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c. mussoHni decorat 
de 01 S. Ragele CarOl. Incoronarea s'a amâna!.l dictatorul financiar de eri şi d. 

~hHliJilc.<;cn, 
.7\u sHm cnlU va judeca gnver· 

nul, chemat ca arbitru al acestei 
cerle. Estc insii. sigur di oricare 
ar fi sentinţ::t, d, ~ladge::tru va fi 
împicdccat să-şi aplice te;)riile din 
cauza accir!cnl ului ec va curma 
În toamnă \'ia~a guvernului Maniu. 
Socotim taluş efi acest guyern va 
tdli deslnl lfenlrucu dictatorul fi
nanciar de cl'i să se mai facă o
dată ridicul. 

Roma. 1\1. S. Regele Carol IL al 
Rom~Îniei a decorat pe d. Musso~ 

Jilli, cu ~Marel-e (::n'<1on al Or
dinului Carol l, cea mai lnallă 

decoratei a Rom~lniei. 

Suvcranul RomHniei a însărci

nat în mod special pe D. Ghica 
minislrui Rom[miei la Roma, să 

anuntc pe d, Mussolîni de Îl1ulLa 
distinct ie ce i-a acordat. 

Din cea mai bună sursă aWim că serbărife Încoro
uării au fost definitiv hotărită pentru la primăvară. 

Până atunci se vor putea termina preparative le nece
sare des;ăşurării acestui imporiE.;.nt evenilllen~. 
.... IilRSilI. ..... -. ..... _.8R8eaiJil,)_=--.&sD_ ... _. 

6uuernul Manlu Îsllace bUaRlUII 
Se spune că in cabinetul viitor vor face parte 

,i câţi-va geae::ali ••• 

prin,'ipale şi rezultatele practice 
ohliuute dela 1\)28-HJ30. 

-+-Exportul de orchestre 
tioăneşti din Ungaria. D. ~fil'Onescn, ministrul de ex

teme al H,1mH,niei şi d. Tilnleseu 
minislrul Rnmdnici la Londra, au 
expediat telegrame din Ve-nc\ia d
lui ~lussolini fclicibîndu-l cu a
ceastă oeaziUlle, -+-
RăZbOIul ua iZbucni in Q ani. 

CUY('rr1ul d-luÎ \Ialliu îsi face I 
bagajele. !:ii, penlru a-şi incheia / 
hilan\ul Celor doi ani de dezas
ll'oasii conducere, s-a dat ordin 
lutUl'or d('parlamenlclor să rapor~ 
l('ze prezi(kn!iei de consiliu, acli
\HHlca uesf.işunllii de [iccaJ'c ser
viciu in parte, notând, in deosebi, 
cum a g:\sit actualul cabinet situa
li a, şi cum o lasă, lată unul din 
aceste orrline circulare şi-anume 
ccl I rimcs ministerului de răzhoi: I 

Darea de seamfi complectaUl cu 
păl'ple care pri\'e~c sC'rvidul dv. 
din dlcf';tinni1e arătate la punctul 
Ul11; 1 şi doi ,se va inainta ~l. A.) 
t:aL(l1e t cd Illai l<kziu p,lJlil la 2,) 1 

Atif'g miO. l' 

Budapesta. (Ccps', - DCJarece 
după unele ştirii, jazz-nI american 
a început să-şi picnhl popularita
lea cen'urile ungare, de propaga,rL
dă au h'lIărilt sâ se folosf'ască de 
acest mom,"nt psihologic În folosul 
capelelor !tg;\l1cş'i ('ari sufcr'ă i,n 
Cngaria de un compJect şomaj, 
Oficiul pPJllrll mişcat'ea strainilor 
a Începul să trateze cu orga.nelc 
coresjl1ll1zălo::trc din stn'tinălalc 
pentru plasarea a ;")0 ewchcslre Ii
g;ln('~li de primul rlIn<l pentru 
oraşde şi biHle mondiale, m'mit
rinu să obţine un con1ract pentru 
un an sau doi. P;înă in prezent 
s-a reuşit a se gasi angajamente 
20 capele, cari \"1r pleca în loam-

o carte senzaJională a unui 
ŞplOD german. 

Berlin. - Scriitorul Heinz Eckc 
'~a publicat o carle într-o cditur~l 
din Lipsea, care a născut o mare 
~cnzati~: Această. carte cuprinde 
mlpr eSlIlc a 4 splOni ai Germaniei 
Angliei, Rusiei şi Frantei în le
gătură CU actualul serviciu interna
tional de infonnaţiuni. In special 
Anglia şi Rusia au creat o mare 
retea de spionaj. Ang1ia şi Frailtia 
şi-au Întărit centrele lor de infOl'
m~tiuni în Estul şi Sudul Europei 
SplOnul german, care a stat înain
te de războiu in serviciul de 111l'or
matiuni al Ministerului de Extprnc 
din 'Vilhelmstrnssc şi care în tim
pul ri:lzhoinlui a slat în serviciul 
Statului Major german, dedarfi că 
spionajul internaţional din prezent 
IUc\'ează cu acecaş f.ebrilitate ca 
nî anul Hl1() şi ajunge la conelmi IT 
cii viitorul răzhoiu va izbucni duprl 
" ani. -+-"Apărătorii rasse;u infiin-
'ează un nou partid poli

.ic in Ungaria. 
BlldapJsta. -- Săpiămâna treculă 

a luat fiinţă la Kecskcmcl, un nou 
padiu poJilic, In care au intrat 
foştii memhrii ai organizatiei.·, Apă 
rătorii ras5ej ~ în frunte cu fO.'ilu 1 
depulat Andrei Szilinskv. La şc
di!1ta constitutivă "Apărătorii 1'a5-
SCl« S-au pltms că vechea organi
zatiei a pierdut din pulerea ei de 
atractie şi deaceia e necesar a se 
agita cu un n:m progl'am. Ca noul 
partia, care se num<,şle Pal'lhh:J1 
Liberal-unit, să aJungă la succes ' 
e ne,cesar a se rDnunta la vechiul f 
prvgram el :'~\părătorilor rasseiq 
şi a se strătluÎ pentru unirea tu
turor Ungurilor !lîră deosebire d~ 
clasă. 

Scf de cahinet, 

c: Cu onoare vi se aduce la cuno- I 
ştint(t urml'ttoal'elc: I 

Co!. Dra~omjr('s('u 

R"(eratell" s(' (~er a fi Înlo('mi~ 
urgent - ccl lUai târziu pânii la 
2<') AUj!ust - fiindea ia sf.îrşilul lu
nei Sl'plennrie a. c. gll\'ernul :\Ia
niu pleaca şi ţine, cu orice pret, 
să aillă bihlllţul Întocmit. 

»liuvernu~ Î1~ten\~or.lea.ză a p.uh1i~ 
ca, cu ocaZta lIuplllllrel a dOI ant I 
de guvernare, o lucrare care să I 
înnili~eze activitatea şi rezultatele 
doh~lndite in toale domeniile vie
tei de Stat<. 

'.' J n acest scop vă rugăm să hine
voiţi a Întocnll o dare de seamă 
care să cuprindă următoarele: 

1. Situaliunea in cm'c ati f1ăsit 
chestiunile cari fac obiectul ""pre
Ocupiirilor d\'o 

Legislatia, aplicarea e ipână la 
10 ?'\oemhrie lD2H, rezultatele ei 

• \..1'~.. ' orgamzare3 dJ(~itclor servicii şi 
institutii publice şi rendemcntul 
lor uliI. 

2~. Heformele, legile, regulamen-
tele şi măsurile auministraliye 

Xu ştim, cine l'a forma gun'rnul 
'-iitor. Ceiace ştim. Însă. e {'ă se 
"a Înct'rca Înfrodu(,l'rea in ('abint"t 
a unor ~[~nt'raU. cari ar IlUlea să 
(i(', la ne"oe~ d-nii Cihosky şi Rilş
('anu. se mai pr('~Hlt'şt~ I)('nlru 
prelecluru politi{'i (:ul)ital"i un al 
trt'ill'a f.tt'nrral, În pt'rsoana d-Iui 
Ra('o,'ita, 

:\-('('slea sunt sim]lle prt'SUlllmeri, 
('(>ia('{~ es(e În ... ă sigur e ('li ~uVl'r
nul :\hudu plNleă şi-o v('dt'-rea 3ee
slu ('\'(millleni a ÎJlceput sa-şi facă 
bilanţul. 

.t'IEB ..... _._._._. ~.!)_._._._._~ 

I O nouă ceartă În guvern. 
Inc'ordarea relaţiunl!or dintre d-oii Manoilescu şi Madgearu 

Recursul la opinia publică. 
Inca. de acunl cttltwa săpIămt\'l}i 

se şlie că o ccartă a izbucnit mire 
d-nii :\Ianoilescl1 şi Madgearu pe 
ch~sLinnca creditelor pe.rilru agrî
euHur,l, 
. ~n p('mlll~ma şedinlă a delega

hC'lccnllomwc cearta fusese alM 
de YilJlenlă~ î·ncât relaţiunjle per
son~tlc I·ntre ambii minişlri au fost· 
înlr.erll p le. 

lui vocşte să-şi asigure cU\'.Întnl 
hoI.ăr:îlnl". Şi d;:! af';li1dală d, ),lad
gearn ,al'.o in fală un ad\'crsar mai 
hilfăr<Ît oeClÎt a fost d. ~Iihai Popo
vici'in chestiunea conC'csionării te
lefoanelor . 

In urma acestei certe ambii ~spe 
ciaJişli({ s-au hotărat să facă apel 
la opinia puhlică polemiztl.n<l prin 
ziare. Ei au dat publicită\ii s::>lu
\iile geniale în el'mă memorii, mai 
înai'n.tc ,ca. ucestea şă fie cun:)$-

, na acestui an, C<lteva capele ligi),
n{'şli din t; ngaria au fost anga
jate şi Îll America. Plasarea Or'
chestrebr tig<lllCşli în slrăinătate 
'este consideratii în Ungaria lla 
numai importantă soei ali:i , ual' ca 

un mijloc de propagamHi, dcoa
r.::ce aceste urc!wsln.~· \'01' executa 
hucăli ul1gUl~eşl i. 

SI. scaun 
slaurărei 

-+-
lauoraUII re· 

Habs buruilor 2 
Roma. (Rador). - Rcprcr.entan"; 

tul agenlit'i Havas la Roma a in-' 
tervicwat pe secrC'tarul de Slat al 
Valicanului. în privinţa unor svo~ 
Duri, cari prelimleau că noua di~ 
plomaţia a -Smnlulul Scaun ar fa .... 
yoriza restaurarea IIahsbllrj.lilor în 
Ungaria. 

Secrelarul de Stat a răspuns că' 
Sf.lntul Scaun nu se ocupă de loc 
cu chestiunile poliLice 'şi această 
chestiune esle strict politică. Con+-' 
cluzia, a daăogat înallul demnitar: 
~l Valieamllui, -"- este UŞo1' de tras,' 

La această declaratie a adiiogat ~ 
şi observaiia că orice il1terYcnl~c: 
a Sfântului Scaun pc Lărtlnul diplo; 
matic - cste j11slit'ieală de necesi~ i 

talea de a apăra un interes' rel~' 

Să n,u .&e Cl'endă că ~ "orba de O 
di~cntiunc ICDrctică, Orga,nizlll'ca 
cr~dilului rigricol e legală de,. noui 
inslitutii, l1~mi comlsloane, naui 
consilii de administratie, astfel că 
fiecare dintre specialiştii guycmu-

eule delegatiei economice a guyer
nului şi. nlisilinlui de mini.o;;trî,' 
Esle CI gi'abă cm'c (loYedeştc cât 
de lncorOale sunt 1'cla\iuuile inlre gios. 
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2 Voinţa Poporului 

D. Titulescu va prezida 
viitoarea sesiune a Ligii 

Naţiunilor. 
I Precizările d-Iui maresali "Făra parale". 

Alex. Averes(u. I 
Paris, - Ag~'n!ia • II a"mi" anull

fă din GeflC'\·u că in cercurile Se
crctal'Îatullli se afirm;', cu stitruinlll 
di ,iiloareu Adullan' a SocicUljii 
Natiunilor, Îucarc se ya discuta 
proicc!ul Cniulll'i fed{~rale curo
pene, ar urma să fie pl';>zidat:i de 
d. Titulescu, rcprcYA'UlantllI perma
nent al Hom~llliei. 

In CCI'curile Sccrrlarialului se de 
cIal'~i C(!. diferitele gunrllc, sOlldat(' 
in privinta aeeasl<l, ar primi foarle 
favoraJli[ candidatura d-lui Titu· 
lescu. -+-In jurul situaţiei din 

Egipt. 
Cairo In cercurile gllYCNlall1CIl

talc se· (lc,~mintc categoric s\·oIlul 
tlespre o modificare a legei elec
toral.:'. 

Gm·crnul si Stlyer:Hlul nu s'au 
gfmdil ,nici lin mOlllt'nl ]a slispen
dar('a COllsiilulieÎ, Cercurile oficia
le dec!at'ă că mijloacele ]cgale de 
C3J'C disputt sUlIl suficiente pentru 
a garanta ordinea şi normala des
voltare Statului. -+-Cine se bucură de ure· 
lungirea leDii ChiriHor. 

Din partea »Ligpi Chiriaşilorl 
primim acest cOIllunical: 

Mulli chiriaşi care stau pc baza 
legii ehirii101" se phlng că au fost 
somati de proprietari lor s,l cnl
CUeze lvcuintelt' ce le OCUP:l IX' da
ta de 2li OeloI1ln-Îe lmO pe moth·ul 
că prt'lungirea legat'! incdcaza pc 
acea dala. 

Pentru a linişti spiritele dilIU 
urmatoarele lamuriri: 

Legt'!l chir'iilor a prelungit CUIl
lradele de Închi;-re pfmă la 2:'~ 
Aprilie HJ31, pentru urmMoarelc 
categorii de chiriaşi: 

1) Functionari, pensionari, in"a
lizi, văduve de război al curor ve
nit adunat cu al tuturor membri
lor cu care locue.<ic împreună CO\1- \ 

stalat la global pe 1~29 - nu în- . 
lre<--e suma de t!()lUOO lei. I 

2) Toli chiriaşii ce nu su cu
prind În categoriile de ma isus, 
ale căror venit adunat cu al tutu
ror mebrilor cu Cal'C locuesc im
preunli - consalal la global pe 
1929 nu intrece suma de 120,000 

'ei. -+-A. muri' C. Lazar 
directorul tip. Diecezana. 

Arad. - Eri dimineaţa a murit 
in mod neaşteptat Cornel Lazar 
sârguincioşul şi neoboşitul direc
tor al tipografiei Diecezane. Regre
tatul suferea de ma imultă vreme 
de un pronunlat caLar de plămâni 
precum şi de dureri scialice de 
stomac. 

In urma acestor suferinte perma 
l1ente aşa se vede, că organismul: 
slăbit n-a mai putut rezista ofen
rivei boalei, trecând - spre regre
tul unanim al tuturor cunoscuţilor 
- la cele eterne. 

Din parte-ne transmiten 1nconso
labilei sale familii cele mai sin
cere eondelenlc. -+-

Societatea df> patinaj tine în 
tdua de 7 Septemvrie ft. c. la ora 11 
a .m, in localul Clubul. i (parcul 
Eminescu) adunarea generală anun 
II cu următorul program: Cuvânt 
prezidial. Raportul secretarului. Ra 
portul casierului. Raportul comi
liei ceDzotilor. Du~,tul anului 
1930, Propuneri. Alegerea func!io
lltU'i.1oc notU. 

iii " 

D, maJ"cşa 1 A Yel"CSClJ, Inlr-uIl ar
ticol pc e~re-l puhlidi ·în ; Indrep
tarea, de :\larli, cI;î unele cxplica
tiuui asupra pI'clinse1nr (kclal'a
tiltni'aptil"U(e î·lJ ziarul" [Jnin'rsu] 
asupra ,J)esrDbitilnr şi dC'srohilfJri-
101'< J)-sa precizează di n-a nlcul 
llici o declaratie redactorului zia
rului !llllnil mai 511'>, ci a participat 
numm la o c(}ll\'orhit,> care a anIt 
loc intre Ulai ll1uqi l'olll:}ni CC llH'l"

Ueal! cu vaporul sprc \'iena. --
O-sa a Sptls: 
- \'or'bind Cll altiii. -- nu cu d. 

Cii)(,:l!'dia, - este fIer'f('cl ('xael (':1 1 
am atins şi c!lestiunea an ullla !i{'i 
unui gU"CI'Il, c:Jrl' isi (hi ci iJlsusi 
caraekrul lillUi gll~'{'rH ardclca'n il 
cu anexe din y{'chiuI regal. 

,\111 da! excmplu cu alsacia si I 
cu Ilalia. f)a!ll a('~si,f' ('Y'll!llle pc,i
tru a pline 111 ('nden!a cal cip IW' I 
În!el11pialc au fost şi sunt prE'!Ptl- I 
liunile pr~l\·indilor desrobU{:. de a I 
IiC IlllJll' III capul conrluC('rJl sla
t~du i î ni reg.il şi c:1l de gn'şil inul! . 
ŞI sunl <1.ct' 1 cal'e, cu abIIa u.)urin-l 
tfi. de g:îndirc, le-au recunoscut şi 
le I"{'CUIlOSC î'llCă aC{'$t drep!. I 

i\u U. III conle-slat ·nieiodal:! şi nu \ 
contest ,nici asI i'îzi locuitori lor Ho
mâniei mari, din ot'karÎ parte a 
tarii s:'i participe la formarea gU-\ 
w~rllului, cuci de fapt la cele dOll<l . 
gnn:-rlll\ri ale Partidului Poporului : 
nu au aniI r('prezonlan!i in gu
ycrn hate pro\'Înciile? In uHima 
glln~rnare alll anil nu mai pul1u 
de şapLe ardeleni! 

Dai' din a putea face parle din 
gU\·-.:rn şi din u c('!"c gu"ernului SUD 
alllL'nÎ'll!flrea rp\':Jb!llInii, ca UIl! 
tln")pl, prin 'n imie justificat, esle ::> 1 
I ::Jarle mal"C dellsc bice. 

Am daL eXl'lllplul ItalirÎ, În care \ 
deşi În 'IlUUl Stat se înglobează un 
bsl l?gat eare h;i aYllSeSe dinas- I 
tia, gm·erIl111, parIallwnLul şi în-\ 
tregul silll aparat slatal an~a dcl'Î 
oameni cu expel'ie,n! a gn ycrn:triii 
şi a Iegil'et'ăl'ii şi 11U s-a g[illdit 
unu! dela joflceput sii ridice glasul. 
şi sti rcw'lHlicc drl'plnl de a se 
pune la câl'ma Stai ului i'Il(!"egit 
spre a-i oricllta politica şi revolu
ti(JJla ot'gn·ni zai'ea. 

In cOl/llorbir('(1 mea. !lll am tâflâ
dui! deci, in mod absolut, pentru I 
ca să in! rdmintez termenii in ju
rul (.'i"lf"ol'a S-rl ideII! a{[j/a. '~{f()mol, '\ 
ulcsl'obiţi/on dreptul de a CO/l~ 
ll/cra Cli c!csr()bi!(}l'iii, dor mă in- , 
[r,,"am {le ce s-all intemeiat de- l' 

clo['o(iilf' J'{'po!u(Îonarc de Iti Alba
Iulia dirz 1918, şi foaIe inovaţiile I 
inll'ot/ll.'w ÎII ([şc::âllllÎnI1l1 lIos/ru 
politico·administra/it), cu sllprima· 
rt'a all/orifr;ţii ill timpul a[('[feri/or, 
/âsând [o/rll Jlc mâna bandelo[' c· 
[ec!o/'(lle, prin alcrituÎrca unlli Par
lament al c!emi"ii!or Îl! alb, prin 
îmbucii(iI'('(L administra/ivd a (âJ'ii, 
prin introducr!,rrt in Consiliul de 
R('flcn(a, CI! lovitura de saf, a unCl 
p('['soa!1e carc Illl GIwa alt titlu (/('. 
câl acela de a li rllcld Cli linii arde
leni de marcă din fjl1l1eJ'n'l Pe ce 
se ba::ea::c'i. pre/en(iu!I('Q de a /le 
occiden(a!i::a"l elim poate fi califi
cal curajul de a ne !lumi: bizan
tinit balcanici, ba eMar şi (igani:)'! 

* 
Dup:i. cum se vede, e o mare di

ferenlă înlre declaraliunilc apărute 
În ziarul sus ci/al şi cele publicate 

În ofici osul aw!"csca-n. 
~·--.~.~-__ ._Cl~II~.e;mOCI!I!ID. __ • __ • 

Cum s'a format' m!'ti antantă acum 
10 ani. 

In timpul când se tratează pen
tru J Slrall..<;ll apropiere economi
că între staI ele ~neei Antanlc şi 
cfUlU ac~sle slate se află i,n .n iu
nul Ul1')r imporl31l1e consfiîhiiri 
În vederea realiziî:rii unei colabo
rări în cadrc'le sislt:'mului Micei 
Anlanle Economice, o retrospecti
yă a Micel Intelegeri a realizal;) 
acum zece ani. Incă inainte de răz
boi a existat o colaborare intre 
Români, Cchoslo\'aci şi Jugoslavi, 
colabOl'are care s-a adândt în tim
pul lupteI,)r sângcroase din răz
boiul muodial. Cclnd Preşedintele 
Masarvk s-a intors dt-n America, 
prin Par-is, în patria devenită in
d~pendonlă, a tratat cu bărbatul 
do stat romăn Take Ionescu, cu 
Jug)Sluvul dr. Trumbici şi cu re-

prezenlului Greciei Venizelos. S-a 
urmăril pC atund realizarea unei 
alian le intre 5 slalp: Celwslo"a
eia, HomflI1ia, Jngosla,·ia, Polonia, 
şi (~r ,>eia, 

Id,'ia ~Ii(x~i An!antc, ideia unei 
aliante defellsi,·c a tl"~i stale, din
tre cari u nul să aihă gmnile comu
ne cu (:clalle două, a îm.'epul să 
planeze, în special dind s-a con
statat că Ungaria urmăI'Cşle cu 
orice pret să se sustragă condi
tiuuilor. Incă la Conferinta de pa
ce SecrcLarul principal a primit 
În m.luă un aci semnal în c()mun 
de reprezentantii Cchoslovaciei, Ju
goslaviei şi Rom.lniei, act, care tre
bue să se vad~ primul document 
al Mieei Anlailtt> în formaOe. 

.~ .. ~._-_._._.---_._---_.-
D-na Elena boeru 

solul. 

A V 

.mpuşca 

Galati. Eri la ora 5 d. a. d-na 
Elena Bocru di·n strada Eminescu 
No. 5. a impuşcat cu un glont€' de 
revohrer pe sotul său, Nită Boenl, 
Glontul a ,nimerit in regiunea ioi
mei. Nită Boeru a murit pe loc. 

PO\,'esLea acestui omor incepe de 
departe. Căsnicia Boeru s-a fttr
mat acum 25 de anL După atâtia 
ani de trai imprea.nă, După ce 
sotii alt impărtit dureri şi bucuri 
nenumltrate} desn~ământul aceas
ta funest impresionează profund.. 
Cauza care a indemnat-o pe d-na 
Boeru să-şi ucidă sotul pare să fie 
necredinţa acestuia. Deşi Niţă &e. 
fU era bogat, ln ultimtd timp el ilt:l 1 
mai dăde~ ulei tH1 baa acasă. BA. 

mai mult, Îşi părăsise aproape de
finitiv gospodăria. 

Intre cei dei soli intervenise o 
a treia persoană, anume învăIă
toarea Eufrosie DlImitra din salUl 
Cişmele In urma unei scene ';0-
lente provocată din cauza învătă
toarei acesteia, intre cei doi BOti, 
Nită Boeru a amenintat pe sotia 
sa că o va impu.c;,ca. D-na Boeru 
s-a repezit la le, i-a smuls revol
verul şi a Lras ea, împuşcându-l ÎtIl 
inimă Ln urmă acestei drame, ră
mân 8 copii orfani, 

O-na Elena B.:leM.l a fnst arestată 
impl"8~ cu cumnata ei, Susana 
Stratulat, îm,inuită. de c;>mplici· 
tate. - CoreJlp. 

cu IibeJuI "Credlt" vă procuraţi 
ghetele, de primul rang, din ma-, 
terial exceJen, după ultima moda 
la MUNCITORI DE PIELE" 

Arad. Strada Horia 5. . __ e_._.ea:...~._ 
Escadrila de avioane 

româneşti spre Varsovia. 
Paris. -~ Escadrile ele 6 aviotllll;J 

rom,Î neşli eom pllsil din fi lJi planc 
de ,(,')1) de cai, conslruile in Franta, '" 
a plccal ast:)i:i Ia orele 6.:>0 d~ di-: 
Illincala la \' flrş()\'Îa, unde \'a lua 
parle la () cOl1ljll'li(îutl(', împrt:uwl 
cu trei escadrile el c[tie 6 a\·ioanc 
cl'hosloyacc, Jlolonezeşi .iugosla\:c, 
pentnl raidul .\licei lntekgt>ri. ' 
.~e~,.,..e~o~o .... e&ll 

Rhelimati~mul s.::iG'ica etc. 
se tratează cu succes. Bai me
dicale. Str. Eminescu 32. Cură 
de s!ăbire cu rezultat Slgur. 
i!Ii:<1IIl9IWDe ama .... ___ _ 

Cum a Iost pedepsit 
un negru ia Tabor. 

N cw-York. - La Tabor, in sl.a· 
luI Carolina dc Nord, un grup de 
:200 pe!'soane mascate şi înarmate, 
a nii\',llil în inchisoarca oraşului ::;i 
il r;ij)iL pc un blnilI" negru, arC,'i{at 
penlru că atacase dou[t reliLe albe, 

Negrul a fost 1<11':1t de multime 
afanl din ()ra~. IpgaL de un arbore 
în marginea :,osclci şi ciuriL de 
gloanle. _._ .... _---_. 
MuLLER FABRICA de 
Pieptin anunlă onor. cumpărători ca 
amintire de existenţa al firmei de 
30 ani În luna c. dela 10-25 la 
cumpărători nostri le facem o re
ducere cu 10% din preţul cum
părări, impreuna cu un eadou .. _.1a 

fiecare curnpăriilor. ~ -+-.-+-+-+-+-+-+-
Marile feslivită,i religiose 

din Ungaria. 
Budapesta. (Hadu1'). __ o La 20 Au

gusl dimincală s-a celebral pc dim 
pia Vennezoe o sluj hă rdigi oasă 
în amintirea St Emcric, 

La aceasl ii. ceremonie a asistat 
Peste 100.000 de persoane din loala 
tinul urll{~ !j rei şi chiar din străi
nătate, "emie speeial pentru acea
slă feslivilalc. Foarle multi asist{~n
H purtau pHorcşti coslume eLnice, 

Slujba a fQ,,')t oficiată de Cardina
luI papal Sincero, în~on.iural de 
mai multi cardinali unguri. 

La ceremonie au asist<lt repre
zentantii guycrnului şi ai diferire
lor auLoritati. Sosirea Cardinalului 
Siuccl'o, a Cost anunţată prin me
gafon. 

Inaltul Prc1al a trecul prin mij. 
oC\11 multimeL in sunetele trfull
biklor de argint şi a slrigătelor 
de "vival( de populatiei. 
După slujbă, C::>utele Appooyi a 

tinut un discurs În lin,lba laLinăt -+-CODC1lrs de teDnis In Arad. So~ 
cietatea de patinaj din Arad va 
aranja un concurs illtemalional de 
lellllis pe ziua de 26 August a. e
Vor oparticipa: Sada, .Malecck. Bla 
narova (Cehoslovacia), d-na Herbst, -
(Austria), Schăffer (Iugoslavia), Dr. 
Scholz (tTCrmania), fir. Bawarows. 
ky (Polonia). l,a fel vor participa 
şi campionii maghiari, iar Bucu
r€,ştl va fi reprezentat prin prin. 
tul Cantacuzino, pereche Carac~ 
stea, Ponlieffel etc. Se zice, că con
cursul va fi tinul Ia Wl nivel ~core .. 
spunzîHor cu cele tinute In Franta -.-
FABRICA DE SPIRT ~riculturll 
este de vânzare la Trc,-S~ 
Jud. Trei.scaune. DesIUIŞÎri detaiIate 
la luUu CM!b, funcţiooar debandt 
Trg. -Să-suesc. 
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Voinţa Poporului 3 

,Este interesul părintiior de a vizita inaintea sezonului şcoalei Casa de modă "RECORD11 Arad, :=;(:~: 
,Chif!,n de spala! lei 27. ciorap bărb. de mătasă lei 28, nânză pl. pat lei 39. prosop lei 3111. zefir pt. cărnăşă şi haine lei 49, ciorap p1. dame fără defect de mătasă lei 85. 
cearşaf 150 cm. lat lei 85, cloth in lă!imea duhlu lei 225, stofe hăr)). din lână 140 la! lei 575. Plaoom din <:Iotra [·a, vată alb. etc Nu cum pirati panii n'aU vlzut depo. 
1:Uul nosh'u de ,tofe. Mare asoniment In uniforme. Ilofe de modă pt. dame si blllrb. specialitltl In mitisuri. ~ Mar. deposit In panziiturl. - Atelier de plapome 

(el mai ieHin membru de .. CREDIT" pe rate de 6 1
2 luni. 

Singurul 

Gratar special la 
Lovasberenyi 

Arad, Str. CCl'cefasilot' Nr. 2. _._.""0_ ..... 1i!!îiII 

Pentru 20 de lei, taxa de împrumut puteţi 
cumpăra biciclete şi patcfoane la fir m a 

Arad, Calea Banatului Nr. 12. Imprumu
tarea de :J cie ete" Vâl1zarea pe rate de tin an -.-.-.-.-+-+-+-.-

CO:\'VOC\HE. 
Pcnsioari miHlnarii dhl oraşul şi 

jlldl!llll Arad. 

situatia şOmajUlUi in EurOoa. 
Şomajul din Europa occidelllalrl 

s-a (k.S\"ollat cu tolul altfrl dedl 
In Europa c(\·ntraln. In timp ce in 
A Ilglia ~i în Germania şomajul a 
lual proportii nemaipol11t'nile, in 
Europa c<'lltml:1 se poate obscrnl 
mai degrahtt o descreştere a şo

majului. Tara cca l1Jai hf\llluil:t de 
şomaj c"le Genlwllia, unde l1um::i
ruj ş,J!l1curilol' a njulls la ii) Iulie 

la 2,71 f).OOO. iar la 1 August la 2 
miliDane 737,mn Anglia a numlîrat 
la 21 Iulie l,!I72.000 şOIlH'urî, iar 
la 2R Iulie 2,011.1 G7 şomeuri. In 
CehosloHlcia şomajlll a scăzut În
tr-o oart?care llI{ISllr:Î şi aceasla 
dela 7KOOO la sl':îrşHul lui l\lai la 
7:i.OOO, la sI:ll'şilal lui Iunie. In 
Polonia şomaj III a sdizul dela 
27:UiOO la 217.000. 

Soc.icl~lt'a pCl1si()nal'i1o~' mil!lari I 
cOnSlll1llta cu cenlrala 1I1 Bucu
reşti, :sub pre~edinlia V-lui li-l Is- I 
traLc, face apel ciUre toli pensio- I 

nari militari, ofiteri, grade iure- i 
ri?arc şi_ urrni~ş~ lor, să se consli- II 

tUlarea In lr-o slOgură socielate 
form~lnd filiale pe judete. ' II' 

n I ,,~ I Traducere, multlO!icare Şi copiare In li'l1nile Română , en ~ -U' p~ ti maghiara, Sermană, italiana Şi Franceza, Blan" .,.. :;, I I b~i chc,te, In::itatiuni, Progr~me, Pre~-curcnte! Seri-
. fi, _.1 • SOrI parttculare, comerCIale ceren, texte, literare 

W • Şi 9COn··polllice ote. se 8HIlCmB pram!. B"lin BIIHCt. AIIr.18 Ziar 

Congresul sioniş'ilor revizionişli 
din Praga. " PenLru j udcllli şi oraşul Arad, 

un grup de pcnsionari militari. au 
lual iniliatinl constituirea accsl('i 
ş?cielt~li -5.1. cO~VOC,lll1 pe toţi pen
SlOllan mlhLan, la o adunare <re-

I v ~ 

nera a, car,e va an~a loc in ziua 
de ţ.l August ora 10 în Str. Ho-
mdnului ~o. K ' 

Kc aştcptiilll, ca nici unul să nu 
lipsească dela această adunare 
fiind în soc. :existenta tuturora car~ 
trebue irnbllni'iHtlilă. Situatia ac
tuală o ştiU. o sul'criti şi sunteti 
cu toli convinşi că numai poalt: I 

-dUfR ~ I 

Solidm:iI.a!ia 11~)ast~ă. va fi arfW- Il 
n;tentul lllllIaI ŞI pnncipal al de-
5lUll!Ior. ce urmează sti se ia pt>ll
tru oblmcr·ea drepturilor cari..~ le 
avem, chiar in conformitale cu le
gile tării. 

Nu amânati! nu cşitati! Jksin
leresarea noastră este cauza df.'sin
terăsarii forurilor competente fală 
de drepturile noastre, cu loale i:-;- j 
bucnirilc răstcţL ce apar din c<''tud 
in când principesi'L La adunare se 
va cor:nmica .aLâ1u} societăti (,{,'ll- I 
lralc Şi orgamzarea locale. ' ... _-_._._-_. 

Corpul Portăreilor Arad. 
Regatul România. 
No .G. 2.3916-1928. 

PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE 
In baza executiei d~ escentcntare 

efeptuită tn ziua 17 Octomvrie 1928 
pe baza decisului judecătDriei mix, 
te Arad cu No. G. 74j2-1928 obiec
tele sechestrate in procesul Ver
bal de executie N o. G. 239166-1928 
Ş. a.: 2 şifoneri cu 2 uşi, 2 nop
tiere. o oglindă toaletă, una og
lindă cauza! şi alte obiecte pre
tuite 1n suma de 16.060 Lei cu. 
prinse în ravDrul Elisabetei Farago 
repr. prin Dr. Alexandru Stoinescu 
din .Arad pentru suma de 17.600 
Lei capital precum şi spesele sta
bilite până In prezent se vor vinde 
la licitaţie publică în Arad, Piata 
PeşteJ.ui No .1. la locuinta urrnă
ritnlui In ziua de 18 Septemvrie 
1990 ora 10 conform art. de lege 
LX. § 107 şi 108 din anul 1881 al 
~ exec. 

Aceasta Ucitatie &e" va Unea şi 
ID.~ favorul sotiei alui E~ll W olf 
din Arad. . , 

Arad, la 18 Augu.st 1930. 
PorUret; bMUBdtnbl.. 

Praga. - In 11 ;\llf:(mt s-a des- laLc, pl'in care fapt nu se va face I 
chis la Pnlga e::mgresul ali-lea al o Ili'drepiate Arabilor, cari în- I 

sionişlilor rm'iziolli,:,ti, in fruntea CllCSC r{'giunÎ (Arabia, l\[esopola-
dire~li mÎşcttrl se află Yladimir .Ta- mia, Egiptul, clc.\ cari formează 
bolinski, conducă.lomi legiunilor I la un loc o jUJl1fitate cât Europa. 
cwepş[i cari au luptat în cmit., le I In sprijinir.:.a cUcei colonizării 
armatei engleze pe frC)nlul din Pa- I Sioniştii rc\'izionişli nfirmă că şi 
lesliua. ReYlzioniş!ii sioni,;,li dee- la cCJlonizar::,a Amcrkii populajia 
larfi că pngramul r;>al al sinis- indigc'IHi s a lmpotrhiL Astăzi 
mului '2.,lc crl'un'<l unei majoriltl- Lrii.csc itl Stalele Unile o populaUe 
ti c\TPC'şli în Pall'sfi.na înlr-un 1~O milioane c"lI'e a rpalizal o uoui! 
timp c;îl nwi scurt. Arabii lrebue ch'îliza[ic şi care alUel ar fi fust 

Tribuna Liberă. 
-+-

nou cabinet dsnlar. 
DI. dentist ARTHUR GEROJ trans

mutându şi cabinetul dentar din 
Braşov, şi-a deschis în 

Arad. Str. Consistoriu
.s~i LJI'llH'ZC 111 Palestina o minori-mutilLJar'c de foame in Europa. 

i lui 12. (Casa Kohn). .... Si!l:.lBc_._._ ... , ........ __ o ... _._. i ~ .... ~)it":~ijj~.l.I.'iI!IfI.~.wa 

VOPSire si curătire chimică I Convin"eţi Vă, că sobele 1: 

cu preturi II!f!IIIJ IP AII hbrica: Bulev. Regele Ferdinand CE RAM' ·ICA 
extrem de il i~ p, t 2. Prăv lia: Colţ cu Strada " 
reduse la l' ....." .. Meţianu şi Bratianu. sunt cea mai bune şi ieftine. Recon-

Vopseşte Si (urată hainele f~r: ~:se~~~,teSă ~~~r~f cCu~~~fr~~ofo/~e s~~~~~~a ~~f; ea ..... Gll'ao-.._._ .~ ... ~.El!lae .... _. __ • lucratori specialisti din branşa. -

Judecătoria Rurală Uuteni. 1, 

sedia cf. 

i\ ouL E~~a{':9~~ publipa{iune ) 

de Hei la,it'. I 
In Urma cerei de executare [ă- I 

cută de urmăritorul Trocan Nico- j 
lac Judecătoria Rurală Bulcni sec- ! 
l~a ef. _ a _ordonat .IicitaU~ne:l ('xecu- I 
tlOna~a In ce pnycşte lmobi1ul si- : 
t~~t . 10 c~mu!l~ Sebiş cil'cumsclp, I 
tiei .Iudecatoriel rurale BuLeni cu
prins În cartea funduară a comu
nei Sebiş ~o. protocolului ef.1002 
suh No. de ord. A. I. No_ top. (l3-t 
135-h intracilan cu casa No. 68) 
pentru incasarea cre.anţ.ei de 75JlOO 
Le! capital şi accesorii in pret de 
stngare de 56,000 Lei. . 

Licitatiunea se va tine in ziua 
de 9 Septemvrie 1930 oara 10 la 
ca.'ia comunală a comunei Sebiş. 

Imohilul ce \·a fi licitat nu va fi 
vândut pe un pret mai mic de cât 
jum~tate ~n preţul de slri"are. 

Cel can doresc să liciteze sunt 
~atori sit d~pozileze la delegatul 
Ju~eătoresc 10% din preţul de 
stngare Adrept garantie, in nume
rar sau In efecte de caulie socotite 
după cursul fixat In arL 42 legea 
LX. 1881 sau să predea aceluiaşi 
delegat, chitanta constatând, depu
nerea Judecătoreşte, prealahilă a 
garanţiei şi să semneze cDndiţiuni
le de licitatie. 

. Dafild nimeni nu ofe.ă mai m.ult 
ceI care a oferit pentru. imob.il \Ul 
-pret mei urcat decât col de a.trisa-

re este dat.x sti intra~asd ime
diat garantia fixaU conform pro
cl,nltllui prC'ţuI .. l de strigare la 
cdaşi parle procentuală a" pN'!ţu
lui Ce a oferit. 
Dată în Buteni la 25 Aprilie 1930. 

Judcc:ltor: J. Stdanir:l m. p. _ct .... _._._._ 
NI'. G. 3:~31·-1930. 

PVBLI<:ATIE DE I ... ICITAŢIE 
Subsemnatul aduc la cUlloşlinlli 

publică, că lucrurile următoare ş.' 
a- 2 iepe, 1 mânză, 2 căruţe, 1 tră
sură p~ arcuri, 1 maşină de sfăr
mat porumb, grajd, ele.. seches
trate în urma decisului Nr. 169 şi 
171-1930 a judecătoriei rurale din, 
Incu, în favorul lui Sambura Ioan 
şi pretuite ln13,OOO Lei În urma 
decisu.lui NI'. G. 3331-1930 a ju
ded.toriei rurale din fneu Ia 23 
August 1930 orele 13 p. m_ in co
Uluna tneu, la lueuinta urmăritului 
se vor vinde prin licitaţie publică 

eeliJr, cari dau mai mult pe lângă 
sol\'u-e in ~i gata, în caz ~
CftJar şi sub pretul de strigare 
penlru incasarea preleoziunei d~ 
3000 Lei capital, dobânzi de 15 şi 
jum. 0,10 dela 22 NJembrie 1929 şi 
3149 Lei spcse. 

IOOl4 ta 25 1 u.1i.e 

.. ' 

1930. 
BARBU 

gref. ju.d'ltc4t. 

Priviţi magazinul nostru de mostre. 

Arad, Piata avram Iancu 11. _._._._._._. 
Căutăm in comision 
dormitoare sufragerii, camere de 
domni, vitrinuri, c o v o are, 

şi antice 

Fa V O r •-t'· Agent~r~ şi II comISIOn 

Arad, Str. Bratianu Nr. 7. .-.-+-.-.-.-.-.-.. 
6r8dina particulara de CODii 
• ':tfd Emeric FRIEDMANN 
in •• dipl. se III deschIde II dira de 1. Sa .. 
.' C.. Q8Dd '1 limbi romlnl ŞI UI'IOIOI. 
Arad, Piatll Iv,.. IaRe. ••• 21.. 

Inscrieri intrere 3-5. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cumpăraţi ceasuri şi bijuterii 

numai la 

CSAKY 
Arad, in faţă cu biserica lutheran.l 

(reparaţii' giuant.ate), -.-+-.-.-.-+-+-. 
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_._._.-.-.-.-+-+- I Pala-r-. albe şi culorate. d~ postav pentru dam~ precum şi 
In rate de 6 luni, puteţj cumpară 'slompurl ID mar e a s o r tim e D t la 

::~~~~o~~e'hâ~~~c~u ~~~\i~J c~:;u~ Firma Bittenbinder Arad, Str. Eminescu nu. 2-
la firma • 

_·~~;~~'~~~·~·-II.~, ~r~,d,t,?,~ ~ i:! ~ !~~~:r~;~;~~:~:;~i:~;\~: I 
Scrvieiul Intelldentci. 

Voinţa Poporului 
Atat pt Domni, precum pt Doamne 

serviciul de primul rang, preţuri ieftine 

la SALONUL PIROSIY 
coafor pt. Domni şi Dame Arad'. 

Str. Matei Corvin 2 
Ondulatie • • Lei 15.-
S"alat ......1 15.-
Manicure ,. 15.-
Tuns ....... 15.-

Sistem de abonament I 
1 PCBLlCA'fIE. H n E 9 S vopsitor vopseşte, curăţeşte, spală haine 

Se aduce' la cunoşlÎnla celor· in- ' I 1 de dame şi bărbăteşti. Primeşte pt. piele vop-
teresali (,~l in ziua de 10 Scplem- . l' , /". sire. Arad, Bulev. Regele Ferdinand 51, şi 

RAD 10 .-.-+-.+-.-+-.-+-. 
1'\0. (~. 2;jlj87~ 1\129. i 

Hie lmo orele 10, se tine licila~ S P C A h 
tie puiJtică cu of{'rtc ,Închilic şi sigi- tr. Em inescu 1. alatu I rucea I ă. 
late penlru aprovizionarea canti- .~,H~ClJ~""" ... ~~"'~.QII!WI. _._._._._.-
l<lţii de circa 1&') (una suta opt CumD~rare de OC!lll-O. Material de frottir (pentru man-
:Zeci şi opt) vagoane gr~lLl il. 10.000 il li tauă de baie) 155 cm. lat 
Kgl". din recolta anului 1930 şi 22 :-: Lei 198.-
(două zeci şi douh) vagoane făină la ii r maS T RAS SER, vis-a·vis cu B i ser i caL u t h era n ă 
înlegrahl (extracţia 8j,~o) necesar 
pentru nevoilr pe' timpul dela 1 
Srlem\Tie pHJ30-31. Ikcemrie 
1mO. ~Ianutantelo'" de garnizoane 
de pe raza Corpului 7 Al'mahî. mai 
jos notale şi anume; 
~t ~,-< Grâu: 

Garnizoana Sibiu 50 vagoane. 
Garnizoan a OdHie 6 vagoane. 
Garnizoana Timişoara ·10 vag. 
Garnizoana Arad 36 vagoane. 
Garnizoana Lugoj 32 vagoane. 
Garnizoana T. Severin 21 vag" 
Total 18X vagoane gnlu. 

Făină: 

Garnizoana Caransebeş 8 vagoa
ne Williî illh'w'aIă. 

Garnizoana Tg. Jiul 9 vagoane 
făină integrală. 

Garnizoana Orşova 5 vagoane 
făină intl'grală. 

Tolal 22 vagoane făină integ'"ală, 
Licita(ia se va tine În aceiaşi zi 

şi la aceiaşi oră, adic1i 10 Sep
tem vrie lmO orele 10 după cum 
urul('uză: 

La Comandamentul C. 7 A. Ser\,
Intendentei Sibiu Hegilla ,raria ~o. 
4-6 etajul 2 ,camera No. 101 pen
tru leoate garnizoanele arătate mai 
sus. 

La Comandamentul Divizi~i I. In 
fanterie Serv. llllendcntei Timi
şoara ,:Cetatc) pentru garnizoanele: 
Timişoara, Lugoj şi Caranseb{'ş. 

La Comandumcntl Dh'iziei 1H In
fanlerie Servo lntedenlei T. Seve
rin, Tş. Jiul şi Orşova. 

La Comandamentul Diviziei 1. Ca 
valerie, Serv. Int\3ndentei Arad 
(Ce.late) pentru garnizoana Arad. 

Se va primi al'('rte snumai cu 
predarea franca direct în curtea 
mnulan!e1or" in saci ce se vor da 
de furnizori sub for·mii de împru
mut fără platii vreunei indemni~ 
Hili şi numai în aceste condiliuni 
ofertele vor fi admise la licita
tie din garnizoanele arălate mai 
sus, iar' p'"edarea trebuelerminată 
până la cel mult 15 Noemvric uno 
r:~~I:c~du-se cu alicipatie nev?},!c 

Se poate oferta şi pentru' inlroo:' 
g can tilale şi pe canlit:1ti mai '111d, 
Până la locul pred:lrei şi până 

la receptia definitivă riscurile l"ă-' 
măn pe seama fumizorului. , 

Ofertele vor fi însotite 'de garan·. 
ţia de ;')0,'0 din valoare furniturei 
oefrită. 

Garan1ia va fi con~emnată la 
Cassa de Deupneri, licitalorul prc· 
zentând la licitatie recipisa de ga
rantie dela Cassa de Depuneri sau 
AdministraHa Financiară sau sub 
formă de Cek al Băncii Nationale. 

Caielul de sarcine se .poale ve-.. 
dea în orice zi de lucru între orele 
11-13 la Comandamentele sus ară
fate. Domnii concurenţi sunt obli
gati a lua cunoştinţă. 

(urătlrea si vapsirea bainelor a face in modul 
cel mai perfect 

HOSZPODAR, Str. V. Stroescu 13. 

Ti . le ~1ţl~m~iă:G~~i~~ 
~~~~ Arad, Bulevardul Regele Ferdinad 17. 

Dormitori Si Prănzatori moderne ~e;~~~~e~e~~b~:ef~r ~~=c~i 
promt şi ieftin lângă garantia, A!ex. Mihaleczky Tâmplar de mobile 
Arad, Str. Trib. Dobra 5-7, vis-a-vis cu !iiaţa de peşte. Se primeşte uceniCI. 

~1~~~~s~r~~~~:iI~~e b~c:~l~~einc~~= Lurlnu·le Pa'!-in lJa's laţlUnl electnce se pot procura 1a U Un 
Arad, Pa'alul Orhday. 

._._._._._._._o~._. __ e __ .""6 
.Tuuedtoria ruralli Buleni sect· c, f. 
No. HG90-1930 ef. 

Edract din publicatlunea de 
licitatie. 

In urma cererei de executar~ fă
cuUi de urmărilor S. A. Forestier. 
din Lomaş dom. in Arad, JUdeCă-

1 toria rurală Bulcni secţia cL or
donă licitatiun~a asupra 1/2 par· 
t~ imobilelor situate În comll,na 
Rc\'cleş, caprinse în cL 1\'0. 316 
din Hevetiş, No. top. 577 În pret 
de strigare de 7500 Lei, 1/2 imobi~ 
lului cuprins în ef. No. 401 din: 
Revcfiş, N CI. top. 66:) în pr'et de 
strigare de 9000 Lei, 1/2 din imo
hilul cuprins in ef. No. 400,' No. 
lop. 650 in pret de strigare de 6000 
Lei prntru i'l1casarea creal'lţei de 
2fi.200 Lei cap. şi ace. 

Licitatiunea se va tine în zina 
de 6 Septembric 1930, ora 10 în 
loc oficial a sectiei ef. Buleni. 

Imobilul ce va fi licitat, nu fi 
vândut pe un preţ mai mic decât 
două treimi din pretul de slrigare. 

Cei cari doresc să Jiciteze sunt 
datori să depoziteze la dele-iSaial 
judecătoresc 100/0 din preţul de I 
strigare drept garan\ie,in nume
rar sau in efede de cautie socolite 
după cursul fixat în arI. 42. legea 
LX. 1881 sau să predea aceluiaşi 
delegat chitanla constatănd, depu
nerea judecăloreşte, prealahilă a 
garanţiei şi să semneze condiliuni
le de licitatie. (Art. 1-17, 150, 170, 
legea LX, 1881, arI. 21, legea XL. 
1HOR) ... 

Cereti oferta pl. l' 

Lemne de foc in engros şi dctail . 
DEPOZIT DE LEMNE 

Eugen Baros 
Arad, Piaţa C'2tafea vechi 

colt cu Str. M. Scevola 
Telefon 591. -+-+-+-+-+-+-+-+-

Nr. G. nflO--1980, 
Pl:BLlCA 'fU: DE UCIT AŢIE 
Subsemnatul delegal. judiciar" a

duc la clllloş!inlli publică cum~ 
că lucrurile unnă\;)are ş. a. 1 ea~ 
zan, baloză, cai. vaeă. cărulă, ciur 
si alle obieel c, carc îtl urma de· 
cisului Nr. 265:19-1929 al Judecă
torie Rurală dia Arad, s-au exec
vaL În comuna T:1rnova, În fa~ 
,'arul Băncilor Bănîitene Unile S. 
A. pentru îu"asar,ea capilalului de 
757'2 lei şi aeces. şi cari s-au pre
tuit în 60.500 Lei se vor vinde 
prin licitatie puhlică. 

Pentnl efecluirea acestei licita
(iuni pe baza decisnlui Nr. G. 
6\10-1 H80 al judecă t Jriei rn raIii di Il 
Incu se fixează termenul pe 9 
Septembrie lB;lO, la orele 16 în 
comuna T~ÎnlOva Ia locuihta ur
mărHlIlui şi lo(i cari au voie de a 
cumpăra sunl îllyitati prin acest 
eoiet cn0hs~r\'arca aceia, că luc
rurile su,'iami 11 I ile vvr fi vându
le celor cari dau mai mult, pe 
Hlngâ solyire în bani gala şi în 
caz necesar şi sub pretul de stri-

garte. L' ·t t' \,' ., f . leI ala se va me ŞI 1>0 a-
vorul Cassei Agricole de Păstra
re Arad-Cenăda.na pentru 50.000 
Lei cap. şi acc('<;orii. 

Pl~BI .. l{~A ŢIE DE UCITA 'fIE 
In baza execuliei de escontcn. 

Iare efcplllil:1 in 8 Octomvri~ 1\129, 
pe h~lza rleeisului Judecătoriei 

l\lixUi Arad ~ r. 1 n139-1H29 obiec
tele şi anume: ~if01H'r. oglindă, nop 
licrc, IH"pluilc în Lei 1 LljOO cu
prinse in favorul ]ui. Carol Ko
pelko dOIll. în Arad, penlru Lei 
2;300 capi lai şi acces. se VOi" vinde 
]a Iieitalic publică în Arad Str" 
Cel'eclaşilor No. 1:3 în 2 S<'plem. 
vrie HJ30, la ora 12 a. lll. 

Aceasia licitatie se va 1ine şi in 
fa\'orl li Armin Fischer, Cassa de 
P~islrare Ci\'iIă 1. Basarabeanu, In
stille de Credit şi Păstrar,e al cO" 
J11crdan(ilor, Iirma Orin şi Baer: 
Iuliu, Kincs Arthur, Manea Dimi .. 
trie, Hecord. Oppenheimer et Co;; 
DI". t:ngar Emcric. 

Arati, la 2!J Iulie 1930, 
Şef portărel: (m1!s('i(rabil. -+-+-.-+-+-+-+-+-, 

( Judecătoria Aradul-nou rurală 
sc('ţia c. f. 

N o. 2i90-] iI;~O. 
Extracl din publicaţiune 

de licita, it>. 
In ee rere a făcul[1 de urmăriloa-

rea :\Ialilda 1'oth măr. Cali J udc
ddol"ia a ord()nat licila(iulI(>;\ ('fl('

cu\ională in ce- priveşte imobil u1 
situal il1 CeTl1una :'IhÎndruloc--Ci
('ÎI' eircumscriplia Judecăloriei Ara. 
dlll-noll cuprillse în cf. a eomu· 
Hei :'I1.îndruluc-Cicir X -rul coa
Ici cf. :iS comunei Cicir :K o. ele 
ord. A. 1. 9. 10. No .top. ·116 si 31'8-
~i :'\0. 1803 eomunei ~L1l1dnl(oc A,. 
1. 1. 2. X o. lop. 2.:38, 273~J. Cu pre- . 
luI de strigare şi anume: 

a Preda X o .top, '116 cu pretul 
de strig:ll"C 27,000 Lei. 

Parcela :'\0. top. 328 cu pretul de 
strigare 30.000 Lei. 

Parcela No. top. 2138 cu pretul 
de strigare 2000 Lei. 

Parcela N o. top. 2759 cu pretu~, 
de strigare ·1000 Lei. 
pNll I'n' i IlCaSSal'ea crean ţei 
lf)JK)() Lei capital şi accesorii. 

de 

Lkila\iUlwa se va linea În ziua 
de H Seplenl\'rie lH30 ora 3 d. m. 
la casa comullală a comunei "1:1n· 
<l1'uloe. 

Imobilul ce va fi licital, llu va fi 
v~ÎJldut pc un pret mai mic decaţ 
două treimi din pretul de strigare 

Cei cal'i doresc sa liciteze· sunt· 
datori sa depoziteze la delegalul. 
judecator<esc 100/0 din pretul de 
strigare drept garantie in numerar., 
sau in efecte de eantie socotite 
dupa cursul fixat in art. 42 le
gea LX. 1881 sau sa predea ace· 

~ 

luias delegat chilanta constatând:. ; .. , 
depunerea .judecaloresle prealabit fl ·"'- ~ 
a gal'antid si sa esemneze condi-.. r 
tiunilc de licitatie (arl. 117, 150, , 
170 l('gea LX. 1S81 art. 21 legea' 
XL. HIOS). ..' 

Daca liimeni nu ofera mai mult.: 
cel care a oferit pentru imobil un:" 
pret mai urcat decât cel de strigare 
este dalor s1i întregcască imediat 
garantia - fixată conform procen4 .~ 
tului pretul,.i de strigare- la a .. 

Licifa(ia Ya fi ţinută conform Art 
88-110 din legea ţ::onlabilitătii ])'u,
blice şi Art. 31-53,din Reg. de 
Functionare al Oficiului Central de 
Licita1ie. 

1\ o. 153.614 din 3 Augu.st 1930. 

Dacă nimeni nu oferă mai mult 
cel care a oferit pentru imobil. un 
pret mai urcat decât cel de striga
r~, esle dator să Întregea.scă ime, 
diat garanţia fixată conform pro
centului pretului de strigare aceea
'şi parte prooenl'uală a pretului ce 
a oferil 

Buleni, la 4 Iunie· 1930 .. 

2. In faV0l"l11 lui Dr, Teodor Bur 
dan 11entru 1001 Ld cap. şi acc., 
si 3, n fa\'Drul lui Ema-nuel Fried
mann şi CCltlS. pentru 10.500 Lei 
cap. şi accesorii. 

In~ri, la. 9 ~ugust 1930, 
BARBU 

deI. jud<ecător'. 

. ceea şi. parte procen tu ală a preţ u- ~.'. 
lui ce a afedt. (Art. 2;'). XLI. 1!)08~ •.. , 

Aradul-nou., la 20 Iunie 1930. .'. 
Sirul Scrv4;iului Intendcnlei C. 7. A 

Int. Colonel (ss) Co!il('''eu. 
Dr. EHD()S 

judecător. I 

TIP. CORVIN, ARAD. 

. FOGAHASSY m. p. 
jUdecător. 
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