scara d'i situaţia e defini
tiv pienluUî. D-rul Lupu, d-nii Gr
lunian şi ~lihalacbe se amuzau pe

Era simplu ca

.
,

,

I extrrmis.

!

Era firesc deci, ca -

de teama proleslelor consumatorilor.
Rt.'in"ierca specu]ei se observ~
apoi rleopot ri":t !:ii la celelalte articole de pl'ima necesitate: carnea,
plÎÎnea etc .. prelurile fixate de Prim:'irie la Illceputul fiecărei luni nefiind tinute in seama de nimeni.
De obsen'al Îll special că I1ret~JI
făinei de gnlu şi ar piUnei răm,î.ne
mereu acelaşi, deşi se tipă pretutindeni eli hambarele ti'irii gem lndi de grllui din anul. tr,ecut şi că
pretul lui aju nS d.crizoriu,

făcftnd fu-

I prima
ziunca de lleYJe, d-sa să tindă din
zi la
înăbuşirea, ţăriinismu-

._._._._._._....._._._._._,
! lui.

j

Ceiace a
Tudor

şi făcull

Teodoresc:l'Branişle.

Ce guvern ua urma după dl RlaDiu?

~la, ]~b~lh~Jd: ~al~!~ »t:ece~ n~ana,~'

~~rtr

1 lastul. !Hrănist. D. Maniu n'a HC1 ccplat fuziunea cu lărăniştii, de! dit ca 'J lransfuziune de sânge in

j'

I

Ce f~ d{' fi/ezri () ligă a con.~ll"
nw.forilor
şi s"si::area imti-

ţi ei?
dul !ărănesc de sub !:ieria d-Iul Dr.
Cum am arătat mai sus t cel putill
Lupu, plus noua organila~ic liberaîn or:,şul noslru autoritiHlle stau
tit a el-lui G. Brătianu. Act'st guvel'n :11' fi prezidat Sau de dI. Ma- cu br;l!t>le incrucişate in fata areşal Prezan :-;au de :\lareţ;alul Ave- I ceslei desfrânate speculi, Încuraj{llul-:1 prin pasibilit:atea lor.
rescu.
dncilul nostru puŞi. III CUl, c!i~ :lce~sta comhinRti~ ,blil:IIll"~t',1ublicul.
t;lllgL';...! În fiecare zi şi pWar dtdea, se ia ca sigură venirea
:\IareşHIt;lui A'".crescu .la putel:c. (~e- t.eşle spoml cerul la zahli.r, la caroaJ'{,cc lJ1 ult 1Il1U I lunp acllUl1lle ne, la zarza\'aturi cu alme.gatîa
pHl'lidului p:)porului au cre.scut mnrlirilor creştini.
:\imeni n'are curajul să reprif
oar lC lllU It .
111eze specula, boicoL.lnd pe spo._._._._._._.
liflt01;.
Se impune deci din parlea celăţenilor clujeni mai mult curaj
şi eneq:~ie, spre a instilui o ligă
a consumatorilor care .sil-şi ia asupra ei sarcina controlului căzu
lă cu lotul in deSuetudine din cauToată opinia publicfî este ocupa-I primul moment ,era privită ca o
za autoroH·l\ilor.
Iă de inleresanla dcsfărşurare poneînsemnată fractiune \Temeinică
Initiativa au şi luat-o d-nii primlilica, ce se produce in s[uHll par- - azi a luat un puternic uV:.lnt procuror R. Filipescu şi judecătol'"
titlului liberal. In primele zile ale pc tonUl tara, llul11ădnd cele mai Epure. dar am vvi să-i vedem cât
. ctillnii d-lui Ge:>rge Brătianu nu serioase organizatiuni suh drapelul mai cunhul la lucru.
se aşteptase la o abU de serioasă sau. In ultimul timp au trecut în
Iar publicului nu-i rămâne altşi importantă
descompunere al organizatia V-lui G. Brălianu org. ce,·a. clecM a seeonua accastiî ferivechiului partid liberal de sub ne- din Dobrogea, Cluj, n'gărfls, Râm- ciU'i Îl1ilialivă. indic;lnd parchetufasta •conducere a d-Iui VilltiUî. nie ele.
lui pe toti speclllalorii. Prinşi 0Bnllianu,
Deci o împăcare între cei doi şefi datrl de guler Selnlem siguri că nu
Aprnbal de ~1. S. Regele şi ajutat este imposibilă cu ab!t mai mult vor scăpa şi ciiteya amenzi bine
de loIi nemultumitii.
ÎnlrnC<'ll <lI. G Brătianu a declarat aplicate vor fi un rel1wdiu mai siPartidului liberal dl. G. Bră- la admri'lrile din Cluj, că este conl- gur impotrim ja[uilli practicat de
lianu a pornit la muncă în toată l'a sistemului ::prin noi lnşine( şi comercianti, deeât loale ordonanpulerea cud.ntuluj, Organizatia că va continua lupta p:lnă la răs lele aulorilătilor şi lamcnlllrile În
noului parEu liberal - care la turnarea yachei conduceri.
van aie consumatorilor.
Dragos .

Deşi profeUa În materie polilică I
se lwanlize3z:i {[t'la sîn!', loluşi sanl i
inleresante prol1oslicurilc ullui ma-;
re bărbat de slat, ClI care am ayul J
onoare să vorbesc la Bacureşli.
Confo~m ac~slor "cderi,. gUYeT- j
'llU! d-bt :-'1anm se Y-U sdmnha b..
le.)amnA sau cu lIll guvern de concenlrare sau cu ul1ul de ]1'lrlid
Guyc;nu'l dcc':ll1cenlrare ar fi<com~
pus din parlidul ayerescan ,) a'l lat" f·' l '
'lI'} 1 '1'
't'
Ş cp < il 1 nC\llme .\ I la ac lC, paI 1-

.

J

I
I

i

-=-._._._._._.

!

DI. G. Brătianu:
nu lucrăm "prin noi insine".

._."'._._._._._"_._._._._f
Specula neru$inata'
cu alimente la Cluj.

Autoritătile

nu iau nici o măsură pentru infrânarea ei.

Cluj. - N oile impozite yolale de I
Parlament asupra produselor
111('ntarc de prima necesitate au
avul drept efect în Ardeal deS- (
lănluil'eH unei .speculi şi mai neru- j
şinate din part~a negustorilor, de-I
dit 'in restul t['l.rei.
.
Astfel pre~ul zahărului los S-t)
scumpil cu 7-10 lei la kibgrum
ajung;lud p{Il1ă la ,13-4,. lei kibgramul, deşi laxa la kg, n-a fost
sporită d~c;.î.l cu :j lei.
lJ,emn de remarcat e în această
privinţă că de mai bine de 10 zile

ali-I"

acest

pret

dăinueşte,

aul:>ritălile

fiind sUl'de la l;)alc pJângerile COllsumatorilor.
O ancheta ar pulea astfel stabil
că in Cluj nu există astăzi un magazin care sIt-şi aibă un prc~ fix
pentru zahăr. Fiecare c;)l11erciant
vinde după dispozitie şi după exigenta consumatorului.
Aceiaşi
spf'culă se observă la
vânzarea lămâilor, care şi-au indoit pretul a.lungând de la 3 lei
la 6 lei bucata Sau an dispărut din
magazine fiind vândute pe ascuns

-.-

Ungaria Desfiin,eaza
vizele la paşapoarte.
Budapesta, - Zilele acestea a
avul loc la :\Iinistcrul de Externe,
o conl'cl'in\.ti cOllllllla a r.eprezculan
tilor organizaliilor economice, comerciale şi industriale, care s'a 0cupal cu simplificaC'';![l formalităţi1;)1" pentru obtinerea vizei de inHHurare a vizelor ar
contribui
trare in Ungaria. COl1f-erinţa a conîntr'o măsură neobişnuită la inten-.
sific,tr-ea mişdrii sldi,înilor. Actual
menle se tratează pentru inllHurarea vizelor cu Belgia şi Olanda. Este posibil că se va lrala pentru 1nIăturarea vizelor şi cu Slalele succeSoare pe baza rcdprocilătii.

j

j

Voinţa

2

Agitatiile antisemita.

lnvalizii de război
la Regele Carol.
Miercuri la 16 Julit', delegatia
»Soc. Izb~îllda" a invalizilor şi vă
duvelor din r~1zboiu şi Uni unei
generale I. O. V. )Iucenicii neamu
luh, grade inferioare, în frunte cu
d-nii 1011 Vasilescu, Alex, Ionescu,
A ureI Păunescu, Gh. Stirbu, deIe.gatul marilor mutilati şi Anghe,
lI\ ănirlie, au fost primiti În audicnfă de Hege Cll cari s-a Întreţinut

c

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

ce a ascullat pc fiecare în

parte, SUH'ranul a binevoit să J)ri~
mcasdi memoriul Efclleral privitor
la problema I. O. \. asigurfll1d delegalia dr înaltul stm sprijin pcn~
Iru illf;tptuirea drepturilor prin
documcntallli mcmoriu ce i-a fost
în mfma t.

-.-

Noui descoperiri.

prrirlilahi

şi

credit al

ŞI cu hbelul
Industriaşi/or la~crotoria

cel mal leftm

!~-.-.-.-.Haine de primăvară,

intreaga recolta

!
!

consiliului dt' admi-

nistralie al sus numitei b~incit În
contra căreia de asemenea este

de
Itli Arad. Str. Metianu Nr. 11.

şi văpseşte

Malle, 1. şi fiul Arad,

la

fabriCa de Var din atrzaui S. A.

~

pentru adunarea generală
exlraordinară a
Societăţei
AnonimeForesliere din Lomaş

r~ ,~"

pardesiuri: curăţă

obţine

.Convoncare

Hai.nel~ civile, ~~if~rm~ şi ~e lucru,

obţineţI

Se

n

in atentiune functionarilor de Posta şi C. F. R.

Timisoara, 17. - Cercetările şi
insI ruc!ia în legătură cu afacerea
Bancii Timişiana continuă.
Eri d. procuror IHidulescll şi ,iudecrttorul . (de instructie, a făcut
noni perchezitii la domiciilc a-lor
Oprea şi Arsenoyici precum şi la d.
dr. Aurel Cosma, fost minislru, şi

cel mai bun Var

_.C!IIBIt._._._.~t

este

in cuptor rotunda,
în timpul de pace

şi

(1 ~i la Firma SigismUnG NorOi' Arad.
Telefon: 9-18.
a::t "::;c * « l' * i Ar t * ,1:8

._._._._._._.'_._.-=-._0"_"-I
Emer.·, VarJ-aS
l_._._._._._._._._._._._.
..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Odată ('U casele comunei
adunată pentru trecrat.

ll

pre~edilllele

~

rea fO('ldui.

Afacerea Băncii
"Timisana

'C1:::t:: d

~!~e, ~~I!~i~!~_

tl care
siune, ars,
a fost

In momentul, când p1.mf'm ziarul suh lip:,r, aflăm. că intrt'<lj;!3
('omuna Fibiş, jud. Timiş, sta sub flacari. Cauza îu('t'lUliului deocamdată nu se ŞlÎt>. AtI fost ehem"Ii pOlHllierii Aradului şi Timişoar{'i, l)r{'('uIU şi din toate lo('urile din 3Ilropi('rt'.
Pompierii muni('ipiului Arad s-au dllS cu toale aparatele necesart>, unde H)r trebui să depună' o 1lJ1Ineă litanieă IJrnlru localiza-

J

muncă.

Qa!~~

Comuna Fibiş în flacări

"Iajcstatea Sa În deplină cunode cauză, a accenluat a
supra arL 41 şi ·iH din legea 1. O.
V. care prevede asistenta
prin
~liintă

f

negustori: ! r ()
~ Demultafost,dariarăse primeşte U

Sighetul )1.. ,- In arma ('UJlosrult'lor e:U'e~e antisemite constalale in judeţul S. ~larma'iei şi Îl1 !;pt'('ial În ('omul1a Borşa, o Mlegatit' a parlaml'l1lariior t>nt>Î s-au prt'zinlal f'ri J)-lul \'aida minisirul Intprnelor, ('!truia l-au ('("rul O grahnit'll soluţillbarl".
1lI. Yaid:l a ('erul 1i'1t"~afic d-Iui Juga prtff'clul judt·,utui, areslarell elf'Oll'l1tdor \'ioo\'aL', pr{'('uDI şi slIspl'ndarea din post a prt>o
filor nt'rin(lf'i şi Dumilrf'sc'll bănuiU ('u a~ilatilll1i an lispmi It'.
,
Deasemenea sunh'm informat" eii in urma propa~~tnrll'lor ('uzisle precum şi il Ug('i contra eai el("f, Iărillimta t'sl\! alarmatâ ÎI)'
mili multe parti are 'ării.

oră.

După

a cX:::c:::t ~:lI! :rscx

H AreftUeCI!:! I

DI. Vaida cere telegrafic arestarea agitatoriloi'.

)J

Poporului

I

II

cu sediul in Arad, care se ya line
in ziua de 26 Iulie 1!J30. la orele
5 jl. m. in localul
societatii in
Arad. Bul. neg. Ferdinand No, 4.
CLI urmatoarea.
OHDIXE DE ZI: . _ 1. Dispozitia presedintelui in
conformitate cu art. 17 din statute
2. Sporirea capitalului social
dC'la Lei 1;).000.000 la Lei 40 milioane şi in 'Ieg,ilura cu acesta 1ll0,
dHicare arl. 5. din statuIe.
3. Eycnluale"propu neri.
Domnii actionari, cari doresc a
lua parte la adunare, sunt ru~ati
sa binc"oiasca a-si depune aeliunile 101' în conformitat~ cu arI.
H din stalute la cassicria societiitii noastre ce) putin cu 3 zi [~
inainte de linerca· adunării generale extraordinare.
Arad, la 16. Illli~ 1930.

..
MOBI LEi n R ATE ~;I~~a1: f~~,~~!~rJ~: 1.
G
1
I._....._._
.
.
.
C'
i
I_.,_._._._
.......
I
Un
mare
patefon
I
·une'
Atentl
I
._._._
..
_._._._._._,
I
-.-.-..-.-.-.....-.
I

j

actiune pUblidt.
PerchezHiile au antt un rezultat fructuos, deoarece au fost "ă
site c111e\'<1· scrisori menite s~i ~ arunce o nouă luminti În ~lceastă
:senzalion~lIă af'lccl"(·. H('zu~lu! [lceslt'i perchezitii este linut secret
de călI'c 311torilă(i.
Azi la ora 12 Camera de' punere
sb acuzare În complexul de vacaulă sub preşidentia ti-lui dr. PeheI' urma s:t se pronunte asupra
apelului făcut de d-nii Oprea şi
Arsenovici împotriva confirmării
mandalului de arestare.

l

!

1----...

1

specialişt pentru boale de ochi
gât, şi urechi s'a mulat In Str.
Mureşianu No. 9. (fosta Nâdor u)
lângă piaţa de bucate.

~

-.-.-.-.-.-

v-'O--'

Cooperatiua Muncitorilor

81 functionarilor

primnşte prenotaţie pentru lemne
de foc preţ favorabil. Arad,

Bul. Regele Ferdinand 43.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Fără

parale"

cu libeluI "Credit" vă procllrali
de primul rang, din malerHlh
r.{'xcelenl, dup:l
ultima
moda la l\lliNCITORI nE PIELE
Arad. Strada Horia 5.

gh~telc,

'~.--._."'.--._.

Spălătorie

------.-

cu aburi si căI.

că'oare

Terezia Butlinger
Str. Consistorului No. 35 Arad

I

şi calcă, hainele bărbăteşti
de vară pânză cu preţuri convenabile. .•

Spall

_._._._._._.

...

:IZ

.1

No. 7.

Clea Banatului 6.

-.-.-.-.-~

CODsiJiul
de.! administraţie.

Reproductia nu va fi tax.ala.

În ~reţ de

bam gata

~
~

~ d
~.r1

Piata Avram Iancu 10..
Atentiune la adresă!
ţ;

Aralj,

I

Traducere, multiplicare ŞI coplare In IimDI!8 Romana,
• maghiara, 6ermana, lIallrna şi franceZă. Blanchete,
Invitaţiuni, Programe, Preţ-~urente, Scrisori particulare,comerciale cereri,
texte, literare şi econ.-politice etc. se execută promt. emn, exact. Adr. ia ziar.
I

a§_"'.",,"',,-, ...... 41...,e
marcă germană

se vinde cu
pret extrem de ieftin,
La ziar.
.

_._._'~"_"--.""";"._.

Dr. Vicas medic It

~,

Brătianu

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

deschisă

·1

Str.

1

Procesul functionarilor
contra Primăriei Arad.

Arad. Din surse hine
initiale
suntem în miisură să comullicăm,
cii o bună parle din consilierii

municipilllui Arad lucrează pentru Împăcarea şi retragerea pr:lce~~I()1' functionarilor municipiului
- Binc,lntclcs ,că aceasta actiune
salutară este împiedicală putin de
rezist{'n~a încăpatinerii dlui
primar Lutui, care este obişnuit cu
pierderea proceselor.

I

1

Jnlruc:ll ministentl muncii a pri- i
mit informaliunÎ că muncitorii de-I
la Resita sunt foarte a~itati, în urma faptului că directiunea uzinelor a anunţat o serie de concedieri
rf'ducerea zilei de lucru şi a saI arilor. d. Pan H<llipa, ministrul muncii, sănăIă!ii şi :lcrotirilor soci<lle
a avut eri dimineată el conferinţă
cu d-nii ing. SL. Cuncscu, directorul general al muncii, şi deputat
Eflimi-e Gherman.
S'a hoUirit instituirea unei comisiuni formată din: 2 reprezentanti ai soc. • Resita <, 2 reprezentanti
ai lucl'ătorilor acestei industrii şi
câte Ull reprezentant al ministerelor muncii şi industrie şi comert
cari vor ~vizui situatia plălei şi
cronometrajul. După ce se va termina aceaslă operatiune, aceiaşi
1 comisiune
va începe tratativele
penlru Împiedecarea grevei.

I

SomajUl in Ungaria.
Coostatările

ziarului
"Nepsza va"

Budapesta. (C{'ps). - Ziarul social-democratilol' unguri • Ncpszava~ puhlicrl un lung articol, în
cal'e atacll violent actualul guvern
Belhl-en pe lema şomajului. După
ce arată că parlamentul a rezolvat
chestiunea oplanlilo., a scumpirii
piiillii şi altoI· alimente, protestează faptului. că nu S'aac~)rdat atenţie şi chestiunii şomajului. ~Depu
tatii au plecal în \'acantă pe trei
luni, ins:! şomeurii au rămas aci.«
SPU]}t' zial1.ll.

.. Bazându-se pe ultimele date statistice, , ~epszava« scrie că pmajul a CI'l(>Scut În anul acesta cu
360'0 fată d~ anul trecut. In industrk comert şi printre functionari
se află -100.000 şomeuri, dintre cari
aproape 500/0 au Soţii şi copii.

felicitare

lelegramă de
adresată
S. RegelUi

In cazul, c:înd o hUila so!itiollure
între p:u'hlc litigioase ya Ii im-, 1
posibilă şi functionarii vor c:îŞll-j
ga procesul (dup.l clim li se euvine" prim;lria municipiului Arad
va suferi o paguhâ de e~leva millioanc cIP lei, carc sumă nu ya
putea fi I'estiluitâ decM prin instalarea imediată a citorva cinematografe, constructia, cărora nu Custâ parale...
-

..._._._._._._._._._._._.
Muncilorii dela Reşifa
sunf agi'a,i.

I Prima

m.
. carol II. Ia

SOSire

Comerciantul A. Schwartz,
proprietarul firmei "Motorica"
! din Arad. fiind informat, că 1\'l.
S. Regele Carol II-a a trecut
în direcţia Bucureşti, intr'un
elan de dragoste ce sirnţia penPrinţului
sa
tru revenirea
adresat o telegramă de felicitare cu următorul conţinut.Mă bucur din inimă cu

ocaziunea venirei A. V.
acasă stoP. Rog ajutorul
bunului D-zeu pentru realizarea planurilor A. V.

şi ereiarea păcei şi excis·
tentei poporUlui A. V. stop

Cu supusă credintă
"MOTORleA" A. Sehwartz

La aceste cuvinte sincere,
Cassa M. S. Regelui a binevoit

a răspunde: M. S. lIegele vă

multume$te

călduros

pt.

frumoasele Dv. sentimente
Secretar, Particular al M.
S. Regelui C. Dumitreseu

dovada vie, de dragoste
ce simte poporul pentru SuveIată

ranul

său.-
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Jmkcătoria

Antdul-no.l ruraHi

$Cctia c,
No. 2980/930.

r.

Extract din pUblicatiuDea de
lieitatie.
In ccr'crea de l'xeculm'c făculă
4e urmăritor so~. lui Alex. Szirbik
n. A. Szil,'ay.
J udecl\ loria
A ordonat licilaţiunca
cxccutonală în ce pri \'eşte imohilul
situat în COlllU'lla Pusta Bujar circumscriptia Aradul-HoU C prillse
in ef· a COllllUlcL Pusla Bujac :'{rul coalci Cr. 8,)6 1\0. de online
A. 1. 1. 1/C--1.a, l-t/a. l.ihS2.) cu
pretul de str'igare 40.000 Lei. P\'lltru încasarea crcan\ei dl' X16 Ld
capital si accesorii.
Licilat'illllea se va ţinca În ziua
de !1 S,eplclIHTie lmn ora 3 la casar
cOlllllnalti a com unei :\1 ureşcl.
Imobilul ce ya fi licit al nu Y<l fi
"âmlul pc un pn·t mai mic ~ec~H
doua treimi din pretul de stngarc
Cei cari clon'se să licileze sunt
datori sa d0pozilezc la clclegatul
judt.'cătol'ese 10"\1 din pretul
de
strigare drepl gara!ltie, în numerar sau În cl'ccl-e de eaulie socolite
dupli cnrsul fixat in art. -12, 11'gl'H
LX. 18Kt sau să pr;'dea aceluiaşi

'.

..

3

4-16 HP. ae prme ia vAn...,.

49.500

CII

Lej

r. reprenat_ţ. IlLauali

Judecătoria Aradul-nou rurală

sectia c. f.

:\ o. 301G - 1H30.
Extra('( din pllblJcatiuaea de
licita,it',
In cererea de eXl'eutare făcuUî.
Unile Arad, Judecăbria a ordoll~t
licilatiunea ,execu\ionalăin ce prl.veşte imobilul situ aL în comuna
Al'adul-nou. circumscripţia Judecă
lorie Aradlll-nou, cuprinse în c. f
a comunei c\nulnl-noll, Nrul coalci

A Ka" Ima" n Arad

.

•

cenlului pretului de strigare ac~ea-

'şi parte prooenlllulă a preţuIm ce

a oferit. (Arl. 2;j, XLI. 1908).
Aradul-lloU la 27 Iunie 1930,
, FOGAHASSY m p.

_+_

judecător.

Jud\!căloria Aradul-nou rurală
secţia

c, f.

No. 2!)3!-l-HI:iO.

t

•

Dacă nimeni. nu oferă, mai. mult
cel care a oferit pentru Imobil. un
prel mai urcat dcc{tL cel de strigare, ('ste dator să întregească imcdiat garantia fixată conform proceutului pretului de strigare ace~aşi parte procentuală a pretului ce
a oferit. (Arl. 25. XLI. 1908).
Aradul-nou, la 27 Iunie 1~J:~O.
FOGAHASSY m. p.

-+-

judecător,

Exlrael din nuhlicilthJllea d~
IkHatie.
JudecălDria Aradul-nou rurală
eL ·W. U;J:l. ll;H S5n şi ;~5,18. No,
sectia c. f.
In cererea de execulal'e făcută
lnp, lW- - 1-1 t cu pr<.'(ulde slrîgar.c dc unu1lritor Dr. Erich Haas me- N o. 29·10-1 H30.
50,000 L,'i, 3mll eu pretul de sln- (lic. J ud-edloria a ordonat Iicila\iuExlrU(·t din publicati(Ulpa de
nart' 15,000 Lei. :W:3~) cu pretul de nea execu\ionaIă. in ce priveşle
licitaţie,
~Lrigal'(,: 15.000 Lei, 3():~6 cu pretul
imobilul situat În comuna S~lnni
In
Cf>rerea
de executare făcută
de strigare 1;;,000 Lei, 4;H5/'i316/1 colaul-mic, dreumscriplia Judecă
CII pretul de strigare 30.000 Lei,
toriei Aradul-nou, cuprinse in ef. de urml'\dlor F. ,Tanschi. Judecăto
)(,111I,'U incas<ll'l'a creanlei de 12000
a cfl!1lullci S:lnnicolaul-mic. N'rul ria a ordonat licilaţillnea execu.
coalei Cf, lf1;{n, 1'\0, de oreI. A-1.,/1. ,tională, în ce priveşte imobilal si·
\ ,ci capital şi acces.
LicilatlllnPH se va line În ziua
N'o. top 68-1-6861/2-23-1, cu prede 21 Oet. H)30, ora 3' la casa co
tul de slrigare 1000 Lei, pentru luat în comuna ~Iu['cşcl, circumAradul-nou
lllunaill a comunei Aradul-nou.
incasarea crcHnlei de 1330 lei şi scriptia Judecătoriei
Imobilul ce ya fi licilat nu va acc,
rurală, cuprinse în Cl. a comunei
fi vandul p~ n,n pret mai mic d~- I Licilatiunea se va ţinea în ziua Murcşel, Nrul. coalei Cf. 9fi7, No.
cal doua trelJllI dm prelul de sl1'1- , de :; Scplemvrie 1~130,~ra;-), la
casa comunaHi a comunei Stumi- de ordine A. 1-2. 3;)2-353/C. 109
gare.
- 6, 352-353C. 110/5, cu pretul
Cei cari dore.sc sa liciteze sunt colalul-mic.
datod sa depozHcze la delegalul
Il1lobillll ce va fi licila!. nu fi de strigare 70.000 Lei, pentru injudecatoresc 100.0 din pretul
de y:1mlut pe un prel mai nlic dec~H casarea cr('antci de 89110 LI.'Î castrigare dr'cpt garantie in Ilumerar doua treimi din pretul de strigare. pital şi acces.
di>l('gal chila II ~a C'onstată !ld, depu- SaH in ·erede dl! cantie socotite
Cei cari dm'esc s~i licitcze sunl
Licitaţiu!1ea se \'a tinea în ziua
npl'ea judecătoreştI.', prcalahilrt a dupa cl1rsul rixat in ar1. 42 le- daluri să (h'pozitrze la dclegalul de 4 Seplemvrie 1930, ora 3. la
ganmtit'i şi siI semneze cCJI1diliuni- gea LX. 18R1 Sau sa predea ace- jlld"f.'cătorese 10".0 din preţul de
casa comllnală a comunei ~!ure·
le de li ci taI ie, (Arl. 117, 1;)0, 170. luias d('leg~\t chilunla conslata~ld I strigare drept garantie, în nume- şeI.
te.g{'a LX. 1881. :tl'l. 21, legea XL, depunerea Judecatorestc prealabJI$l i rar S~ll În decic tie cantic :socotite
llllobilui ce va fi licita!. nu fi
a garanlit~i si sa csemneze COllfli- dll!!.l cursul fixat în arI. 12. legea vândut pe un pre\ mai mic decât
1908.)
tiUllilc cie licilatie (art. li7, 1i)(), LX. lH81 saH să predea aceluiaşi două treimÎ din pretul de strigare.
Dacă nimeni llU oferă mai mult
cel care a of('ril 1')('n(rll imohiL un 170 kgea LX. 1881 ari. 21 kgef\ delegat chitan!a conslatănd, d-epuCei cari doresc si\ licilezc sunt
prel mai urc al dccfll cel de striga- XL. Hj()8).
nerea judedHoreşle, prealabila a datori să depozitez(' la dl'legatul
re, este dator sii înlrcgl'H,seă iIllC~
Daca nimeni nu ofera mai mult garalliiei şi s;i SJmnczc condi!illni- judeciHor{'se l()oo din pretul de
diat garantia fixata confurm 1'1'0- cel care a ol'criL penlru imobil un le de licitatie. (Art. 147, li>O, 170, strigare drepl garantie, tu nume-centuilli preţului ne slrigare a('~ea pret mai urcat dedl ccl de slrigar<l l{'ge:.t LX. 1881. arI. 21, leg~a XL. rar !:iau 'In sfl'de de cauţi? socotite
f~J{k:~,.
~.---~,-" ~
.. --~'~i parte p~'oe-el}l.uaHi fi prettlhu ee
este (~at oI' Îlllreg{'asci'î imNlia~ ga ..
du pă cursul fixaL în arL ·12. ll'gea
a oferit, (Arl. 26, XLI, HJ08 \,
rHntia fixata conf. procentului preDacă nimcni nu oferă mai mull
LX, 1881 sau să prt>dea accluia~i
Aradul-l1ou la 30 Iunjp Hl:30,
tului de sLrigare la aceeasi parte cel care a oferit pentru imobil. un do(' legal chitanta c()l1slal:'\nd, depu·
FOGAHASSY lll. p.
pl'Oc-entuala a pretului ce a oferit. pret mai urcat decât cel de striga- nerea judecăl oreştc~ pl'calabilă a
judecător.
(arI. 2,), XLI. 1\)08),
l'C ,este dator să În l regeal'5că inw,
garantiei şi să semneze c~mdnillni
diat g::u'3ntia fixat{l conform pro- le de licilatie. (Art. lt7: 150, 170.
Arudul-nou ,1 Iulh~ 1n30.
JudeclHoria Arauu!-Ilou l"llraHî
cenlului p['clului de strigare aceea- kgt.'a LX, 1881. art. 21, legea XL,
FOGA.RASSY m. p.
sl'clia c, f.
şi parte procenluală a pretului ce
judecător.
HI08.Î
No. 3018Hl~lO.
a oferit. CArt, 2:l. XLI. 1908).
Da'că nimeni nu oferă mai mult
Exlrael din publicaţi unea d~
Aradul-nou, la 27 Iunie H130.
cel care a of{'ril pentru imobil. Ull
rurală
.Tudecătorin
Arudul-IlOll
licitalit'.
FOGAHASSY m, p. pret mai urcat <ledl cel de strigaseclia c. f.
In cererea de executare făcuI!!.
judecălor.
r:e, eslc dator să inlregea,scă ime"l
de urmăritor Băncile Bănăţene N'o. 2912 "1930.
diat garantia fixată conform ()['oArad, J udpclHoria a ordonat licila- I
.Judecătoria Aradul-Ilou rurală
oenlului pretului de strigare acet'ufiulten cxecutiollală in ce pri "eşle I
Exlrael din puhlic,l'laut>3 de
scclia c. f.
şi parte procenlnalil a p['('\ului ce
imobilul situat in comUlUl Mm'c~,d i
licitaţie.
1\ o. 2H Il'H130.
a oferit. (Art. 23. :\LI. lHOX:,.
circumscriptia Judec:Horil'i Aradul I
In cererra de execulare fiicuUl
Exlract din pliblicaţiuDt'a de
Aradul-nou. la 2i Iunie HJ30,
n, OU cl,tprinsc în .cL a c.omun~i
de urmărilor mlllCi le m'\nlitene
li ritaţie.
FOGARASSY m. p.
leş-el :\rul COalel d. 1M1. No. de'
l:nilc Arad, JudecălL1I'ia fi ordonat
In cererea de executare făculă
judecător,
ordin.e A I. 1, 2, No. top. 3;)2~-- licitaliunea 'execll\ionaIă În ce pl'ide urrMu'itur Dobo~ Ioan Judec(t3;);1 C. 90. C. n1. C. 92. C. H:-J :l, Zi I \'eşte imobilul situat in comUll.a
15/a şi 332-3;-'~ C. 90, C. HL C. ~ll1reşel circumscriptia .Tudecăto- t()r~ a ordonat licitaliunea eX('Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii
92, C. 93.a. 3. Hi.:b. pentru incasa- riei Aradul-nou rtll'aW. cuprinse în CU\il)liaIă in ce pl'iyc)te imobilul
numai la
situal
În
comuna
S;lnnicolaul-mic
r~a cl'cantei do 29,000 Li.'i capital
~f.!l l2 om,unei MUl'C.Şel ;\0. c!lalci
circumscriptia
Judecătorh'i
Araclul
ŞI acces.
U. ,1 a. No. de ordll1e A, 1. 2. A,
nou cuprinse în eL a comune S;Îl1Licitatiunoa si va !in!.:' în ziuadti 1 I. 1. 4-5a (8-!1l la imohil. in el.
,18 Sept. ,luao. ora 3 la casa comu- .N~, 3. ~u pr~tu! id~ st.rig~rc 15.000 nicolaul-mic Nrul coalei cf, 812.
nulă a cnmunci.l\Iur('şe1.
LCI, la Imnbll. /Il cL No, <.l cu pre-, 1':0, d w)rdine A. 1. 1. r\o. tn})
Imobilul ce va fi licilat, nu fi tul de slrigar' :moo LeI pentru in .. 676 --677 h'2. c/2 cu prelul de striincasarea
Arad, în fată cu biserica lutherană
"findul pe un pret mai mic dr'cât casarea creanţei de 2;)00 Lei capi- gare ROOO Lei pcnlr'u
crcan\t:'i de 12.;-'00 Lei capital şi
două lr{'imi din pl'c\ul dl' strigare.
LaI şi acces.
(reparaţii garantate),
că
Cei cari doresc să liciteze "lmnt
Licita!iunca s{' \'3 tinf>a În ziua accesorii cu acea condi\îr,
datori si'! d"pozHcze la dcl:::gatul de '27 Sept. ln:~o. ora 3 la casa co-' dreptul de llzufl'uct întahulat sub
C. 6. În fayornl "ăd. Popoyici n.
Jurlee~i1or('sc 1O"i) din prctul
de munalri a comunei \fureşel.
Blaghi EI('na l'lim;Î.ne llratins.
'Strigare drept garan!it', În numclmohilul ce \'a fi licitat. uu va fi
LidlaliUll€Cl se ya Hnea în ziu~
Cu onoare aduc la cunoştinta
rar sau în deele de cautie socolite y[mdut pe un pret mai,mic de-dU
de 26 S€ptel11vrie 1!l30 ora 3 4a 01101'. clientt>le mele că prăvălia
dupti cursul fixat in arI. ·12. legea don<,'! treimi din pretul dr strigare
mca am mutat-o in Bul. Reg. FerLX. 1881 sau să pred{'u aceluiaşi
eri cari doresc să licileze sunt casa COl11unalrt a comunei S~lnni
dinand N o. 58. Am permanent la
dclC'gat chHanlu constalănd. depu- datori Sii depozit('ze la d<'lrgatnl colau1-mie.
Imnbiiul Ce "a fi Ecîtal. nu fi
depozit piel<.~ de talpiî, piele de
tlerea judecătol'eşte, prealabilă a judedHoresc lOo,. din pretul de
'gatantid şi să semnezc conditiuni- strigare drept garantie, in nume- ,,[inelat pe un pret mai mic decât g11etl'. şi accesori din branşiL
Rog onor. sp~ijinul şi sunt cu
I~ de licitaţie. (Art. U7, l;,}O, 170,
rar sau in efecle de c:ruţie socotite două h-eimi din prelul de strigare.
Cci cari doresc să licilcze sunt
perfecta stima
)e.gea LX. 1881. art. 21, legea XL, după cUl'sul fixat în art. ·12. legea
1HOR,)
LX., 1(0\81 SaU să pl't'dea aceluiaşi datori sti d{'-pi)zî~cze la deh'gatul
IOSIF HOFFESPRUH,. AR/\D.
Dacă nimeni nu i)fel'ă mai mult
delegat chilan\a constatănd. depu- jud~'cător('.s.c 100'0 dÎn pretul de
Se primi'-şl~ nn u«"IIie.
c."l care a oferit pentru imobil. un ner·ea jud<,cătoreşte, prealabilă a slrigare drept garantie, în mlll~c
rar
sau
in
o.."fede
de
c:1uHe
sxohte
-+-+-~.-+-+-+-+pr.('~ mai urcat dcciH c~l de strlgagarantiei şi să sr!l1 new c;)nditiunîIn rate de 6 luni, puteti cumpară
J'i?, -este dat,ar ~ă Jnlregească imc- le de licilatie, (Art, in, 150. 170. dllp:t cursul fixat în art. 42. l.:lgea
gramafoane.
plăci. cărţi, note şi
LX.
1881
sau
sii
pr·edea
aceluiaşi
·drat garanlIa frxată conform pro- le~a LX, 1881. arl. 21, legea XL.
articole de hârtie cu libe!ul COnSilII
ddegat chitanta constatănd, depuct'nlului pretului de strigare aceea-' IHOX.)
şi parte procentuală a J.m.>ţului ce
Dadi nimeni nu :>fera mai mull nerea jl1decăloreşte, prealabilă a
Ia IIrma
.a oferit. (Art 25, XLI. 190~),
cel care a okrH pentru imobil, un garanti-t'Î şi să semneze c:mdiliuniAradul-nou la 4, IulIe 1~30,
pret mai urcat ded-l cel de slriga- le de licitatie, CArt. 117, 150, 170,
FOG~\RAS~SY m. p. I l,:,esle dal,or ~ă intrege~că ime, I l{',gea LX. 1881. arl. 21, legea XL.
Judecator.
dial garanţIa fixată conform pro--! 1HOK)
ll
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Voinţa Poporului 1
;.
Des ,cp. ~. 1337.'930.
Tribunalul Arad Sectia III-a Com.
I~CIIEERE

Foame in Rusia

A fos' sau n'a fos' opera' i
d. Mussolini 1

Berlin. (Ceps). - Ziarele ruseş
ti cari apar la Berlin, anulljă ~1.
în mulle regiuni ale Rusiei a intcrn>uil J lipsi"î acc~'nluată de alimente, care am€.nin\ă să se preschimbe lnlr' J foamele în caz dacă
nu se Y.lr trimile ajlll::lare. Pretutindeni în Rusia dJl11llcşle o SCUlllpete en )l'111ă. N' llmer::>ase aliml'ule
ca JUfi, lapte, pilinc albă, unt, nu
sunl apnap~ deloc accesibile. Unhu c:lstă peste 15 rnblc, adică mai
mull d~ o mie de lei 400 gr, In
oraşe
mari ca ~bscova, Leningrad, etc. se poate obtine lapte numai trei m'i pe săpl&l1l<ină şi aceasta în baza unor carnetele cari se
cJiberea familiilJr unde se află copii bolnavi. Singura salvare o formează în prezent peştele şi cart)fii. cari au preluri mai scăzu~.

Roma 19. (Rador.) -

Agentia
următorul comu-

1

Aradul-nou rurală
)
seclia ci.
~
~ O. 2 7 9 0 / 1 9 3 0 . 1
I Extras din' puhlic.atJunea de ~
Ucitalie4
:~
In cererea mentă de urmăritoa 11
rea ~la!ilda Tolh m;lr. Cali contra
unn,lriluilli George ~lilovun şi solia Persida BOlgan.
.Judecatoria.
A ordon<ll licitatinnea eX{'(,lyţiq,",~
nală in ce pvri \"{'şte imobilul si luati
in comuna ~l;'l1ldruloc-Cicir cir- 'ji
cUl11sCTi plia Jmlecătorici
Aradul-;:
111111 cuprinse in
CI'. n cOllllUlei I
Mândruloc-Cicir Nrul coalei Cf. 4Ş !j
comunei Cicir ;-..ro. <le onl. A. L ;1
il . 10. :'\ o, top. :Ou şi 528 şi N o. :1
l~m eomullei ~lăndruloc A. I. 2. :1
?\ Il. top. :H1S, :n.)H. Cu preţul de )
slrigare şi anume:
Parcela No. top. 446 cu pretul de
strigure27.000 Lei.
Parcela ::\0. lop. 528 cu pl'elul de '
strigar :~O·O()O Lei.
I Par<:ela 1\,0' lop.. 2,138 cu pretul
de stl'lgarc 2000 Lel.
Parcda )'\0 .top. 27:JH cu preţul
de strigare 4000 Lei.
pentru 'incasarea creantei
de ~j;.i
13.000 Lei capital şi aceesorii.
Licitatiuneu se va Unea în ziu~
I

Judecătoria

"

I

~

j

,Şlefani,o( publică
In cauza de concordat preyenti v
nical:
a comereiant ului \'idor lloşJleac
din Arad, Piata Catedralei .:\' o. 16.
Unele ziare slrhine, ocup,imlu-se
de silnillalea d-lui .\Iusso1ini, au
Tribunalul - Dispune:
afirmat, C~l Dueele a suerrit o opeAdmite in principiu cererea de
concordat pren'Iltiv a comerciantu
ratie chirurgicală.
lui Bnşncac Yidol' din .\rad, Piaja
~lii de locuitori ai Romei, cari
Catedralei :\'0. 16, făcuUl cu petiau
văzul zilnic pe cII. ~IllssolLllt
tiullea inrcg. sub. :'\0, 1337-mm
străbălt1l1d
străzile oraşului, Jllerdin 30 Iunie lmO, şi 13:37-930, 3
g{md la plaia din Oslia ,vizil,ind
din 12 Iulie HI:IO.
Deleagă cu conducerea procedul-enlrcle clrusce, nu pot dccitt să
rei mui deparle În acest collccrdat
z,Înmhească şi să râd;'l de aceaslft
pe DI. Judedtlor de Şcdinş~l Sabin
ştire, a mia În scria incxacfilfitilor
~loldoyal1 dda Tribunalul Arad.
puhlicate despre şeful guvernului
Ordolltt convocarea credit oril ori
Înaintea dlui judecător
delegat
lui italian.
pentru ziua de 21 Au~ust 19:U1,
VA:'\D FOHTEPIA;\O "BJsendorora 9. a. m. în palalul justi tiei
fer". Arad. Slr Sava Raicu 112.
Trib. Arad Et. I. camera No. 57-58,
in vederea dclibcrărei
acestora
asupra cCl"erei de concordat.
Curătirea Si vopslrea hainelor de primăvară o 'ace In modul
Fixeaza suma de Lei 30.000.cel lDai perfect
drept cheltucli de procedură şi
obligă pe pelijionar a o depune În
m,iinile Dlui .judecător dC'lc.gat În
termen de 8 zile sub sunc\iuu('a,
tie a nu se da curs procedurei la
caz contrar conform art. II. din
leae.
n;.
I>olrivit art. 8 din lege perc('pe
• :-:
Lei I 98. :: ~I ;Îndruloc.
în folosul slatului o taxă de 1 %
fir
maS
T
RAS
SER,
vis-a-vis
cu
B
i
ser
i
caL
u
t
h
era
n
ă vândut,
Imobilul
nu decât
va fi
în sumă de Lei 22.H07 calculată la
_ _ _ _. _ . _ _ _ • _ _ _. _ . _ . _ . _ . _ pc ce
un va fi licilat
mai mic
asupra cotei concordalare oferite
de Lei 2,2HO.727 şi o taxă de 2\!~ Mare asortiment de biciclete, candouă
din pretul
de strigare.
. t'l I
t
t
j
Cei treimi
cari doresc
să lic1tczc SlUlt
în sumă de Lei 30.5·12 calculată d lb
e.a
~e
ŞI
m~
en
a
e
pen
ru
I,ns
adatori
sa
depoziteze
la
delegatu]
asupra sumei de Lei 1,527.151 de
0 10 din pretul de stri
laţlUnl
electnce
se
pot
procara
la
judecătoresc
10
care bClleficcază dcbilorul.
Arad,
drepl
garantia,
în numerar
Dispune că aceste taxe în va- _ _ • _ _ _ _ _
. _ .Pa~atul
_ . _Ortufav_
. _ . _ _ _ . _ . _ - gare
sau În
efecte
de
socotite
loare de Lei 53.tt9 să fie v{tl'sat~
vobseşte curăţeşte, spală haine <lupă cursul fi~at în art. 42 l~ea
în conlul slatului la Administratia
.
'. P .
. I
LX. lRRl sau sa predea ace lua ŞI de
Financiară din localitate sub recid.e dame ŞI bărbăteştI. nmeşte
ple e voP: legat chilanta constaWnd dcpuncpisa C(l se va depune spre păstrare
SITe. Arad, Bulev. Regele Ferdmand 51. ŞI rea judecătoreŞle, prealabilă agaîn casa lÎe valori a ...TdlJua21phliJ
.
.
~
. Str; E"iile~1l l , - - Pft;8~t.t4-€,1t~1~_~L....;.';.LL ~'.1J.llle~C~(~ll](liUuuil""
Incu\'iinjează ca l'iala
aC~\lvr 1 it ••• ·,
de l!eJla\lc. (art. 1 tI, 1.10, lJO letaxe să se facă p~1na la data de
.
gea l:X. 1881 art. Xu. 1908.)
21 August 1!t3U.
magaiin. de coloniale şi delicate Str 'Qrăţianu! aDc;! nimeni. nu oferă .mai .mult
Ia ael C,l. debilorul oferă În ve·
derea asigurarei
obligatiunilor
"~I
A SOS!t brănzâ de munte proaspătă brânză cel care.3 of{'l'lt p('T~h'u Imohll 'li!'
f
pret nWI urcat decal cel de sinconcordatarea garantia sotiei. sale
•
de Bratla. MaslIne, peştI, Vtt, ca ea. tu~- Il ~are este dator să intregească imcElena Boşneac nă~cută Cusman,
cească zilnic proaspăt m2.cinate. Sirup de smeură Verltab11. diat garantai - fixata conofrm pro
In baza art. 7 al d.,
:\fumeşt e
' provi zoriu p,ină
Ia _ . _ . _ . _ . _ , , _ . . _ . _ _ _ . _ - _ - _ . I ('cnlului prelului de strigare Nu gătiţi acasă, incomod şi mai cos- I la a~ec:lşi pnrte J.lrocentlla.l~ a preomologare o comislUne a creditori)01' Csernayanszki Bela din Arad
tisito!ude~ât
la restaurantul ,,~rucea i~~~~) ce a ofent. (art. 2;). XLI 4
şi Fabrica' Pielărie Bourul, Bucu•
I
• Aiba dm Arad, unde cu Iei 40.Aradul-nou la 20 Iunie 1930.
reşti prin DI. noureanu din Arad
ayfmd însărcinarea să
supravegăsiţi un prânz sau cină de primul ran g. _ . _ .
D. Sărănd,m m. p. dir. c. f.
._o_\.~._._·_·
111. p. judecălor.
gheze administrarea fondului de
comert, să verifice acti\'ul şi pasivul şi sa cercett'zc conduita comerciantului pentru a referi la adu
NI'. G. 215·1-930.
narea cl'editorilor.
(Pl"BLIC:\ ŢIE DE LICITA ŢIE.
Grefa se ya conforma art. 9 din
lege, În ce priveşte formaliHHile
Subsemnalul portărel judecăto
de afişare şi puhlicare cerutil de
resc aduc la cunoştintă puhlică în
acest articol.
SCIl7.UI legii arl. LX. din 1881.
§.
Dosarul şi registrele depuse se
102 respectiv XLI din 1008 §. 19
vor înainta de urgent Dlui judecă
cumc{l lucrurile următoare s. a.:
tor delegat, spre a proccda mai
Doi caii de ;'i ani şi 1 cănltă de podeparte.
Atelier de pi- \'oari"t compleclă, care in Urma deDată şi cetită în camera de conetrărie şi de- cisului Xl'. lH10~611 şi nn8 din
siliu a Trib. Arad azi li Iul~i€!
allul lU30 al .Tudccăbrie de ocol
pozit de mo- din
Hl30.
'
IHHmagiu s-auexecyat în Vârnumente
fUl'ile in favol"1l1 Uzinele de Mode.
Preşedinte: ss l.i\"iu Tămăşdan
lat şi EmailalS.A.rcpr.prin adv.
Judecător: ss C. Topciu.
Mare asorti- cIr. Andrei GrOS?; Hălmagiu pentru
Grefier: ss Yoşlinar.
ment de mar- incassarea capitalului ele 2766 Lei
acces. prin -execuţie de acoperire
moră. Preţuri şi cari s-au pretuit în 13.000 Lei
G. 1"166-1930.
reduse.
Se vor vinde la licila!ic publică.
PUBUCA ŢIE DE LICITA ŢIE.
Penlru cfecluirca acestei licilaSe "CII' vânde la licitatie p:lbIi- Cu pre'urile ieffine provocăm mirarea publicului!! 1 Uuni pc baza decisului N::>. G. 2154
-1 n:3(). al judecă loriei de ocol din
că în favJrul lui K~llner Ludf\vic
Prin reprezentanta de mai multe fabrici au sosit mai multe Hălmagill se fixează termenul pe
d:nl1. în Arad, pentru incasarea
vagoane de biciclete ..G6ricke" .. Dlirkop'" ..Ka,ser'· 28 Iulie 1930 orele 3 p. m. ÎneG
pretentiul1e.î de 15.000 Lei cap. şi
acc. 1.0 din >J Jocomohil marca: ~\'~~J Q '/, ..Waffenrad .... Ste'e,. .. Nau~ann .... Brennab~~.... Bal. muna \'firi'urile 1\0. 130 şi toti cari au voie de a cumpăra sunt in))A.arşal« NJ. 20453. şi 1/2 din o
",-_.""
''.~/ Ieri" .. KrunStandard" ..HosSla" .. S. H. F.u BICiclete de
vitat prin acest edict cu ob.~ervarea
babază
marcă: »Umralhx
1'0.
1513. Ja licitatie publică la 21 Iu- 'curse şi turism. Condiţiuni fc.vorabile de rate. In aceesori depozit bogat. aceia, crl )ucntrHe sus amintite vor:
lie 1U;'W, în Dezna, d. m. 16 ·.1ra S~gi,mund HAMMER $i fiul Arad, Bul_ Reg. Ferd. 27. fi vi'indulc în senzul kgii LX din
1881 §. 107 şi 108 celor cari dau
M.~JbiJele sunt pretuite în 25.000
mai mult pe l<ingă solvirea in bani
Jel. dar v)r fi vândute şi sub preHaine de primă
gata şi În caz necesar şi sub pretul de esUmare.
sIr. EPiSCOPUl
tul de strigare.
Buteni, la 7. Iulie 1930.
vară vopseşte şi
RadU 10 sir.
lHdmagiu, la 12 Iulie 1930.
Esmis judecăbresc:
q.uăţă
(S8) Faur.
DELEGAT J'CDECATORESC
TIP. ConVIN. ARAD.
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