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Cli un tr·{'eul lUai vechi.
In z.iua de B FK'hmaric acest club
sForliv, a ţinut adunarea generală
in !-oala fesl1vă a Primă1ici sub pre!;'identia ad-hoe a dlui căpitan Ilie

spll'liYC

Partidul maghiar din Arad nu ,va colabora
cu guvernamentalii din Arad, cu ocazia
alegerilor comunale
Arad. ~- .\flăm diIl sursă sigură
că organiza pa partidului ll1ligltiru--e[l,1e gata să nefuzc oricc allă ofertă f
venită din partea nalional-ţărăniştilor decâl aceea de 16 locuri în con:
tia perman~ntă şi ca ajutorul de
siliu! orăşel1lCsc, 3 locuri în d{'lega- 1
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* Febr. lea.

seu Z{ltlOa!~ă .

.S-a ceUt darea de seam.ă a sec:re-tal'ului ge n{' raI, in care s-a arătat ac
ljYlll şi pasivul. cU şi aeu\<itatea din

J1rjmar al Aradului s~'i fie maghiar. \
Colatorarea lluţ.inalilor cu partiConducerea parlidulni llutionul-Iără li dtrl IiberalJa alegerile cOluunale e
nesc din JocalHate a filcul toale sfor stc HlUi mult ca sigură. Rămâne -de
Iăr.ile (le a Intocmi o listă COmUila I ,",izut, că ce se nl PUtf'"3 face cu cea tuLuror pal'tidelol'plilice, dar
lelalle partid(', cu cmi s-au luat
c~lp<'iljnal'e-a partidului magh,iar azil- i lralatiyel.e.
d~lrnj('il aeeasiă actiune.
-x-

anul irecul, în unna căreJa a fost

\. u cl-il i\'.3l fostul conuteoo de cond llCl',r;.·, (arc, presunpnd acest Ju(TU. lUei n-a fileu! act de prc.t.t.mtă
la adunare. Vochiul comJi.tet a fost
invinuit de n,e.atentia care aarătat-o
fa\:'t de dub timp de un an de 2'ile,
gratie căreja, clubul se găse{lte în--

în-l

-LovitulP II--~Colltra-'~ ;;-euerallJI ni
I~~~b~~ 1:~:~~ ~iOr~:;nj~~30d: :
Klltiepo"ofost p,eegatUă la Berliu 1:~m;::~e"::UI; ~;:~,a!::~~~
rpnei, ('are este cea llmi

BerliJl. In urm~l cercetărilor
făcute de către poliţia din Berlin

zolval in luna Ianuarie.
1 Agenţii °S(nietici au ciutat să pus-a anat, că răpirea generalului (ti- I nă capăt vietii 'lui Kutiepov la Bec
spărut a fost pregătită încă . la tin, dar g-cneralul fiind pus în cuBerlJn, unde Kutiepov avea mai
rent (kspn' a{',casla de către priemulte ch-esliunl importante de rc~ tenii lui intim.i, a ştiut să se piizea-

Furtună

I

I

al

său,

loa~ă

chestiulle, care a alarmat
presa ('uropeană.

catastro-l 1ntr'un

fală in Siam

!

fnlmoasă

1 si mai lUare dhl Timi:;Dara,
un
l' o li! i a ge r mall il e.t'l-ee! ează c h ('- 1 ' In urma a~estora s-a ales
~!i unea uristică cu int]'\{"gul aparat j nou eom,'itet d~ conducere şi s-a

Dlod îngro=ilor a
fost asasinat un copil

I

slab.iLil deslinal.ia veniturilor fixe ~.
\ sigure ac lf'" vor rezulta în, anult aI cesta, ._- cari in majoritate se VQl"
intrebuinta la acoperirea d.'ltorici,
Cu această oeazl(', urăm mult noro{: Wniîrulul club sportiv românesc
,Banalul".

I

o

-

.v. P.,

Paris. .- După cum se anunt:'! MaHla şi sora lui rau omordl cu lovituri de topor_
asasfnată
apoi j·au ars Hlembrele şi trupul l'uu aruncat în
d.in Bangkok, întinse regiuni au fosi
COD al.
pusliite die un ciclon; 7300 de ca~
Paris. 10. Hador. - Intr-o locaDin (;eJsenkirdll'1l ne vine ştirea:
au fost distl'TIse, pe.s{ClIll milion d
,",l{ an (a
Craej ullului
Hlitate din imprejurimile Tunisuacum câleva zile a fosl g~l~it În caarbori desrădăcinaţi şi. 31 bărci
I lui ti fost găsită asasinată o ramilie
nalui Hajna un cadavTu care nupescari au -fost seufundate. Dup'
ln ziua de 3 ik~('llln'il' 1!1~9 biîia(h~ ilalieni compusă din tat11, mamă
cât se ştie până acum, 6 'persoane I mai t'ri s-a pulul stabili că .esto ~tl [lll dormca pt' :1 e<!IJaj>UI, t'ând }-an
şi fiidt ~[oLivlll acestei ingrozitoare
şi-au pierdut viaţa cu prilejul aces- li l'A)j)!iiului de 15 ani Kirehner IOrul O!11o;'iH 'Cu lo\-j llld c[t· lopor. :Ij)OÎ crime nu a putut fi stabjlit tl.)e au·
care-şi nlt~t'a stu<liil{~ Într-uu Pt'Dlei. catastrof!{!.
Î-al! tă:al!llembJ'pk şi capul
şi
tOI1ităţi.
sioD,
l-au ars in ""UpIOl'; iar trupul
I-au I
Cercdările au slahilit ('~i mama
aruncat in canaL
Noa cinematograf la Timişi sora biiiatului de mai multă Y1--=Asasint4e au fost arestate şi îna,(;ara~
ll1e tl'ăiau În conditiuni :r-ele
şi
VarşoViia, 10 (Radol'). ~ Ziian~1e
intate poI il i...·'. llIHk au r(~cllnoscut
acum profilând de o{'az;a că' băia numai dedil fapta criminală atât <be I .SiLmbătii, l:l Februarie, la ora 6
sovÎeiic,o
anuntă ~'i gmrernlll a
Lui s-a reintors dela pens.ion, ca să 1mpn·,'i.i.onantă.
înloc!llil un program am ănunt,J.t
d.nr., in asistenta memhrilor copentru combaterea bisericei. O oo~
t" mi~iei illLcr'i~l1<l.r{" a nmunicipiului
misiU11C speciaLă de
propagandă'
şi a reprezentantilol" autoritătilor,
antireligioasă lucrează actualmente
generală
s-a deschis cu sol{"mD.ilate al treilea
la Moscova.
cinematograf comunal, numit »Do
Timişoara
Programul elaborat pnevede ca pâ
ina~ din carUerul Elisabeta,
nă in 1935 toate hisericile de pc cuUnul dinlre cele
din
',Banatul«, care
0Cu aceaslă oc.azie puhlkul Il a~
prinsul Rusiei sovietice 'să. fie în- mai solide duburi sportive din ta- cupă locul prim în metropola Bana sjlit.at gratl~it la spectaool.
chise,
ră e lânărul club, sportiv rDmânesc
tului, faţă de t'Jelelalle 'Li cluburi

tamilie
în mod misterios
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Conferinţa navală

de executare nicut.! de
,
urmărilomI ;\Iarinc.aş Gheorghe din
\. Vadas contra urmărHului Achim
In cauza de executare pornită Ioan din Vadas, judecătoria a ore urma,ritor Caseriei Fundaţio- donat licitatiullca execuUonală in ee
Paris, 11. (Danub;. - Corespon- llal a a Diecezei Cianad contra prive.şle imobilele situate în cornu- den~ii din Londra ai ziarelor (ran
I urmarit Soţia lui Ioan Mutits n. na Vădaş circumscriptia jurlecăto- c.eze anuntă că săptruI1.âna aceasta
Ana Coleda la cererea urma.ri- rîei de Ocol din Chişillt'll-CriŞ, cu va fi {iedsivă r~~ntru conferenţa na'O rdona icita- prmse 111 earlt'.a fundllară a (omu· vală. Acordul anglo·arnerican ar ti
l oruJ JudecMona
V
•
§nt"J
' Va d
f nO
'" (')
de iminent. Ziarele engleze creiază o
~unea execuţlOna 1a tn baza.
as '....
0 pro l . C.
,):5:'
L
144, 147 şi 148 din legea LX ordine A: 1 1-- 4, ~o top. 500:rlin 1881 asupra imobilului în- ;){)1 b. 8·12 a. 16~1 b., 1746 b., pentru
. scris ca proprietatea urmăritei II J.nc~san'.a ci<' 7000 Il~ capilal şi aece
în cI. a comunei Timişoara Me- soro.
Jucleeătol'ia Hurala. Siria.
hala din circ. JudeCătoriei 1.
Lidlaţia se va tine în ziua de ~
·Vrb. Timişoara Nr_ 2472 prot. j 21 Februarij(> Hl 30 ora 15 ]a casa ( :'\0 (~. G07D-1929
.of. sub A-l 80 Nr. top. 1315-! comunală a corn. Vada.<;.
1316 I cu casa Nr. 738) 787! Irnobilul ce va fi licitat nu va fi I
in preţul de escIamaze 256.000 i yândut pe un pret mai mic decât '1 1
j'
1 l'
'I P e baza dedsului .judecăloriei ruLei pentru incasarea creante de l1 'Jum:t"'1 a t e (m
pr:eţu (e slngare.
.
t t ralc S!I"ia ~o de mai sus, mişcătoaC el. can' doresc S ă!'lCltC7..e
75000 Lei cap. interese de 12
sun I
d
la suta. de la 20 Aug. 1926
atori să d epozitC'ze la de1egatul :' rel.e secvestrate în favoarea lui Dr.
spese de proces şi de executare judecătoresc 10 la sută din pretul : Ionel Barsan avocat în Siria conde 6365 Lei fixate acum spese ,de strigare drept garantie, în nu-; Ira ul"miil"illllul pentru suma de lei
de 1600 I,,/ei fixate acum pentru merar sau în efecte de c.auţie so- I 17130 capital ş.i pentru spescle sta, cererea de licitaţiune. Licitaţiunea ' rotite după cursul fixat in art. 42 \ bilile p<'ină 1n pl"(~zcnt, se vor ,inse va ţine In ziua de 28 luna ~ din leg~, sau să predea aceleaşi de- de la !i("..itaţioc publică în comuna
Februarie 1930 ora 9 tn Palatul . legat chitanta conslatând depunerea Siria la casa urmălilului 'În z.iua
dicasterial parter uşa Nr. 11-12. judeditoreşte, prealabilă a garanti- ! de 20 Februarie Hl30 ora 2 p .m. şi
, ImobiluI ce va fi licitat nu va ei şi să semneze condi(.iunile de li- ' anume: ,10 măj,i porumb nefărmat
fi vândut pe un preţ mai mic de citatie (ar!. 147, 150, 176 din lege, şi 12 butoae goale, 2 cai şi diferite 0htee~e de casă, pretuite -n suma.
cât jumătate din preţul de otri- art. 21 din lege.a· din 1908.
Dacă IDimeni nu oferă mai multi I de 28.500 lei.
-

r

oa li.

ULTIMA

licitaţie.

Nr. 9863-929 cl.

â

atmosferă dlC'favorabilă

pentru

A

Franţai'.

spunand că Franta se sfră
due~i{' să-şi as..igure supn'matia navală, pe ('~Iă vreme ('a nu rloreştc ~
dce<Îl garantH I~ntru siguranta ci.

LI"

I

I

D+C

~o

39fJ~9:10

lJivi7ioIlUI:2.-B

C:llaraşi

din

Sânnico!aul·\lic .

!

PuhUcaţhme

Se aduc.c la <'unm;;liJltă publică
că Djyizionul 2-13 CăIăraşi din SAI:J..
nicolaul .\I.ic, ya 'Une in ziua de. 5
.\Iarlie H130 ora ta {iiminca!a, li('jlalte pliLlil'~'i. eu knUl'fl scurt cu
ofeI'le 1ncl1'''\', în localul Dhizio.
Ilului penlru inchiriorea cantinei
djn cazannă.
J

I

Lidlatia se va ţint.' In conformilale cu aI"l. 8X-- 110 din kgea de
contahHitale publică. Ofcrlt'le vor fi
lnchise şi illsolite de garantia de
5 la ~lll[i in rec.ipisa Adm. Financiare din Arad.
Caelul de sarcini se p()ate Vldea
z.ilnic înt re orele 11-12 la Divizionul 2-13 Ci'ililraşi din SâIlnioolaul
Mic.
COIU. ])iv. 2-13 CăIăraş.i:

19m.
~
1 Cei cari doresc să liciteze sunt
care a oferit JH'ntru imobil un l Lidlaţiune4'l s:e va ţine în haza
f datori să depoziteze la delegatul pret mai urcat decât cel de strigare arl. 107 ş.i 108 a le..gii ex.~utiona
este dator să întrege.ască imediat ga le (Eu anul 1881.
'j[JdecMor~oc 10 la sută din Q.r~--t ranţi8:-~'-fi~lX)ntorm procentului
ţGnre strigare .. drept garanţie in
.. t I '
"tt";N<>,.
1
Prezenta LiciLatiune Se va ţine in
LI. ~ndesdfrabil
.
f
d
ţ'
p.e u Ul ~:"O""''''6... e - a aceeaş par
"
.
numerar sau In e ecte a cau le te procentuală a pretului ce a prerit I caz de lip,<;ă ŞJ. tm favorul Victoriei
ocotite după cursul fixat în §
- institut de c~-diL
x. Aduc la cunoşlinţa Ono public
42 legea LX 1881 sau sa. predea
DaI, în Ch;iş.ineu-Criş la 1. Nov,
că am mulat restaurantul meu din
aceluiaşi delegat chitanţa consta- Hl29.
Siria, la 20 lan. 1930
strada Primăriei ~o 1 la No 6 elin
lând depunerea judecătoreşte preD. Grenez.er, judecător. Tisu, aj. !
aceeaşi stradă. Cu stimă: t;ht'oralabila. a garanţiei şi se semneze dir. eL
19,10 1
Deleg. jud.: indescif,abil. glIe Se-rl,anţu.
~ondiţiunile dn licitaţie
(§ 147,
1501 170 lege LX 1881 legea.
XL 1908).
}"OILETON
I tumire se aşlemu pe buzele ei usIn mima lui nici tOl bob de grân
Daca. nimeni nu oferă mai mult
I, cate de boală.
. nu se risipea.
.
cel care a oferit pentru imobil un
BLEsrrE~1
;Să fie Dumitru zcIrayăn ca alt~- 1 Munca lui dnslită era bine raspreţ mai urcat de cât cel de
'da.l?.. Ancuta Il-ar purta nici
o
plăt.ită de boeI" astfel că Dumitru
strigare este dator să tntregească
Anula se I!~czi din somn s~lgela- , grl.lă!
: . şi .\uula IlU duceau lipsă
de niimediat garanţia fixata. conf, pro- tă de o durerecuJllplilă între coa-)I Cnul ('l'a Dumilru in tol satuL El mic.
centului preţului de strigare la ste. Ttunpkle şi oDl'aj.ii îi ardeau ca era oei mai priceput şi cel mai sâl'
lnlr-o zi îns~i dind Dumitru era
aceiaşi parte procentuala, a pretu- 1'ocul şi o lll~{, ,'ară şi St':wă ii a- I gujlor ia lucru. Ani de-anlndul a pe tr:et'di~oar{' inct'jlll o bură rlt.~
lui ce a oferit (§ 25 XLI 1908) 1 pasa pieptul. Cu o ultimă sforţare a ~'Hsil !iw'zHe b(}eI'l'şti şi cine n-are ploae. El se grabi stl arunee c..:.ll
Timişoara la 2 Noemvrie 1929 1 puler"ilor d sILite de boalii. t'idică harar de munca câmpuluL lIu-şi mai! ert'dt' ;..;ru li 1 in coş inainte d!'
Dr. Fiala m. p. ju_ Pentru conf. capul de jW ~:lp:il ..1.i şi cpreda cu J~ri r{)a~(' înch!pul ce greu (' să fi! co- a li pătruns d(' u!11'C'7..cală. Câtiva
Grefier Indesc.
virea st;lns~t palul dela fereastră.
saş. Tl'llpul tot ţi-l trude~li c~î.nd sllor; jilav1 ar fi fosl ele ajuns. să
'1

I

,1_

I
I

I

i

i

-----

! Era

gol. I>ml1'itnt IlU St' intoar'i.e in i înfigi coasa in iarba înallă şi usca- amCllln\{' luaUi recolta.
d şi duren'a ei ('1'·pscu in mijloe,ll I Iii. ee"t! ailln~(" uncol"i chiar
la
In graba lui Îns;i, gura nesaţj
u&:aţj, lungimea 5ş;i 7 rse capătă in ~ singural ..iţii şi al Iwpti i IH.,sf::îrşite'j crilu; Dat· iui DUIni LI-U nu-i pi\sa,
uasfi a m<lşiIl<>i îi apucă bratul :il
cantităţi de vagoane cu preturi avan .
- Dar ce să r:t' cu Dumitru, de era voinic şi iscusit.
riisuC'! t:2. pc () zdn'<lIl\a, il 7t'kază
, ~a:o:1se la ),Patda« şi »Ferrst,ăul
a ÎnUrz: al atata '!
Clnd "CU ia Yl't'm<>a tr('cratului
ş.i-l măcină la un loc eu paete dt,
\rărtan" S. A. R. pentru exploatarea
Niciodată nu i s-a Întâmp!at să t toti. snopii de grâu dt' jX' m05ia ! grâu. La sll-;gill111 1111 disperat maiel1111€!or Arad, Calea Radnei 18-20 ,:ahnrească mai mult d{' trei zile la
.
f'(
.
boeneasdi tn'('{'au prin mima lui. 1
! ~lIla
u OprI a.
.\rii tele!.: 6, 6-52 şi 7-11.
Wrg şi 1at'ă trenl silplămân<l de
real pe l rec'raLo an' spinteca cu i Dumitru leşină şi nu Si(' mai lrezi .
c.:lnd a plcc.l1.
Useccreu 1('gălul"ile snopilor şi
a- 1 dee.:.H in patlll Îngust al unui spi- Sa fi [.,!lisi! de lucru? Si Ancu- rllIlca sj"!;cei,c in coşul maşinL'i
tat.
F. :\1. :\'ă"ahw:~
la iIl('.eurcă să se In~lng~ic ş.i la care yuia prelung la fiec.are Înghi- j
:!eeasH'l indtipulre un surâs dc mul
ţilură.
l' ari dl' lire,

i
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Vointa Poporului !
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trăi.

Voi

"ARADAN A"

t:JJ.l't EMA.

j

OLYrflPIA

1,

Bancă

LUGOJ
au . . .

1

$" - ......

b

Dilecţiunea institutului ItARADANA", Bancă de credit
convoacă prin aceasta pe Domnii acţionari Ia.a

.

Administraţie şi al Gomitetului de Cenzori, stabilirea bilanţului
Ceuzori pentru gestiunea anului 1929.
2. Deciderea asupra distribuirei benificiu/ui net.
3. Alegerea membrilor În Comitetul de cenzori pe un period de un an.
4. Eventuale alte propuneri prezentate Consiliului de adminfstraţie în sensul Ari. 13 din
înainte de Adunare.
Arad. din şedinţa Consiliului de Administraţie ţinută la 23 Ianuarie 1930.
Direcţiune institutului

1. Raportul Consiliului de

Consiliului de

locuinţa.

lapte pasterizat In sticlă pro lit. 10,dela 10 litru mai mult
pro, lit. 9, lei, Comenzi
primeşte Centrala Lt\p282 tăriei Telefon: 11-39.

I

"ARADANA"
Bancă

i

Vasiliu

Mica publicitate.

1807876

I

52415701;_
50000446202268300i-

IIi

,

iin societate, cu poziţiune fru-I
moasă, prezentabil, doreşte ca.satorie cu domnişoara. sau va.llu~ă, pâna. la 30 de ani. Se
admite Întermediari.
Indicaţiuni la
admiJlistraţia
ziarului sub "Fericire şi discret'.
Ceva dotă nu strică_

_

lei 20

zi
I
- - { j - - - - ' 1 ' d:
bi
Pentru contabilitate. al
Gheorghe Jrimie'
contabil autoriza!.

Mărcuş.

Ioan Tatu,
director executiv.
Mihair

Vas ilie V. Stefan

Dr. Ioan Robu

Stefan Mateescu
Brutus

II
Il

Păcuraru,

Stefan

AteIi8nrl'cmeaChlau-i

şi

toate !mpurităţile pielei
CREMA LAPTE DE
CRIN a lui

KULKA
află esclusiv la F armacia
Oreşeneasca. in Timişoara, Cetate Piaţa Sftu Gheorghe.

Ieşanu,

Gligorie Petrescu,

ing. Aurel Florescu,

.

ti
li

LudoVI· Pa',II·nka'.,s seaf/ă

dela 10 Febr.
in palatul

fi

U

Augustin

Repararea de CEA.SURI

=--__________________ O_rt_u_t_B_:l'_ _ _ _.... execut iară lânga cea mai mare

II

mărunti şi pistrui de ficat,

Teodor Stan

şi

Comitetul de cenzori;

hârtie de scris,
S I• e I O van 1Ştampile
tiparul convex execută

Arad, Str. Brătianu No. 9,

Se

,

Arad, la 31 Decemvrie 1929.

___________ I

curaţă

!

preşedinte

Rog sprijinul onor. clientelor

• Pistrui
precum

,

--il·----

Dr. Mihai

A
bon a n1 e n tu 1
absolut avantajos şi eftin.

A•
.

Capital societar
___ ___
750000 l'I
Fond de rezervă general __
1500342I
..
I . ti
Fond de rezervă pt. creante
dubioase ___ ___ ___ __
P
Fond de penziune ___ ___
3693509 1.
Depuneri spre frictificare f t - - - - I · - I ! 19387992 R
Conturi curente creditoare
547516
Reescont ___ ___ ___ ___
] 983UOOO
fj
Dividende nerecIamate __
91689
Depozite pt. vase împrumu. ~745q
tate ___ ___ .__ ___ ___
ş:
Dobânzi transitoare antici1.
pate pe 1930
tJ
Beneficiu net ___ ___ ___
a

Direeţiunea:

Cu preturi extrem reduse
TunB şi r;s - - - - Lei 30
ştudenţi

comert s. a.

II

Frizerie
ras pt.

şi

f

1

DOMN In etate de 38 ani, ;

şi

de credit pentru idustrie

Contul Bilant Incheiat la 31 Decemvrie 1929.
•

Cassa În numerar __ __
606883,Disponibil la bănci ___ ___
12009931Efecte de primit __ __ 493637251=Conturi curente debitoare I 3051976;Capital de cointeresare ___
Efecte publice şi act. proprii
Imobile
Mobiliar ___ ___ __

Lugoj, Regina Maria 4.

Tuns

t
I
. !

NB. Acei domni actionari, cari voesc să·şi execite dreptul de votare, trebue să-şi anunţe Directiul1ei
parea cu 24 or~ inainte de a se ţinea adunarea generală (art. 12 din statute).

Ghete şi pantofi eleganţi durabiJi şi eftini numai la

Căsătorie.

şi

Administraţie şi

Activ.

'.

comert S. A., în virtutea

ORDINE DE ZI:

Timişoara

Costică

şi

care se va ţine în Arad la 2 Martie 1930, Duminecă]a orele 11 a. m, În localurile înstitutnlui "ARA-DANA",
Regele Ferdinand J. Nr. 40, cu următoarea

Comunală
Ia

pentru industrie

g-euerală o.-dinară

X-a adunare

Lăptăria
. elin

S. A.

4 din statute,

comedie extraordinară după piesa
lui Anne Nichols. Cu CharIes Rogers
J. Farrel,MacDonald, Rosa Rosanova

Livrează

şi Comerţ

CJODwoeare.

Febr. 12-13 Mercuri-Joi
Nunta cu repetiţie

I

,

de Credit Pentru Indu.trie

cărţi

de vizită cu StampaArad,srt.Brătianu 1
prompt şi eftin. ______ (vizavi! cu poşta) ,
!

------------------

l)e vânzare

Jlarl.:ns
ARAD, Bul. Regele Ferdinand No

I --

lângă moară

c~

m
şi

zi

ee

Szecbenyl.

\------------~
AViZ.

II

Automobil Turism,
J\1 A It CA "B (T 1 C K."
Adresa la

Administraţia

"Vointei Poporului"

Comi.lel ul ş{)olar al şco alei
d~. fele ~\1'ad, Îllv;ită pe
păl'i.nt.ii etevdor şcoalt>i la
rea t;,enerală ce se va ţjne D
necă 16 I. c. orele 10 in locahtl
şooalej, la ordil1!ea zilci fiind
re·a unul ll1.'t>n1.Oru, a unuli

I male

ş,i

votarea bugetullliÎ pe anul

1955

(}

al
m

.m
Tipografia

".v.ointa

Poporului •.

