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Anul VIII. No. 88 

ABONAi)IENTE: 
Pe un an. • • • • Lei 208.
Pl. insUluI. şi fabrld Lei t808.
Penlru streinătalc • Lei Ht08.-

maneurele Regale. 
M anevrele re~ale vor avea loc 

intre 22-27 OctoInvrie in Ardeal, 
în triunghiul cuprins intre Si.ghi
şoara--Braşov-Făgăraş. 

Vor lua parte la aceste manevre, 
trupe din corpurile 1, VI şi VII de 
armată, de asemeni vor, participa 
tnrpe de cavalerJe, aerdnautică, 

tntpe speciale. transmisiuni, care 
de luptă, pontollieri. 

Manevrele vor fi libere şi cu par 
tidă duplă. 

Fiecare din şefii de partide, vor 
comanda un detaşament de corp 
de armată. 

Penlru manevre, vor fi concen
tl";:!(i I)fi{r'ri de re.zefv~. reang::tjati 
şi gl'ade inferioare. 

Vor lua parte Suveranul, princi
pele Nicolae, mai multi minişlri, 
at aşalii militari, eLc. 

Operatiunile vor fi puse sub con
ducerea d-Iui general Cihoschi. 

Hegiul1ca este interesantă, prin 
terenul ci accidental şi obstacolele 
ce se găsesc pe suprafata ei. 

~Iişdlrile trupelor vor avea deci 
un inlcres deosebit, din punel de 
vedere operativ. -
. Anul aoe<;ta, c a doua oară când 
se fac manevre regale de mare 
anvergură, primele au fost În H)29. 
.. - ..... ,-.-.. -.-.-.-.-. 
Apel către exportatorii de 

prOduse agricole. 
Camera de Comert face cunos

eul, că :\Iinisterul Indeslriei si Co
mertului cu decÎziuIlca No. ~'S.641 
holărît. că tnti exportatorii de prO'
duse agricole sunt obligati, că cel 
mult pfmă la 5 Octomvrie a. c. fa
că declarati uni către Institutul N a
tiol1al de Export (Bucureşti Calea 
\'iclnriei 100), în care să aratiî: 
Numele firmei, forma socială, da
că sunt firme independente 'sau 
afilîate unor casei străine, impro
lant a capitalului social, improtan
ta capital nI inveslit în afaceri, se
diul agen\iJIor, tările, cu c~re de 
preferintă fac afaceri, mărfurile cu 
care se ocupă În special şi numele 
dir·eclorului. Cameră invită pe 
aceasla cale pe toti cei interesati 
să se conforme în tocmai deciziu
nei de mai sus. 

./'--~c\,~;-' <~~ ':J~ tf~~G 
~ ~ 

Pretul 1 Lei. Dum. 5 Octomvrie 1930. 
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ORGAN SĂPTĂMÂNAL DE ŞTIRI ŞI lNFORMAŢIUNI 

IL 

Guvern de concentrare. 
Un guycl'n de concentrare ar fi tărănesc, că nu se poale cârmui 

c(~va superh, ca fi o idee foarte ;'hmcÎ, când nu ai elemenLc cupa
frumoasit Când in gm'ernul de hile de conducerc. Deoarece cu
concpntrare ar îdn., uumai oame- "naştem din trista experienlă în
nii cel mai de spamii, cari ar lucra ('{'rcările zadarnice de ptll1ă acum, 
numai în interesul tarii, ar urma lIlcerdiri J'ăcute pe spinar-ea \<irii, 
armistitiu între parlide, o pace ,U' fii de dorit, ca guvernul de par-
durabiHi şi toconiucrarc la opera 1 id ce ar urma de aci înainte, să 
conslrucliyă şi refacere, nu s-ar dectueze o radicală reformă de gu 
mai I'ac-e chelluelj zadru'nice de \ernal'C şi pe baza principiilor dic
enel'gie şi al' dispare ura dintre laic de sUmulenlul nceesiL<l\ii să 
fratii români. Acest lucru ins:i la dee dovad~l de muncă produclivă 
noi llueste realizahil doar pen- natoinală desintcmsală. Numai ast 
tru moment. ;\olni lHrn~Ll flec3I'c (el am putea ieşii din impasul re-
şeI' de partid ar tinde să satisfacă! grelabil in care ne gasim de al<lla 
cli-entela sa particulară pololică amar de vreme înlr-o lară al:î.t de 
care mai de care şi prin aceastal I bogată şi harilzilă cu loate bunu
concurenta s-ar isca noui certuri, l'iLe ,cum este lara noastră şi pe 
noui nf'ajllllsuri. Concluzia: tol, I)C:lre spre ruşinea noastră nu o 
tara tU' sul'~ri,lol tara al' l'iercJt'I, '" 1jlft~ll! echivala in eecac,~ privcşte 
ExisUi un remediu - singurtlI.. bilantul <'conomi ClI nici o altă 
Alegerea din parlea Regelui a Ullui ~ară -- cât de si.iracă - din occi
Hgu\'ern în al':1ră de partid, 1'01'- den!. 
mat din I'tmc(ior1nrl sau ~"llel'ali, I I'n singur om este - dI. ~icolae 
ial' in U1'mă solutionarea printr-un Titulescu: cal'e a dat dovadrl de o 
guvern de pal'tid, rarp ar prezenta muncă dl.'sinien'_<;ată şi na\ÎonaIă. 
garantii, cii "a {'Cfacc economia şi Ac{'sl 0111 lucreaza zi şi noapte în 
inantde (ării. Acest guvel'n de stl'eillătale pentru edil'icnrea lu
partid sti fie ('apabîl să soliţio- luror problemelor mari în illiere
ncze toale problemele mari intel'- sul national, pe care no ile <hlrii
ne şi exlerne şi :1slfcl ar pulc:ll m~lIn şi le distrugem cu l1emiloa
aduce multumire şi linişte pe în- sde JUpt2 politice fără sfârşit, Ce 
treg frontuL le ducem noi între noi. 

Acest guycrninainle de toale Un Titulescu, care după muncă 
ar trebui să eli.pună <It> elemente lui pl'Oducli,'ă şi constructivă a 
crcaloare În ceeace primeşle con- fost onorat de 46 state streine, alc
dUcel'l:3 liirii, şi sil priveascî prin al('g~îndll-1 de preşedinte al Ligii 
altă prizma dcc~H aceea de inter('.s !\aţiunilor. lJed să Iuiim exemplul 
de arlid, ca loIi ni acc91ei lfiri s~ acestui mare om de stat care esle 
fie salisf:îcllli, în special în ceca- mHndria noastră natională şi care 
ce priYC'şte })l'Ohlcm:l economică a inldes dela capul locului meni
şi care guvern prin activitatea sa rea unui adevărat sfetnic al lării 
să îJ1spil'c încredere generaHt eli-
minând demagogia, căci Sa consta- in ceeace pl'iveşle conceplia poli-
tat sub aclualul guvern nalionaJ- licit· 

Un indrăznet atac la drumul mare 
lingi Alba-Iulia. 

Alha-Iulia. - In fiecari vineri 
ca<;Îerul fahricci de hfll'tie din Pe
Lreşli (jud. AlhaÎ ducea dela hanca 
din Seheş, suma de peste Hiil.OOO, 
sai arul săptănulual pentru angaja
tii indusLriei. 

Vinerea trecută casicntl anume 
S ' . ommcr, trecea ce trăsura pe şo-
seaU:l elin Sebcş, spre Petreşti, cu 

salariul lunar al functionarilor. La 
o depărtare d CUIl kilometru de uzi 
na t'lectrică .. a fost atacat de doi in 
di"izi, inarmati) unul cun revol
vcr şi altul cu o ,armă de vânătoare 
CasierllI a fost somat să se dea jos 
din trăsură. Holii au luat două gea 
mnnLane de miină, in care erau ha
nii şi au dispărut 

REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: 
Timisoara Cel.: P. Sf. Geor~he 2. 
., ,\rad, Buli·v. R(>~ina ~Iaria 21, 

I~ugoj, Strada Bocşei No. 8. 
Tf'lrfonul R('{larflri (;\rad): 7-32. 
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Inlâmplător, trec,înd pe acolo şo· 
f-eurul fabricei, din PetreşU, cu bi
cicleta, acesta i-a obsenat pe ban
.iditi, dar fiind amenintat de aceştia 
nu a culezat să-i urmărească. 

Imediat s-a dat alarmă, fiind a
nunţată şi polilia din Alba-Iulia. 

La fala beului au sosit şeful po
lili>ei dr. Lud"ig Munteanu, ofiterii 
politiei judiciare, comisarul Semsch 
Emil şi comisarul drd. Bărbat Co
riolan. asistati de agentul Tipa, cari 
au început primile cercetărri. 

Imediat s-au luat măsuri şi a 
doua zi pe la orele 11 3. m. el a 
fost prins şi arestat în apropiere 
de Tenis, pe când vot:1 să pIere cu 
un automobil spre Copşa Mică, de 
unde inlentiona să ia drnmul Bucu 
~·lIrf'şljjl)l·. ' 

La început Io"ănică a llf'gat. Pus 
Însă În fată unor dovezi zdrobito'l
re, el a sf:îrşit prin a mărlurisi 
lulul. 

S:îmbăIă noapll'fl a fost areslat şi 
Slnyarăsu] său anume A vrCHm Ră
şinar, cie fel din Scbeş precum şi 
drciumarul Chidon Ranu, la care 
s-a făcui intreg plan de atac şi ca
re le procurase şi pudra }H.'nlru 
mase-arc. -+-
Concerlui BebU R. HegedUS 

In ziua de ;) Octol1wrie a. c. va 
concerta renumită cântăreaţă Behy, 
H. Hegedus În casa culluralii a ~li
noritilor din Arad cu începere de 
ora H scara, unde va e:înl:1 arii şi 
dif. opere dela: Puccini, Layolla, 
l\larx, Webcr, I )Iassencl, Kacsok 
etc. 

lnl,eresul viu. ce se manifeslă În 
mijlocul publicului se poate evi
denlia şi prin faptul, că biletele, 
ce se g~lsesc la librăria 01ah, sunt 
aproape pe sfârşitc. 

Excelentă dntcreată este hine 
cunoscuUi înaitca publicului ară
dan, debul<1nd in ma imultc r~ln
duri pe scena Palatului (.ullural, 
unde la fel a inregistrat succese 
frumoase. 

Faptul, că d-na Beby R. Hcge
dus pc ziua de Vi Octotl1\'ric cân
la la studioul din BlIdnJlesla~ iar 
în primele zile ale lunei ;\;"oem
vrie la studioul din Belgrild, este, 
cel mai evident document, că ilu-o 
slra cfll1Uireahl nu va face a in
cercare de diletanlislll. 

Penlru cura Ulterioară este cel mai bun 
"Baia acid carbonlc si acid sulluric" de IlS I 
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13.' oeiovrie Teatrul Orasenesc:, Renumita trupă' Tănase. 
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cafenC3 Crucea Aibă Moure. dOu, MUso .. Siskol' cântareţ de benjo, 86ske Solii şi Mi.i Pethe6. Dans 
de pan.:het, Ibe Brixten Iau. Inkarea Uberl. La 4. octombrie se va deschide 

8ARU~ care vă fi senzational. 

Gustarea 
gratuit! 

Il! zilele ti. şi 7 1. c. primi tii 
guslal'ea gl'aluite la 1ll'Il1uolarclc 

locuri din laple vcndicalor 

I,SAVI11 

NI('ola,' Bil'kt'Qlwuer, Arad, Str. 
Emille:st'u. 

Panl Erdos Pi:tta A nam Tan('u. 
OUo Hoffntann P. A\'ram ImH'u. 
1\1. IUarkus Iliit(H .hram Imll'lI. 

'\'(i Înnl!~, etlm trebue ~i1 fie 
lapte ade\ttral Sa~·n. daeil si\ 

mani pulcazfi conlencios. 

Invităm eli dJ'agosl ('a pc loIi şi 
VolU distribui libeli cxplicahili. 

.Mâ##~#4t;:mI' 
Inll't~rlltmr~ d n~'un'l1l: ,rezina 

Electricil face cunoscuI. cii în 
ziua de Duminidi :> Oetonwric Il. 
c. ln:buind Il face repat'a(îuni la 
reteş. va înlrerupe furnizarea cu
l'elllului înh'e orele 8 dimineata 
şi 11 a .111. in L Gl'udişic, Slr. jlo
cioni, Ghiha Bida . .\Iiir:îş::şli şi 
jur. lat, între orele 8 dimineata şi 
2 Il .Ill. În 2. P~lt'n~'ava. Calca Au.; 
rel Vjaicu, Sega şi l~ai. .-..... -. -...... -.,. _ ...... ' 

Cercul d(~ Hecrulare Arad. 
No. 2Xli7U. 

CmCFL\Hl . 
. Cercul de Hrerulfll'c Arad fac!' 

Alunoscuf căincorpol'urca tin{~ri
lor T. It Arl. 52 ahsolventi de Li
C?U elc. şi Ar!. :>3 L. R. ahsolYenti 
aI Şcoaldor indusll'iale, agricultu
ră, \~oeni~i comcrciali, telegrafie 
elco mfcJ'lOare se face pc ziua de· 
t N i>ombl'ie 193 •. 

Conform Ordinului ,,1. Slat Ma
jor N O. 1;)076~B:$O şi nOl1t'i leai 
de !'ecruLare din 1n30, liner'ii f. 
R ArI. ;):~ L. Il. YOi' fi inslruiti 
Bllumai la corpurile de lrupă în 
cw'c \"(w fi incol'porali, fări'î a mai 
fi trimişi şcoaldo!' de subofiteri. 
~ au funclion:ll până în prezent:. 

Tinerii cu ArL' ;)~. L H. c<~ri 
doresc a face serviciul la ann~ 
Artileriei sau CayaJeriei. vor de
pune laxa de cal 10.000 Lei. iar 
ccrel"{'.a it11pre\1n~i cu '~eci piS3 o 
vor rnaita la C~'rcul de H.ccruLare 
'Cp<"mă la 15 Oelollluie a. c. Cei ce 
nu vor fi admişi in şeoHle de arli", 
lcric şi cavalerie, li Se va. restilui 
ta"<.s depustL 

Tinerii c1asati la recrutare C3 
:auxili~l'i VOI' (acc serviciul la re
.gimcnte uude sunt repartizati. 

Inco1'pol"('rea Contg. lBOl din 
truva permanenlă şi călăraş cu 
fichunbul se \'a face În p.,.illlâ;nu'a 
.anului lmt. 

Şeful Bir. Recqltare A~ad. 
Lt Col. Bab,'S('ţl. .. -.... ~ ..... _ .. --~~~ . ..,.,. .... 

Redactia si 
AdmlnstraUa 
ziarului nostru s'au 
mutat din Str, Eil1i
nesen 22, in 

Bul. InD. maria nO, 26. 
La librăria Alexandru Olan. 

ţ -

Joan FisCher c0t.:.de 

Arad, Piaţa Avr. IaBcu 18. 

Ol1dulaţie de 3pă Ici 25. Tuns lei 20,Ondlliatie 
lel 20, Spala! le: 20. Bilet d. abonament 10 
numeri Lei 160. - Vopsirea de pir del. 
Lti 150 mal sus,. Prime" orice lueNri de păr. Un cazan -In Noutăti stafele englezesti de ra('lliu este de 'Tândul 222 Uter 

<k mare. eu eiliudr\.' şi tOl'" şi 
teri Pinkhardl .'Jalei 3ti. (;01uuna 

pt. toamnă ş~ I 5(1-1 UTZ Arad, S~. Em~ne"u 2. Iarnă, cel mal "..:. . Vls-a~VlS 
ieftin la • . cu cafenea Oraşcncsc, 

Zudârlac. jud. Arad. .-.-.-.-.-.. -.-.-. 
unde libelul .. CREDn" S. A. este valabil. Pl"HLIC\Ţn-I"E nE UCIT,\ŢIE. 

3 cuvinte vechi = 

RECORD 
ieftin 

magazin! 

3 cuvinte noi: 

RECORD 
lJostăvărie 

CREDIT! 
-.-.-.-.-._._._._.-o~.-.-.-.-._~_._. 

Snbs,'mnallli delegal .iud(>('llln
l'CSC prin aceasla ali lle la cunoş
linlă publidi, ea in baza d-cdziu
nd NI". :Hiln--l\l:m a Judec:llorici 
Hural~' din Incll, In fa\'o<lrca lui 
,Hdlas S A. din Oradea rcpr. 
prin ad"ocalul fir'. Kollin Iacoh 
din IrH'lI. pelltru suma d(' 12 :mt 
lei capi lnl şi acc. :sale se fixează 
lermen de licitatie pe ziua de 1tl 
Oelo!Hvrie H1~m orele 16 U. m. la 
falil locului in comuna Apateu uu
de se "01' vinde prin licitatie pu
tien cal. laur, vaca, caruta. -g".~ 
grajd ele.) şi alte obiecte În v[t
Ioan.' de 181.200 1.eL 

noui impronriutăriri in judetul Arad. I 
S'au repartizat rezervele de stat din plas. Halmagi:.. Se vor dis- II 

lIibu' Si reze.rvele de stat din plasa Sebi$, 

Arad. - In urma llunH'roaselo 
plilllgrri, ale loeuitorilor din pHI~;i. 
le] lalmagiu şi Schi.), (1, dl". Jusli.ll 
'\Iarşieu, prcfedul judctului, de co· 
mun acord cu parlamentarii regiu
nilor: ti-nU general AI Vlad şi- preo 
LuI C:>ZIna, a inlervenit pentru re
pari izarea aşa ziselol' ,Rezerve de 
sint, 1 locuitori lor aceslor regiuni" 
Inlel'\'cn!iile fiind aprohate ele mi" 
nisterul de agrleulltml, d. prefect I 
H~ .i\ldCllllu~ Însntil.de fl-ni-i J.PI)" 1 
IlIda Pop,' .Iudee~Hor, general AL 
YJaa, deplIt'll, Periall Laztlr, ('onsi
lier agric~,l, illspeclor silvic I{ol 
rosy şi inginerul cala<;ll'al l\iss 
S.-u dus în ziua de 2H Seplemvrie, 
în comuna Hălmagiu, unde a f:klll I 

impt'f\pricIăril'ea locuilorilor eli 11 

parl·c'l lOC11lui, cărora le-a distri
huil SOOO jugrr-c de ptidul'c şi pă-

lucu, la ln SC(llemn-ie J!l30. 

(ss:' Barbu loao. 
gl'dier, delegat jlldcdlorcse. 

şune din mutila haronului aIIrkany _.-._._ ...... -.-.~ ...... -
N oujj 1111 propriela l'Î\ i au mut! 11- InşHiIl'llri'. Am lnat eUlloşlin. 

mit orgnllelor adUlinhtl'aliye şi po- ta ca b lllai Jlllllt~, locuri ~e vinde 
laple Sa~Ta manipulat greu lnlru

litÎ!'r cari i-nu pus in drepturile câl Sava în slart')} aceasta ('.',le 
c;:anleslale de gu"cruC'1e trecute. In r[m, o ~ perte dc clienti noştri, ~ 
ziua de 28 Sev1t'lllvric se VUl' dÎslri in en.'(jerea că Saya esle in gene'i 
bui alte 10.000 jugilrc, toL de pfi- rai prosl- au ,nbzis d~ cura pro
s:tne si l){idure inc1rCI)lă!ililor din, pusa dl' doctoJ"l 101:. Dttl cauza a- ... 
, '..' •• l. cras ta Hl1uul:lI11. prll} caleu prc-
plasa Selus, IllAte tOAte dm tmenSAr tC'n1iC("ftntT!6""'1"'f~tf+-ff'I"" -'1\'-".1 dr-
Illo::;i-e a cOllll'lui Winkheim. De IlO-! d,' aCUtll1 Înainle se vi!1de numai 
lal di aoesle dou;î rezcrye (it' stat i acolo, UlH}t) ne-am conYl!lS de ma
au fo<;t Infiintale, sub minislerialal u,ipularea C~1l1l'lIci()asa. P~1l1~u 0-
. " ncnlarca chcnlelor noştn Şl spre 
h!)('~al. ~u sco~~ll de anu se ,expro- a pule controla ca obtine nllm~i 
pla, molt"cle futld uşor de Ulldes. lapte' Sa,va manipulat bme şi cural, 

-.- am pr'e"ăzut ,toale sticlele cu 
ot-+a. ...... +;I111111+ ... _ ...... _._. ""'"_" ._;._. __ .... _._._._._ plom IX'le n).~u. \' ii rugam dcci, e~l 

alli sticle care ll-arc plomllelc 
roşu se nu primitL Dacă v(~ti gâsi 
llriulld.' o stida, uude plomlJa ro
şu IlU estc în starea bunu, "ă ru~ 
g,\m să adlle~'li cazul aceaslă b cu
nCh~linla noaslră. Iu anunlul lloslrn 
(,IL> azi. at\'agcUl aleuliu11ca ono,' 
clienlela J\o:!sIJ'a asupra guslarca 
graI uita a lapteluI' Saya. Scopul 
este cii se cunoaşte oriGine cum 
este lapte Saya manipulat curat, 
şi daca ar fi primiL cin~va pâna 
în pr;"zenl (l laple mai ril.u, poate 
reduma la nni. Cu toală stimă: 

1'\ o. 20 13~ 1929. 

Pl'BLIC\'fJCI"K 

Fiiinăria Comullei Aradul-noll. f 

aduca la CUlloşlilll:l puhlică, eii I 
în ziua de 7 lXoemYl'ie l!1:'ID oreJe 
10 a. m. tine licilatie puhlică cu 
oferte inchisc, penlru com;lruirea 
unei 6tmtâlli arleziene în comuna 
Aradul-nulL 

Licitaţiunea se tinc 111 con[urlUi
lale cu dispoziliullilc L C. P. 

Condilillnilc genenlle a IU('~'ăd- , 
lor. ll1l'llll'oiu, aule, (proeclul) ,mă· 
surălmu'Ca, dey!Zul şi caidul de 
sarcini s..: pol vedea zilnic în bi
roul nolarial inlr~~ ol'cle 8~12 şi 
15-18. 

Aradul-nou, la 3 Oclomvrie HliJO . 

Primăria. 

.~"~~~.~t~ ... ~.~~~ 

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

AMBROSI,FISCHER"~ 
AIUD·JUD!ĂLB16 . 

CATALOG '_ L gen!:ral de Viţeii'i
toite, Viţe americane, Pomi, Arbori 
de allee, Trandafiri etc. să trimite ~a 

cerere gratu it. 
_a' . 

PUBI/le\. Ţ!E. 
Cont'orlll Ol'di nukui Corpului 7 

Arlllal~t :-\r, 1:>7.1tl1-1!J30 Divizia 
1. Can(cria. ţine in ziua de 1;) Oc
IOI1l\Tic w:m, ora 10 djmltlca~u, la 
SoCoilll sau din Arad CchLl\ a doua 
Iidlatie plIblie[t cu oferle illChi ,e 
şi sigilate penlru lllilCill(.~rea canii
tii li,) 1,WO.UOO Kgr. grâu. 

Comlieiunile ee trebue să iudepH. 
neasdl of('dan!ii spre a fi admi)i ! 
la licit Jt~e, garanlia ce Lrehue srl 
llt'PUllii precum şi Ol'Îce aHe infor
lI1aliuni j)J'jyj.loal'c la Huen~a ticHa
IÎt'i, sunl l~·dt' preYăzule in caielul 
de .,arei nc care se poate "edea la 
COUHH1(hnwnl în Arad Cetale In 
oriCe' zi de IU(TlL inln' orele 11-13 
Comundanl ul Di\'ixei l. C3.valcde: 

Sa.\'a S. A. Arad, Str. G 11 iba Birta 
No. iID. 

mutarea de prăuălia 
{;,eneral (ss) BdIăc('SCll. C'" d _-

Corpul i Porătcilor Tribunalului asa e mo. a 

·~~~;2~i·~;~~ Ilt~noi~~~n~~ 
,,01 I e I U I n e g r O" se mufa pe şfnrşiful lu- . 
l1HU'\Ul\ai mcşlccaJ C\t o m.u:~ PQl'
ţie de taieţei cu brânza şi pâine 
Lei 31.- ARCADIE FLEISSUi 

proprietar. 

Caut &pre [urniZOal'Ea zilni
că 500 U. de lapte "PURI
T AS"I Arad,. Str. Romântl;-

lui No. 6. 

nei O(tombr!e la Bul. 
Re;eie Miuia lângă 

papetăria Bioch 
InlJ'lld l illl-ere.. .. ul firmei este c~ 
llllltar;:a Se exceula cu mai mica 
slocul de marf,t a incepul y,iuza
I'i'n de mulare b1ngi'i preturi ex~ 
1l"('1ll de reduse şi pun'~ la OD()('. 
dimlcla sa toale nrlicolclc de 
mod~1 la dispoziliuw' suh pretul. 

de vi'tnzare. 
[>ra'răHil <: ,It' de Închiriat. 

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



... 

EEY3PZ 

Voinţa Poporului 

. In atentiune IăptăriUor 1. 1 

Desigur ati observat, că dl~ fabŢl
carea untului nu se poate trăI Chiar 
din cauza aceasta am hotarât in
fîinţarea unui curs, la care veţi 
învaţă tab ricareacaşul ~i " TRA~ISTA " .. 
precum Ş 1 a 2 felun de br~nzătun 1 
in mod ee onomie şi uşor dm lapte I 
rămas după alegerea untuluL 

Adresa ta ;,;iar ! 
-.~~-.-.-.~.~ ~.-
PURLIC\ŢIF:\E IlE UClT.\Ţm 

FALnlE~TAR;\.. 

Prin aceasta adueem la cnnoşlin
tă Jlublid În cauza falimenLară a 
firmei G lueck T azar din Arad, în 
baza D.:riziunei Tribunalului Arad 
cu Nr. fal. Hi72-1H30. !1lohî12le 
constând din rlirerelp h~lil1c h~irh;l
teşli confectionale (ca pall,wnc. 
pardisuiri.. bailE';. ~~ . arlll1j~lment 
de pri"i\'~l!e .cu ma::;lll1 de Cl.l~~lt. 
cuprinse în mn'nlal' ~nh POZllllic 
4;")··278. 27D---fi:i{j. in pre~ de flehizi
tic de LE'i ... 10.717 şi pn pre\dl' 
v:1nZHrc de Lei ;J;jlJOH7, se vor 
vor vinde în mass~i pe cll c de 
oferte, prin lieilaliune publica. 

Of('rteh~ scrbe se \'01' prez\'ll
la in plic închis. ptll1ă la data d~' 
26 Scplelllvrie Hl:10 a .111. orel\' 12 
în biroul suIJsemnaiului din Str. 
Coşbuc i\;r. 1~3. impl'ennă cu call- I 
tiunea de 10",0 a lll'el ului de eya- I 
luare, iar asupra ofertelor va de
citii) Consiliul Falimenlar in acce
şi zi p. lll. la ordc 1 in. bi.roul 
ti-lui Dr. Kc'l('[1wl1 (;ahriel. preşe" 
Gdintele consiliului [alimentar din 
Arad. Str. M. 1\ icoară 1\1 l'. 12. 

Conditiunile de lici1atic, pre-
cum şi im','n1arul şi nwbilele in~i
raie În aeesla şi ~upllse Hîl1zarii. 
:se pol vedea. pe lilllg:l interventia 
subsemnalului. În fiecare zi. 

Arad, la 22 S;.:ptenl\Tie W30. 
De. Li'pa A. l'aH'r 
.~ advooat~·· -1 

,'curatorul ma~sc'i falimentare 
Lazar Glueck 

Arad.. ti 
Judecătoria Aradul-Ilou rural;i 

spC'\ia c f. ....... -:-.---.... -................ -
No. 3;)12-~'3U. 

Exlracl din pubUcaliW1ea de 
licita'ie. 

Tn C'ererea de execulm'e făcută 
de urmill'ilor Schindlel' Ioan .T udc- 1 
căi.ori'\ a ord,mat licitati lln~~a ('V'

cu1ională in C'C' pl'i\'c~le imobil SÎ
tU~ll in ColllUIU S,lnnicolaul-mic 
circumscriptia Aradul-noll cuprin
se in c. ~ comun ci Stmnicoluuf-mic 
No. coalei eL 11 Hi. X o .de ordine 
A. 1. 1. Z'\ o. in]). fIR i- ij~H t 26 1 2 c" 
pr,'tul ue striga.r~' 22 :lOO Lei pen
tru încasan'a \: creantei de :3000 
Lei capi laI şi a("ce,;. 

Licilatiun::a ~(' "a tîlle în ziua 
de 27 (klonwrÎe 19:m O!"[l 3 la 
ca"a comun::lIă a comlln~i Si'tnn1i.
nicolaul-mic. 

lmobilui ce a fi lidtal nu fi '"<In- I 
dut .pe un pret ... mai mic ded.l ,. 
PT;,tt!1 de strigare. 

Cel cari dorc'ic ~ă liciteze sunt j 
<datori ~ă dC'pozileze la delegatul 
jdccălorf'sf" 100,) din pretul de slri
gare drepl garantie in numemr 
sau în declt' de ('antic socoLile 
-după cursul fixat in art. ,i2 le
gt'a LX. 18~t. sau să predea ace
Tuaşi delega I chilflnta conslaitmd' 
depunerea, judccMol"l'şle pl·ea.labi
I~ a garantiei şi să semneze con
dttiunîl'.> de licitatie Carl. 117, 1.)0, 
170 legea LX. 1881. art 21 Xb. 
1~.l()~\') 

Ihcă nimeni nu oferă m.ai mult 
·cel C:1re a ofL'ril pelllm imobil 
tiU pr:oţ mai urcat de dt cel do 
strnlgan' esle dator să Înlre-
geas.sci! imediat garanţia fixată 
COr;fllrm prnc('ntult~i pretulu'i dp 
t->tng:u"e ~ ... la ;~e{,:l~l pa~"h' proecn- I 
Luala a pn'tulUl ('L' a ofrI'iL 

DaU la 7 .\ll,q lflJO I 
I·OGAH.\SSY m. p. I 

.iudecălol'. j 

au facui 

!1lf ... ", .. E!a.,/.t . ,r:~fi:~;Y'f ~ ,·l!i!'# 6-~ • E .,.?;~~ r.,~~~~:';_:~~J c <~'~ 
.] ~"It.'''.': ... ·'·'t~~~o~m, 

~I\ tuburi record 
~ -~~ U.."...,.,.... __ ~~~~7".,"'·' .... 7 .. ~.'~.~~.~ 

- __ - - .,,__ i1~~:~_-~' ~~ 
--= - - - - - __ "---- --. 
-- -: 7- f~·;~;:·>_2=~-~-'ţ'~-~1:--~t!~~-:-~-~-:i~ ;;.~ti 
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~~~~ ____ -=::~::==~~"" __ aR~~====:::::: ______ ~~~~~~~+~i~C~~~~~:~~~'~~~·'~~~~~ 
Repr. Generală: Ing. W. VERTES, ARAD. ,_ . _ 

.. ~ ~;aD. f1!im. fILiî:I C!I ~o .... l: :; ... __ • .,.. __ ._. _- ti ~ ..... ..-;D .... II ;,.;...""0."1) c.;;t 

Ce a declarat presedintele Masaruk 
despre reuizuirea granitelor Ungare. 

a. c. com~lI}('lc din pla'ia SE. Ana
l Şiria. 8. In ziua de 13 Odomvrie 

a. c. com:mele din plasa Pecica
Chişinru. 9. In zina de 1.1 OctOIl\
ni{l a. c. comunele din plasa Iueu. 
10. In ziua de 15 Odomvrie a. c. 
com:mcle din plasaSebiş-HăJma
giu. Interviev-ul din Neue Freie Presse. Presa Ungara a 

facut comentarii in baza unor reproduceri gre$ite • In zilele dc 16-20 Octomvrie a. 
C .• C(lmi"illn~a se va transporta du
pli nece"ilale la fala locului pentru 
clasarea Autolracloarelor, Cislernc-
101'. cum şi a :\ulol'chiculelor dete
riorate însinuale Comisiunei. 

··H:€Îic:l+o -In· ce, Iwiv.eşle Ungaria, Pl"aga~ {b.ţlpS). --Agentht englezx 
l,London G,eneral Press< a expediat 
zilele acestea un interview al Pre
)('llinlelui l\[asaryk asupra sitna- I 
~l\iei pacii in ~~~rop~. inler~iew 1 
car~ a apilrul ŞI 10 ztarul . :\cue 
Freie Prcsse, şi a năseul o mara 
at .... npc în special în Ungaria. S-a 
petrecut însă un lUCl"l1 care se 
inlâmplâ dC'5eori în ziare: inlcr
view-ul a fost reprodus intr-un 
mod ahsolut greşit ~i e inleresant 
cum a fost schimbată d;>daratia 
ofieială. 

Pr{'~dinlele ~lasaryk, in COI1-

,"orbirea asupra piîcii europene, a 
spus intro altele: ,E~istă dOUlt 

punct J periculoase principale a
menintfmd pacea Europei acluale. 
F nul e coridorul polonez şi al 
doilea c Cngaria. In ce priycşie 

primul, aud (k'la multi gcrnHlni 
ci niciociaUi nu "Oi' primi aduala 
regulare. prin care Prusia Orien- I 
lală a fost d'Cspărtilă de înlregul 

Pn'fedura Judetului Arad. 
1\ r. 103- - HK~) M ob. 

Pl'BLICAŢIUNE. 

In conformitate cu arL 123 şi nr
mătorii de Hegul:unenlul asupra Le 
gH nechizi~hlLlill)r. a ordinului cu 
:\r. 5~8 din ~n lullc 1 !nO, a .\lini.<>te 
rului de Iulerlll.\ Diredillllcn Ad
O1inislra\it'j (;fnero~,{' şi Cx'ltle .. 
Sf'l'yi ci li 1 Mnhilizării si adresei NI'. 
3028 din;) .\ugu-;t 1030. a Com:in
damentului TerilrH'ial al C. VII. A .. 
se aOucc la eUIHJ~lin~a c('!r)l' i!lt('r~
sn~i erI În zîklc tie 1, :L :'. ~. t3. 7. 
R.!), 10 11. 13, IL 15.16. t7, 1X şi 
20 Oclol11\"1'i2 a. c, V'l :l\'C;t loc la 
l'c::;edill\a Pn'redurei jUth'(ullll 
,\rad. r:'('('ns~lmflI11 11 I si el 'han'a 
YL,hicll!('II!l" cu tracţinllc· !11PChallică 

Aalobuse, Allloeamillallc, Tracioa-

ameninţă un pericol din politica 
panungară p~ care o fac Un~llr~. 
Restaurarea r;ngadei aşa cum Il 

ost înainte de nlzhoi este ÎmfQsi
hilă, oeoar('c<, acest y('chiu re
gim obligarhic a fosL fuark' ne
drepL şi a oprimal na\iona1ităţile 

Prflprielarii de Tracto[U'e şi Ci,,
lernc .cum şi Au10yehicule delerio
rate, sunl Dhlir~ati a se prezenta În 
fap comi ... iunei şi a declm"a di po
sed o astfel dc maşină urmând ca 
ComÎsiul1f>a să s{' lranspnarte la 
fat'l locului pentru a face clasarea 
ei numai În ("azul dadi accastă ma 
şină nu poate fi adusă la sediul 
Cnmi"iutlci. 

Lurr~îrilc Comisimwi ÎnN'(l la 
or'cle 8 dimincata şi dureazl'i până 
la orele 112 elin fil:'ellre ii. 

Se alr<lge ateIltiulle(l, că acci 
prflprielari sml delrlHllori de a..s('

pot schimba granitele ără ascnti- mcnea vehicule mt'canice, cari se 
meniul :\licei şi !\1arei Anlanlc. In YOr sustrage dela obliga(illlleH de 

nemaghinre. In acelaş timp inte
ll'g difieultiltile FngurHor şi aşi 
fi gala. in conditiuni fayorabib 
sil admit a s~ relleda 3"upr.:l mo
difi{"~lrii gl"1Ulil·':lor actuale. Dm" 
orice s<'himharc a granilelor a re
z\'rYaliî a Parlamentului şi nu se 

aIară de această, schimbarea n-ar a arhif'C' şi prezent a dl şi li dpdara 
{lllte-a fi fikulă unilall:'ral, tcrHo- vebiculele ce posedă asupra 1.)1', 

riul noslI'u ar c~re de'uscm enea o YOl' fi supu::;i pedeJls~l()r preyăzute 
.• , v , ! de ari 12~ din He.gulall1enlul cHat, 

Ii\rgu·.c 111 faYOal"e:l noastra. foaIe I eari pedppse - In conformitate' cu 
aeesica în<;ă nu sunt posihile pâ- ~Lpgea puhlicată in )[onitorul Ofi
nil cl' Cngaria nu-şi \·a schimba eial :'\r. 27H din 2.; Martie 1!)23, se 
tactica ek vor aplica inzecU, dl:lrag,lndu-Ii-s.e -.-
re. Chterne, Automohile Molocicl{' 1 

te) afl:lLe pe tl'rilorul oraşului Arad 1 
şi cmnunclor din jude~. 

In ace"L scop se pune în vedel'e, 
că Oecare pruprielar sau <.le!inp-tnr 
d{) a"emenea vehiculeJ esle obligal 
a a{luce şi prezt'nla în rata comisin 
nri de receusămfml şi dasl1rr, ve
hiculele cu tracţiune meeh'll11că ce 
po~de, după itincrarul urm:lior: 

1. In ziua de }. ~ Octmnvrîe a .• 
c. Circ. l-a Pol. Arad .. 2. 111 ziua dt' 1 
3~4 OdOm\Tie a .C. Circ. lI-a P:lL 
Arad 3. In ziutl de G Odol1nri{' I 
<l. c.· Circ. ITI-a Pol .. \rad .. !. 1n 
ziua de 7 OcllHll\Tie a. c. Circ. IV-a 
Pol. Ar·"d. ;-). In ziua de S--·H oC-1 
kmnie li .ţ:. Cil'C. V~yn Pol. 
.\rad. 11. In zÎln d:: 10 fkl'.)!ll\Tie I 
a. c. comunele ctin pLt<;a .\rad -
Hndna. 7, In ziua (re 11 OdnlllVrit' I 

in acela) timp şi hiieful de liberă 
circulatie al aulOYt'hiculnlu1. 

Arad. la 13 St~plemvrj(' lB:·m. 
Prefectul Judetului Arad: 

ss. Jlarşiell. 
p. Seful Biroul nÎ M obili.zli rii : 

ss. T. Hăd{'{/n. -.-+-+-+-+-+-+-+-
Afli""Ull. că Firma Ambrosi. Fi

seht"f & (~o. a preluat conduce
r~a P .. pfnii'relor Slirbt>y-Bufl~~a 
care S.l inriin! at În anul HlO7 de 
Firma ucC'asta: din nOII. 

~v-+~.-~-.-.-.-.-
PUBLIC,\ ŢIE 

Se aduce la CUlwşlin\ia celur in
Lt'resatl efi surechilll in CUlllUI}a 

~jria v:l fi in 1] Oelnmvrie 1930 şi 
p~'lll~l ahUlci proprid:lrii. sunl ouli
ga\i ,,\ achita dal'l'a Promouj()riala 
~epil{' vii. 

~iria, Ja 29 Sep1enwrit' em. 
Buda Dimitrie, pres. 
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Important de SliUll 
Uniformele pentru schimbaşi si 
şcolari din stofa cea mai bună nu-

mai la firma 

La cavalerie 
STEFAN GHEORGHE croit. milo 

ARAD. Strada Bucur No. 5. -.-.-+-.-.-.-.-.
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la 

CSAKY 
Arad, În faţă cu biserica lutherană 

(reparaţii garantate). -.-.-.-+-.-.-.-.-
Nr. 3071-1929. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
Subsemnatul portărel aduc la cu 

noşlin\a puhIică, că in urma Dcd
zulw despre ordonarea executiei 
de escontentare al Judecătoriei Ru 
raBi Timişoara cu NI'. 906-1928 şi 
în urma dcci7.ului despre delgarea 
ctI No. G. 4187-1929 al Judecăto
riei Rurală Timişoara, in favorul 
lui Iancu N'icol9.e repreze.ntat prin 
dr. Bela Kovaes şi dr. Ştefan ~li
chaJo\'itl. avocati din Timişoara, 
p('nlru suma de 1977 lei capital şi 
spcsele cele ce se vor mai slabili, 
se fixează termen penlr:l efectua
rea UciLatitmei pc ziua de8 Oclom
vrie 1930. ora 16 in H.udna NI' . .62 
pe Clind şi unde se vor vinde. prin 
licitatie obiectele sequeslr::lIe ŞI anu 
me: un cal, un porc şi 10 metri 
pai{': pretuite În 8000 lei. 

Timişoara, la 18 Seplemvrie 1930 
(;/wşu, 

port?\I'c1. 

~-+-+-.-.. -.-.-.-~ 
:\'0. 2212-1930. 
. PUHLlCAŢIE DE LICITATIE. 

Subsemnatul Portărel aduc Ia cu 
llnştinta publică in scnzul artic1~tl 
LX. din ISKI § 102 respective LXI. 
din HIOS ~ 19. cumcă IlIcrurile ur
mătoare cCari sunl cuprinsă in pro
cesul verbal NI'. G. 58t2-H)2~). ca
rc în urma decisului N o. ,j{)(H di Il 
mml 1H:W al .Judecătoriei de Şiria 
s-au exccvat în Caporal A]exa în 
ra\'orul cxecYl\torului Băncile Bănă 
kn repr. prin advocat dl'. Iosif 
Laszlo Împotriva cxccvalullli Seran 
Teodor locuitor din Caporal Al('xa 
pentru incassarea capitalului 9000 
le şi acces. prin executie de [lcope
rire şi cari s-au pretuit în 18.000 
I~~i ~ se vor vinde prin lidlalie pub
hca. 

Penlru efepluirea acestui Iicila
tiuni pe haza decisului No. G. 22·12-
lH30 al judecăloriei Şid,a se fixează. 
tcnninul pe ,1 Oclol1lvrie anul la 
HJ30 orele 3 p. m. în Caporal Ale
xa h casa următorului şi loti cari. 
au VJÎc de a cumpăra, sunl invilaţi. 
prin ace<.;t edicl cu observarea ace
ea. că lucrurile slIsamintite vor fi 
v:îndule in senzul legii XL. din 
11:-;81 ~ 107 şi 108 celor cari d1u 
mai mult, hlllgă soIvirca in bani 
gala şi in caz necesar şi sub pretul 
de strigare. 

Prden!iune care e de incassal fa 
ce nooo lei capiI al, dolHlnzclc cu 
15.5 0,'0 socotind din Hl August 1!l29 . 
iar speselc până acum stabilite de 
3391 lei. 

Inl!'uc<Ît l110bilcle cari ajung ]a 
]jcilatie aJ' fi fo,>L cxcvate şi de altii 
şi acesti a şi-ar fi. căştigat dreptul 
de acoperire, licita(i.a prezentă este 
ordonati) şi În famrul acestora in 
s.enzul articului XLI din 1905 § 20 
şi anume în favorul. , 

Şiria, la 12 eptemvrie 1930. 

G. Cri.~tean, deleg. judetului 

In atentiune seolarilor I 

EMER'C VARJAS 

Uniforme pt. şcolari şi 
gată şi după măsura 

croitorie domnesc. Arad. 
Strada Meţianu No 11. 

•• 

Mine de toamnă, 
cel mai ieftin la 
Pe rate CII liberul 

meseria$lIor : 

I M OBI L E Î n R A , E ~:I~~a1! f~~~~!t~I~~ I 
in preţ de G .Il ~.Il .. Arad, Piaţa Avram Iancu 10. 
bani gata ~ ~ Atentiune la adresă I 

Convingeţi-vă, că ciorapi pt. copii svetteri, combinezoni de mătasă, panL 
reform~ mănuşi dăntele, etc. Articolele tesut A 800"0 Ara?, Str. 13 
şi tricotaj se procură cel mai ieHin la fa. H. y Emmescu • 

Curitirea Si ,opsirea lIitinelor o face in !nodul 
cel !nal perfect 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. 
Pa-tur.- calde (de flanele) pt. studenţi. ,;~eţul de recl~mă lei 

290. Piapome de vata In mare asortment la 

UleS·lnger el-'I·ul Arad, SIr. meJjanu. Cu IibelU.1 
Y "Consum" Jn rate de 8 lUni. 

ă~r. 304-1-1930. NI'. G. 3073-1030 . 
Sihiu, la 27 Septemvrie :.,1930. .Judecătoria rtll'ală fneu. 

Voinţa Poporului 

mare ChiliDir I 
Un aparat de Radio cu 5 lămpi 
şi un Patefon portabil cu Lei 7000. 

Adresa la ziar. 
~.~.-~-.-.-.-.-+-

Corpul 7 Al'llwUi 
Serviciul Inlendenlei. i 

PC BI.J C ,\.1'1 l !SE. ! 
Corpul 7 Armată tine licitatie; 

pubH6i pentru circa 275 vagoane .~ 
paie din recolta anului curent 
(1U30) In ziua de 27 Octol1wrie 1!l:~ 
ora 10 În conformitate cu Arl. 88-
110din Lt'gea ConlahiIitfltii Publiee 
Ar!. :11-53 din Ikgulamenlului Ufi 
ciului Cz'ntml de Lidtatie. 

In aceiaşi zi şi oră se va (inll 
licitatie şi la Comandamenlul lJj
viziei 1. Inl'anlerie SC:l'\'idul Inl::m
denlei Timişoara, Divizia 19 Jnfan
IcHe T-Se\'erin şi Vi \'izia 1. Caya
lerie Arad. 

Publicatia În Monitorul Oficial 
:\ o. 21.') din 25 Scplemvrie 1H30. ' 

Detalii şi caietul de sarcine la 
Comundamcntelc susar~italc in fie
care zi de lucru. 
No. 157.9W. 

Sibiu, la 20 Septemvrie 1930. 
Şeful Serdciufui Intendentei 

C. 7. A.: ~ 
Inl{'ndarH Colonel (ss) Colăeseu. 
~.~~~.~.~.-~-~~.~ 

Illtclldant Colonel (ss) Cotăescu. 
No .G. 2180-3-19:30. 

Exlract din PUbIicatiunea de 
licitatie. 

In baza execuliri de escontentare 
efepluită în ziua de 23 Iunie HI:~ 
pe baza decisului Judf'ci'itorici Ru
rale' BlIleni cu :\0. 12j3-1H30 o· 
birctde sechestrate în J)I'ocesul 
verhal de executie ~r. G.21S0-3 
lH30 diferite titluri de credit pre
tnit,~ in suma de Lei 20.;)()(} cu
prinse III fa\' (}rll 1 Hohrsetzer Ste
fan şi BraneI Andrei rcpl'('zenlal 

d 1 prin D1'. :\un.'l Grozda advocat din 
Fixllndu-se în moci definitiv ler- Subsemnatul delegat ju eeă 0-.. ~RutcT1l·ŢJC'11tn'r·~lm~·"("~:-ci~t 

"PIJBLICAŢIE nE LICITAŢIE. AVIZ. 

mellul adunării ~enerale a ~Astrei resc IH'in aceasta public, că În capilal. interese de l;Ui o,o dela 
Cllilurale. pc zilele de 12 şi 13 baz~\ deciziunei Nt'. G. ;)07a--19:~0 1 Jkccm\'['ic 1!)2H pt'eClml şi spe
Ocloll1\'rie 1!J30, la Caranşebes, ru- a juuecătorici rurale I~leu in favo- sele stahilile p:ln:1. in prezent, se 
găm re toll domnii delegati ai au- li d vor vinde la licitatie publică in
loritătilnr. ai d~spăr\ămi.1IJelor rul redamanlei Cassa Agricol, e Buteni localul Băn(~ii Vicloria ÎI1 
»o\soeiatiullii", ai tuluror socielăli- CP~slral'e Arad-Cen~\dal1ă Sodctalc ziua de 11 Oct. Hl30 la ora 15 d. 
lor cullurale surori, precum şi pc Anonimă repr. prin Dr. ScLeslycI1 m. conf. ari. de lege IX. $l.ului. 
loti memhrii şi binevoitorrii »As- Iosif adv. pentru incasarea crean- lOi ~i lOK din aIlul 1881. al lt'gci 
lrd Cu Ilurale«, cari VOI' să par- fei de 7000 lei capital şi accese fÎ- Cxec. 
ticipe la aceaslă adunare generală Aceasta licitatie se va tine şi în 
şi rct'leclează la locuinlă şi loc la xează termen de Jicilalie pe ziua I f~lY()rul lui lzsak Desideriu. 

l . . " de 18 Odomvrie 1930, ora 16 d. m. :J • I 2- SI' 1<)'30 banchel, să )lI1eVOla~c,l a se amlll- la fala locului în Berechiu, unde I butellI, a ;), epem\Tle ., . 
ta, cel mai târziu până Ia ;) Octo111- bl' " Esmis jUcipcătorcsc (ss) Faur. 
"de a. c. direct dlui Ioan Pentia, se \'01' vinde ]a Jicilati.e pu' lca I ._._._._ •• _._._'" .~~ 
dirrdor de liceu Cal'anşebeş, dif.erite mobile de agricultudi ::;i I Judecatoria de ocol Vinrta Sectia cL 

ane "biecte in valoare de 12,200! 1'> Cei ce nu se vor anunt a la timp. vI.\: -rul :~f)83-HJ30 ef. 
riscă să nu obţină 10cuintă şi loc lei 1 Exlracl din publica1ftmea de 

. 't 1 . t In caz de nevoie şi sub prclu de , la h3nehet, Iar coml et u aranja 01' licitatie • 
• . d l' ă . ă d estimare. t 
JŞl ec 111, Ol"lce re spun cre. In urma cererei de ex('('ulal'e fă-

I:> d d ~O CPR Inell la 19 SCI)temvrie 1390. f>nlru re ucere e a % pe '. cuU. dl' urmărilorei B:lncile Bănă-
comitetul a făcut cerere Dircc!iu- Barbu m. p. . tl'lle Cnilc~ s. a. din AnttI Jlldedito-

. (' 1 CI'R' ]t l 1 delcQut J'mlccă10resc grefH'l". nel .:renera e .. ŞI rezu a u se, ria a ordonat licilatiullea execu-
11

" ._ .... _._ .... .." 
va PU) Ica în Zlat'.c. I lionaHi i'n c hpriveşte imobilele 
lr~ R :\1 B"'/" Nr. G, 513·1-1930. , 't I • l' 1 . • Jf. IlSSll m. p. lv. al am. p. 1 1 . SI \Ia e 111 eOlJltma 'e nac cn'culll-
vicepreşedinte. secreLar. .Judecăloria rurl ă nen. i scriptia judeditoriei ocolului Vin--+-.-.-.-.-.-.-.- :PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. ga euprinsc in cL a cOll1un('i Fe1-

1 1 1 t . d ă! _ ~ nac.N ~rul protocolului cf. 223 .1'\1'. NI'. (i, 5085-1930. 

Judecătorie rurală Ineu. 
{PUBIJICAŢIE DE LICITAŢIE. 

Sllbse~matu (e egl . .1U ce .0., de OI'dine A. I. 8 şi 1\0. lop. 225~a, 
resc prm aceasta pubhc, dî. m! casa ~o. 21K curte şi gdidina in 
baza deciziunci Nr. G. 5134-1930 ~ Întindrn~ de ·HXJ stj. p., 1(1 parte 
a judecăloriei rurale Ineu în fa\'o-I alu,i Payc! Popo;'ici în pretul de 

Subsemnalul delegat .iudecăto- rui reclam9.nlei Cassa Agricolă de s~l'jgare (iO()(), Lei. (Reduse . eu 
rcsc prin aceasta public, că in ,~. 1 2;)00). penlru JI1casal'ca creantel dc' l 
haza r1cciziuuei Nr. G. 5085-19:~0. CPăslrarc Arad-Cenădană SOClC atc 4000 Lei capital şi accesorii. 
a judecătoriei rurale Ineu în favo- Anonimă repr. prin Dr. Sebestyen Licitatiunea se "a line în ziaa ' 
rul reclamanlei Ca<;sa Agricolă de Iosif ad\'. penlru incasarea crean- 22 OctOl~n'ric Hl:lO <?ra~ 15 la casa 
Păstl'are Arad-Ccllădană Socetate tei de ,1300 lei capital si accese fi- cOl1lunn,la a COll1u!,c~ .F elnllc. 
Anonimă repr. prin Dr. Sebestyen . . '. . ImolHlul ce va ft hCltut nu poale 
Io<;if ad\'. pentru încasarea crean- xează lermen .de I~CltallC pe ZUla fi "<'lI1dut pc un pret mai lllic de
\d de 27.000 t 39,000 lei capiLal d~ 17 OdomvrJe 1930, ora 15 d. m. cftt elin pre!ul de strigare. 
şi accese fixează termen de Jicita- la fata locului in ŞicuIa unde C('i cari doresc să licÎtt:'zC sunt 
tic pe ziua de 16 Oclolllvrie H)30, se vor vinde la licitatie publică ~Ialori s:1 dcpozi,tezc, la (~c1egalul 
ora 17 d. m. la fata locului în Apa- diferite mobile de agricultură şi Ju<!ecătoresc 100,0 dl~l I,?l etul de 
I.(>u unde se vor vinde la licitati-e .• _ sLngare drept garantle, 111 num,1-
p"blică diferite mobile de agricul- alte obiecte 111 valoare de 19.:>00 rar sau ÎIl efecl de cautie socotite 
tură şi alte obiecte în valoarea de lei. după cursul fixaL În § 42 l{'~e~ 
58.200 lei. In caz de neyoie şi Sllb pretul de LX. 1881. sau să predea acehuaşl 

In caz de nevoie şi sub preluI de estimare. ddegat chitanta constalîind dcpu~ 
estimare, l1(,l'ea judeditol'eşte, prealabilă a 

Incu, ]a 19 Odomvrie 1930. Ineu. la 19 Septcmvrie 1930. garan(il'i şi să semneze condHiunile 
Barbu m. p. Barbu m. p. de licitatie. (~U7, 130, 170, legea 

delegat judecătoresc grefirr. . delegat judecătoresc grefier. LX. 1881; g 21 legea LX. 1908.) 
--'iIP;-CORVIN, Ali~D-:'--
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