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Vremea trece, vremea vlae 
Toafe-s vechi şl noul-s toate 
Ce e rlu şl ee e bine 
Tu te ’ntreabft şi so coate 
Nu sptra şi uu al team!
Ce e val, ca valul trece 
De te ’sieamnă, de te chlaml 
Tu rămâi la toate rece.

O R G A N  AL P A R T I D U L U I  N A Ţ IO N A L -Ţ Ă R Ă N E S C . Mihail Eminescu.

Med. ţi Admiiiiatraţia: 
S t r .  Gill. B a r i ţ i u  N o .  S ,
Telefon t No. 14 — OrAştle.

â.pap« aăptftm&nal »ub îngrijirea 
unui comitet ele redacţiei

Director: D r. A L E X .  H E R L E A

A B O N A M E N T E :
pe 3 lull 3o lei — pe 6 lull 60 lei — pe 1 n 120 lei. 

pentru tăriei 5o lei pe an, pentru Inst, ţi Aut. 2oi pe i i 
EXEMPLARUL 2 LEI.

Ultima oră.

G u v e r n u  I u i .
In ultima oră ne vine ştire® 

dela Bucureşti d l Miercuri Ia a- 
miszi S. S. Patriarhul Miron prim- 
ministru s a prezentat la M. S 
Regele în audientă şi a pus la 
dispoziţia M. S, Regelui demisia 
guvernului pe motivul că misiu
nea Sa s’a terminat.

M. S. R g“le a primit demi
sia şi a reţinut guvernul la dejun. 
D. tn au început cossultărite in 
vederea alcătuirii noului guvern.

Seara la ora 6 s’a prezentat 
şi a depus jurământul noul gu
vern care este astfel alcătuit;

Preşedinte: S. S Miros Cristea.
Externe: Petre* u Comneu.

Interne: Armând Câiiuescu.
Armată : gem. Arfeşiami.
Justiţie: Iamsndi.
Comerţ: M. Constaitinesen.
Comunicaţii: M. Ghelmegesmi.
Muncă: M. Rates.
Instruct!! *i Culte Ep. Colan.
Fiisn e: M. Cancicov.
Sănătate: gen. Marineisu.
Din noul guvern astfel nu 

mal f»c psrie d-nll: Vaidi, Iorga 
Averea cu, Tătărcscu, Argefotenu 
gen. Văitoiatîu, Marteesm, dr, Ao- 
geîeicu şl C Angeleses îa schimb 
sunt d-nii Gh lmegeanu şi Rslea, 
fostul director ai starului „Drep
tatea".

Bugetul o i
Zilele astea m'nistrul de finanţe 

dl Mircea Cancicov a făcut o expu
nere asupra bugetului statului pe a- 
nal 1938—39. S’a putut constata că 
bugetul a fost urcat cu vre-o 5 mili
arde ades! el se urcS Ia cea 29 ml-

irescut la 29 miliarde.
liarde lei.

Astfel se explici apoi şi faptul el 
sn urcat impunerile cu 20#  fsţl de 
anul trecui ca sS alba de unde să 
acopere diferenţa până Ia 29 mili
arde.

Impunerile d< 
v o t  fi m;

Ministerul de finanţe a hotărât ei 
anul acesta nu mai face noi impuneri 
— cu comisii de impunere şl cu ape
luri fiscale d  pur şl simplu măreşte

î  anul trecut 
ărite ou 3 0 ° l o

din oficiu impunerile de anul trecut 
la fiecare cu 20# . Astfel dacă anul 
trecut plăteai 1000 lei anul [acesta vei 
plăti 1200 lei impozit către Stil.

Se reduce limita di
A apirut zilele astea un decret 

lege în cere se fixează din nou limi
ta de vârsti la foncSIonarli publici la 
57 de ani. Astfel toţi acel funcţionari

vârstă ia funcţionari.
cari au împlinit vârstra de 57 ani 
vor fi scoşi la pensie. Inel nu se 
ştia precis eât va fi de mare numă
rul celor scoşi întrucât acuma se fac 
labour! le.

Autorităţile administrative 
nu pot plasa cârti, ziare si bilele,

Minister»! de Interne a dispus ea 
tn afarS de caşurile excepţionale 
indicate de Mln ster, sX se opresscl, 
cu desăvârşire, ca administraţiile lo
cale (prefecturi, primirii, preturi) pre
cum şi jandarmeria şi poliţia, s l  pis- 
sese oricui contra cost, cărţi, broşuri, 
sbure, bilete de spectacole, oricare ar

fi destinaţia ce s’ar da fondurilor ce 
se iacaseaai.

Prefecturile de judeţ voi da, tn 
acest sens, Instrucţiuni organelor in 
subordine şl vor controla aplicarea 
acestei dispoaiţiuni, raportând Mini
sterului pe acei funcţionari ce se vor 
abate, pentru a fi sancţionaţi.

Ol. Or. Mihai TI rea
noul Decan al Baroului de Hunedoara.

Duminecă In 27 Martie 1938 a 
a avut loc iu sila secţiei I. a Trib. 
dfn Deva aleg*rex decanului şi a con
siliului Baroului de Hunedoara.

Decan a fost ales dl O r .  M i 
h a i  T i r e a  faţă de contra candi- 
dital său Dl Dr. E<ig*n Tătar fostul 
decan. In ronsilful ^baroului an fost 
sieşi următori': dr. Ieroufm Atireacu, 
dr. Comei G!ava, Dumitru Msrineacu 
dr. Pnbllu Conda, dr. A. Meşco şi 
dr. I, Iaekota.

Alegerea dlui Dr. Tirea Ia deca
natul baroului a produs o vie satlsf ac
ţiune In toate cercurile judeţului unde 
personalitatea sa este bine cunoscuţi 
şi apreciat! pentru Corectitudinea şi 
demnitatea sa, pentru spiritul de drep
tate şi foia itate Colegială de care a

dat totdeauna dovadă.
Alegerea de decan a d-lui Dr. 

Tiraa însemnesaă şl încoronarea unei 
munci asidui şi corecte de peste 30 
de ani in ogorul spinos al profesiu
nii de advocat pa care a represents! o 
eu demnitate deplini, In care a depus 
tot îndemnul aia  sufletesc şi pe care 
de sal înaict" o va conduce cu ace- 
laş spirit nobil sare care suntem siguri 
c i va îndruma generaţiile care II ur. 
aaeasl.

Asigurarea tradiţionalului spiril 
de corp şi de loialitate colegiali dl 
dr. Tirea o va actualisa deplin, la 
conducerea Biroului nostru.

II felicităm din toati Inima şi II 
urăm mult spor la muncă spre cele 
bune şi nobile.

Maj urarea 
impozitelor directe,

La Minister al de Finanţe s’an în
tocmit mai multe deciete-lagi, prin 
Care se sporesc toate fmposltele di
recte cu 2 la sută, spor reprezentând 
un milard venit pentru buget.

Un alt de ret prevede sporirea 
cifrei de afaceri del* 6 la 7 la sută, 
celace reprezint! circa 400 milioane 
spor !* Încasări Ia acest capitol şi un 
ai treilea decret măreşte cetele Impo
zitai»! progresiv pe salariile particu
lare, astfel că se coclea»! şi aci un

spor de aproape o sutl milioane lei,
S’su mai pregătit alte decrete-legi 

de mai miel Importanţi pentru spo
rirea sau modificarea onor taxa şi 
impozite cari însă nu reprezinţi de
cât cifre cari se totalize»*! la câteva 
aed de milioane.

O hotărire definitivi asupra a- 
ceator sporuri de impolite şl taxe 
se va lua abia in şedinţa Consiliului 
de miniştri.

Sărbătoarea soirii pomilor.
Z<oa sădirii pomilor este o si de 

muncă pentru toţi atrîjerll firii.
A'-eisş program se d*sf!şo«ri 

pretutindeni la sate ea şi la oraşe. 
Zilele ffxsle pentru aceasta sunt dupl 
Legiuni SâsbSti 2 Aprilie ori Sâm
bătă 9 Aprilie când potrivit dispo
ziţiei Ministerului Educaţiei Naţionale, 
cursurile sunt suspendate.

Programul zilei:
St ăj«rii şi străjerele la stolurile 

respective, vor fi împărţiţi in trei 
grupe.

Prima grupă va face deplasare de 
o si insistă de localitate la locul des
tinat plantării. Acest loc va fi ales in 
sşs fel încât lucrul să fie continuat şi 
in anii urmi tori, pentru a se ©reia un 
crâng sau o pădure a Strlj^rilor, 
care s i  rămân! mărturia vredniciei 
lor. Lucrul se va desfăşura conform 
instrucţiunilor date prin circulari de

către Straja Ţării, tuturor unităţilor 
strijereştl.

Altă grup! va sirbitori cu jumă
tate din membrii corpului didactic în 
curtea şcaalei respective, cu acelaş 
ceremoniale, plantând câţiva pomi.

A treia grup! dup! un plan Ce se va 
stabili de comun acord cu auloriti- 
ţîle locale va executa lucrări de plan
tare pe marginea drumurilor, tn jurai 
bisericei ori cimitirului, parcului co
munal etc.

Ia Capitală.
Străjerii unităţilor din Bucureşti, 

vor fi Împărţiţi tot ia trei grupe dupi 
cum urmează:

Un detaşament de 1200 de stri- 
jeri şi 600 strljere va deslvlrşi ul
tima plantare a Pădurii Strljerilor 
dela Pasărea (O olul Silvic Brineşti) 
începui! in anul 1931 in întindere de 
câteva hectare.

Programul zilei cuprind»:
Deplasarea cu două trenuri spe

ciale care pornesc din capitala gara



—
S O L I A Nr. 9.Pag. 2.

de Nord In dimineaţa ailei de Sfm- | 
bftiâ 2 Aprilie orele 7 45 pentru stră
jer! şi orele 8 15 pentru strljere şi 
invitajl'

Ceremonialul şi serviciul divin:
Luerlrile de plantare.
Masa In pidure.
Dup! amiaxl şesătoarea Strijă- 

rsasci.
înapoierea In capitală la ora 17.
Restul strlj-rilor yl strlj-reîor ca

re rămâne in Bucureşti vor serba a- 
ccastl zi de munci la sediul fiecărui

| unitul unde dupi desfăşurarea ce
remonialului |n dimineaţa aceleiaşi zile 
se var executa lucrări de amenajare 
a grădinei şcolare, plantlnda-se şi 
câţiva pomi.

Totodată echipe speciale dintre 
s tr/j’rll claselor superioare, sub con
ducerea comandanţilor respectivi, vor 
lucra impăr|iţi pe sectoarele munici
piului im plantsres cu pomi a câtorva 
străzi indicate de cit re Primărie. In 
acelsş timp ia Parcul Naţional şi Şo
seaua Jianu, se vor efectua însem
nate lucrări de plantare a pomilor.

Cum suna noua
Art. 39 Regele este major la 

virsta de 18 *ni împliniţi.
La soirea Sa pe Tron, £1 va de

pune mai lmâlu In râ iu l Adunări?or 
întrunite, următorul jurământ:

„Jur a pişi Constituţia Şi IcgKe 
Naţiunii Române, a menţine dreptu
rile ei naţionale şi integritatea teri
toriului."

Art. 40. Regele poate numi un 
Regent şi doi supleanţi, cari, după 
moartea Lui, s i  exercite paturile Re
gale |n timpul minorităţii succesora
lul Său.

Această numire se face ca pri. 
mirea Reprrzentaţiunii Naţionale, da
ţi, In forma prescrisă de art. 36 din 
Constituţia de faţl.

Regentul va exercita totodată şi 
tutela Regelui minor. 
f  l Dacă la moartea Regelui, Regen

tul nu s’ar găsi numit şi succesorul 
Tronfllui ar fi minor, ambele Adu-

constituţie a României.
nări întrunite, vor numi pa Regent 
şî pe cei doi sapienţi, oro:edând du
pă formele prescrise de art. 36 die 
Constituţia de f»ţ*.

Regentul ţi supleanţii SH, nu In
tră In funcţiune, decâl după ce vor 
fi depus luaintea ambelor Adunări 
întrunite, jurământul prescris de art. 
39 din Const, de fată.

Ia cas de deces al Regentului, 
supleantul cel mai în vârstă, ti va lna 
de drept lo iul, precedându-se cor f. 
Celor stabilite la alin!stul precedent 
pentru alegerea unui nou Suplent.

ART, 41 Dacă R rgtle ae af<ă ta 
impas bllit»tea de a domni, Principele 
Moştenitor m*jor, sngur, ia de drept 
Regenţa. In eaanl in Care Principele 
Moştenitor *r ii minor, Consiliul de 
Miniştrii, după ce a’a constatat legal- 
mente imposibilitatea de a domni, 
convoacă Îndată Adunările Legiuitoa
re reunite pentru a decide.

9199 9?iC« ;r

Ş T I R I .
f  V i c t o r i a  O r b o n n ş  njfsc. 

I N i c o a r ă .  Miercuri In siua de 23 
Martie a. c. a încetat din viaţă d-na 
Victoria Oibonaş n. Nicoară In etrte 
de 39 ani. înmormântarea a avut loc 
|n siua de 25 Martie a. c, In cimitl- 
rul ort. din loo, pe Ifiogl participarea 
unei asistenţe numeroase,
«a Transmitem familiei sincerele noa- 

sfee condoleanţe.
*

f  S e b a s t i a n  N e g r u ,  Vineri 
In, jiu a  de 18 Martie 1938 a. c. a 
încetat din viaţă în Haţeg dl Sebas
tian Negru, Director de Carte Fun- 
duară. pensionar, fast Ep'trop al Bi
sericii Ort. Rămâne, CsvaVr al Or
dinului „Coroana României" — in 
virstră numai de 72 de ani.

înhumarea rămăşiţelor pământ-şti 
a avet ioc in şina de 20 Martie 1938 
ora 3 d. m. in cimitirul oraşului Ha
ţeg după ritul ort. român.

Prin trecerea la xele eterne adlui 
Sebastian Negru societatea românea
scă pierde unul dintre cei mai valo
roşi membrii ai săi, iar partidul na
ţional-ţărănesc unul dintre cei mai 
devotaţi aderenţi. * »

Decesul atinge adânc familia dlui 
adv. Octavlan Cosma a cirni socru 
a jp ş t  deianctul.

Transmitem Îndoliatei familii sin 
cere condoleanţe.

o
DECES, in ziua d* 20 Martie a. 

C. a încetat din v!*ţ3 D na Mtrfa dr. 
Tartler născ. Gohn soţia d-lni dr. 
Tartler din localitate, — înmormânta
rea a avut loc tni siua de 12 Martie 
a. c. în cimitirul ev. din loc, pa lân- 
gă paillcipwrea unui numeros public.

Sincere condoleanţe.

il i------—£-------------------------
Girant î 9 r, A tEX . HE RLE A.

INVITARE. Onor. Membrii ^ai 
„ASTREl* din Orăşde aunt rugaţi 
s i blsevoiască a se  presents la Adu
narea G*ner»lă ce s- va ţinea Luni
11 Aprilie 1938 orele 6 d- m-in sala 
profesorală sl'ceulol „A. ViaiCa" 
pentru a ae alege un preşedinte şi 
an vice preşedinte.

Din încredinţarea conducerii cen- 
*r*l«. Victor Iacob.

*

DELA CERCUL DE RECRU
TARE HUNEDOARA. Se avfseasă 
--* viza carnetelor pentrn ofiţerii de 
reaervă se face în cursul lunilor Mar
tie, Aprilie şl Maia a. c.

*

DELA SERVICIUL SANITAR 
URBAN. Se anunţă că vaccinării* 
anti-vcriolice se iac in silele de 11,
12 şi 14 Aprilie a. c. la copiii n?s"rrţi 
in anii 1937—38, 1932—33 şi 1926— 
192 7. Controlul vaeiinlrilo'’ ae face 
in zilei* de 28, 29 yl 30 Aprilie a. C.

Nr. 1071-1937.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publ'cS cumcă mob lele ur
mă toar* : 2 vaci roşii cu alb, far* 1» 
urma derlzl»-nel Nr. 1545—1935 a 
judecătoriei Pui au fost sech st sie- Ia 
5 Oct. 1937 in favorul Ini B**ba Ni- 
colae, repr. prin Dr. Mhai Tires In 
contra urmăritului dom. In com. Nuc
şoara pentrn suma de L i 2380 ca
pital şi ace. 9! care aa preţuit in sa
ma de Lei 8000,

Iu b^za deciaiunei Nr. G. 1636— 
1937 a Judecătorie! Pui se bxeaiă 
trrmen de licitaţie De ziua de 18 A- 
prilte 1938 la orele 4 p. m- la faţa 
locului in comuna Nucşoara, avere* 
se h-stratl se va vinde cu bani g*ta, 
iar in cai necesar şl tub preţul de

evaluare, spesele statorite până In 
present sunt in suma de Ltî 845 plus 
dobânda 3% dela 7 April!» 1934.

Petroşani, la 10 M«rtle 1938.
Sterian Gifa, portărel.

n m m m m m m m m m m a m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m w m M m m m m

Nr. 1335-1937.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc Ia cu- 

noit’n ţl publică Com"ă mobilele ur
mătoare; 1 pit, 1 masă de toaletă. 
1 masă rotundă. 3 scaune şi alte mo
bile, oare jn urma dedzinnei Nr. 1421- 
1929 a judecătoriei Pai a fost se
chestrate la 14 Febr. 1930 in favorul 
lui Dreghici Filip, repr. prin Dr. Mi- 
hai Tirea in contra urmăritului dom. 
in corn. Pai pentrn suma de L-! 4700 
capital şl acc. y< e re sa preţuit in 
sama de Lei 13550.

In biz i  dedatuad Nr. G. 1421— 
1929 a Judecătoriei P j I aa f x-azl 
termen de licitaţi* pe ziua de 19 A- 
prllle 1938 la orele 10 şl jum. a in
ia faţa lo ului in comuna Pai, averea 
sechestrată ae va vinde cu bani ga
ta, iar in caz necesar ş sub preţul 
de evaluare, spesele statorite pâaă In 
prezent sunt in sama de Lei 2571 
plus dobânda 7% dela l j a n .  1929.

Petroşani, la 10 Martie 1938.
Sterian Gaiy, portărel.

Nr. 790-1937.

Publicaţie de licitare.
Subsemnatul1; Portărel aduc la cu- 

coşt nţi publică m cumcă mobilele ur
mătoare: 1 vaci roşie cu alb yl 2 
««ore,* care in urma deciainnei Nr. 
694—1935 a judecătoriei Pai a fost 
aehestrate la 3 Aug. 1937 in f vorul 
lui Manea Anuta, repr. prin Dr. Ml- 
hai Tirea in contra urmăritului dom. 
In corn. Barul-Mare, pentru suma de 
Lei 1067 capital yi acc. 9! care s’au 
preţuit in suma de Lei 4800.

Ia baza deciaiunei Nr. G. 1196 — 
1937 a J ad*f ătoriel Pai se ffx-szl 
termen d* licitaţie pe aiua de 20 A- 
drllte 1938 la orele 3 p m- la faţa 
locului iu comuna Birui-Mare, ave
rea sechestrat! se va vinde ca bani 
gata, iar in cai necesar şl aub preţul 
de evaluare, spesele statorite rână in 
present sunt in suma de Le' 579 plus 
dobânda 3% dela 7 Apr. 1934.

Petroşani, la 10 Martie 1938.
St-rian Gaiy, portărel.

Nr. 654—1935.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnata! Portărel aduc la eu- 

noit ntă publică cumcă mobilele ur
mătoare: 1 blboarcă neagră, 3 clăi 
de fâ r  1 viţel roşu cu alb şi un slâi- 
jen de lemne, car* in urma deciiiu- 
nei Nr. 1088/8—1928 a judecători*! 
Pui a fost sechestrate la lOIalie 1935 
in favorul lui Dr. Mhai Tirea iu 
contra urmăritului dcm. in corn. Ll- 
vadla de câmp, pentru suma de Lei 
2300 capital şl acc. si care a. a preţuit 
in suma de Lei 5400.

Iu bata deciaiunei Nr. G. 930— 
1935 a Judecătoriei Pai se fix-asS 
termen de licitaţie pe siua de 20 A ' 
priite 1938 la orele 11 şl jum ■ a m- 
la faţa locului în comuna L v«dea de 
câmp, averea sechestrată se va vinde 
m  b*ni gata, iar in caa necesar yi 
s*b preţul de ev «luare, spesele sta 
tortte până in prezent sunt in suma 
de Lei 1067.

Petroşani, la 10 Martie 1938.
Sterian Gaiy, portărel.

Nr. 447/1937

Publicaţie de licltaţ'e
Subsemnatul Portărel aduc la cu

noştinţă publici cumcă mobilele urmi- 
toare 2 vad roşii c« alb, care In ur
ma deciaiunei Nr. 2329-1926 a jude
cătoriei Pai a fast sechestrate la 5 
Iulie 1928 le favorul lui Balaj S'gls 
acond repr. prin Dr. M hai Tlr*a In 
contra urmlrltnlni dom. tn com. Fed*r

pentrn suma de lei 18000 capital yi 
acc şi care s a preţuit in suma de 
8000 Iei.

In baia dedzlotsc! Nr. G. 1800/1928 
a judecătoriei Pai ae fxeaaă ter- 
m*n|d« licitaţie pe şina de 12 Aprilie 
1938 la orele i. o• m 1* laţ* locu
lui în comoKa Feder averea seches
trată se va vinde cu bani gat-, iar In 
cas necesar yi aub preţul de evaluare, 
spesele statorite rână în prezent sunt 
In suma de lei 3867 plus doblnda 
10* dela 1 Iunie 1928.

Petroşani, la 10 M*rtia 1938'
Sterian Gaia, portărel.

Nr. 317/1937.

Pubh'caţiune de licitaţie
Subsemnaţii Portărel aduc la cu

ro; tinţă publici cumcă următoare: 2 
cai ia păr roş’l, care în urma deci
zi unei Nr. 940/1936 a jadecitodel 
Pa! a fost sechestrate 1» 30 Martie 
1937 tn favorul Iul Moldovan loan 
repr. prin Dr. Mihai Tirea în contra 
armări* ului dom. in corn. Sălaşul de 
aus pentru suma de Iei 1100 capital 
yi ace. yi care sa preţuit In suma de 
lei 5000.

In baza decizlund Nr. G. 639-1937 
a Judecătoriei Pai se fx e is l lerm-n 
de licitaţie p« siua de 18 Aprilie 1938 
la orele 11 şl jam m. m. la faţa locu
lui fu com ana Sălaşul de sus, averea 
a*ch« strată se va vinde cu bani gata, 
iar în cas necesar şi sub preţul de 
evaluare, spesele statorite până In 
prezent sunt in soma de lei 760 nlus 
dobânda de 5 *  dela 19 junie 1936.

Pet-oşani la 10 Martie 1938.
Sterian Gaiş, portăril,

Nr. 171/1937.

Publicaţe de licitaţie.
Subsemnatul Portărel adne la cu

noştinţă publici cumcă mobilele ur
mătoare 1 vacă roşie cu alb. care fa 
arma dedsiunel Nr 1279 1926 a ju
decătoriei Pal a fo«t sechestrat* la 
22 Februarie 1937 în favorul lui Vale 
Vasilie lui Sandu repr. prin Dr. Mi. 
hai Tirea în contra urmăritului dom. 
in com. Uric pentru suma de lei 980 
capital şl acc. s» care sa preţuit fn 
suma de lei 3000.

In baia declzlunei Nr. G. 323-1937 
a Judecătoriei Pui se fxea i l  termen 
de licitaţie pe ziua de 19 Aprilie 1938 
la on le 4 p. m. 1* f »ţa locului în corn. 
Ude, averea se«htitrată se va vinde 
cu bani gita, iar în cas necesar şi 
sub preţul de evaluare, spesele sta
torite până (a prezent sunt In suma 
de lei 277 plus dobânda 3 *  dela 7 
Aprilie 1934.

Petroşani, Ia 10 Martie 1938.
Sterian Gaiy, portărel.

Nr. 1358/1937.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul Portărel aduc Ia cu

noştinţă publică cumcă mob'Iele ur
mătoare: 1 pian mic, 1 birou de scris 
1 mată prinşilor ca 4 scaune şi alte 
mobile, care în urma deciaiunei Nr. 
93/7 1931 a j udecătoriei Pui a foat se
chestrate la 20 Sept. 1937 la favorul 
lai Banca Centrală H i|rg  repr. prin 
Dr. Mihai Tirea |q contra «m ăritu
lui dom. în corn Rân alb, pentru ia 
ma de lei 28409 capital «i acc. şi 
care s’a preţuit în suma de lei 17.000
In baza dsdsiunei Nr. G. 1510-1937 
a J ide- ito rH  Pui se f xessi termen 
de licitaţie pe aina de 21 Aprilie 1938 
la orele 11 â  m. la faţa locului Iu 
comuna Râul-A b, averea sechestra
tă se va vinde cn bani gata, Iar la 
Ctz necesar şi sub preţul de evaluare 
spesele statorite plnă la present sunt 
în suma de lei 975 plus dobânda 
3 *  dela 7 Aprilie 1934.

Pclrotsnî la 10 Martie 1938.
Sterian Gmfş, portărei.

C e t i t i  „ N o l i a “
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