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Jovuno\' Milan econom., 
23. 1 van Vasile ~onom., 
:.! 1. Cr!!jan (;heorghe ziarist, 
::'.i e Buna Cornel comeroiant, 

Liisla ;';0 1 li (ninol'ilarllor;' 
Xo ~ a partidului liheral şi 

Xo 3 ceWlcnească. 

Lista 
Lista. 

Dinlre cele 7:)9 votuM exprimate 

Lista candidaţilor partidelor 
e româneşti la a/f!gerile muni

cipiale din A.rad ~G. Cor(}han Stefan {'ro,iLor, capl mai hine de trei sferturi sunt 
'27. :\Io~ )}imilrÎe econom" rom,111\'şt:, au obţinut: 

21\. Drecin Pera econom" Ustn Xo, 1 :ăi6 Voturi; Lista No '2 
l\t"ad. ParLidele coalizate rom'1neş-, li. Ik Vd;iocj Emil senator, 2./. l'eciGlil (;heorghe econom, 138 voturi, iar Lista N();.~ 2337 'Vo.-

ti din Arad vor prezenta i;n ziua de \ 18, Ik Ispravnicu .Sever advocat, 3). Fer!i-cean ~icolae econom, ,ud; n.';~t ul. valurilor au fost unu... 
azi Trihunalului Arad lista oficio.ash H;. Hraun Steian econom, 11. Histriteull Ino(.'('nţÎu, late. 

(;u următorii eandidaţi: 20. BD!jlleac Viclor, f J:2 .JankeJ' Petru comeroiant. 1 n fdul a{'('sla minor'itarilor li-s-<l 
1. Vlad .\.lexandru deputat, :'::1. Pintea Ioan m. oomeItiant, j I alLi Imit H manuate de oons ili eri) 

2, Dr. Ursu Jaau advocat, .iar IUeÎ ('('lăteneştli li s-a atribuit 6, 
3. Dr. Lulai Cornel preşed. cmn. d d - t ~ ! mandate. 

int. i , . '1 Cân OI se cear a t A<:e.;l rezullal dovedeşte că multi 
4, DI'. Robu Jaan fost prImar_ I Hom~î!li au votat lista mÎnor'iltară. 
5. Dr. B.orneas .Iuliu ~cputat, J al lre-ilea ---- I Se zice că aceste voturi 'IU fost 
6. DI". VI<:<lŞ IulIU med1c, , .a luale de către minoritari din cau~ 
7. Dr. Bot:ioc Axente senator~ I ca~ şl'W ""a~ za ccrlcJor dintre blocul cetătenesc 
8. TaLu Ioan dir. de Bancă, j .IL !::I şi membrii parti.dului liberal. \ 

R Slana Gheorghe econ, eu ClZ CUI'ios şi In acelaş timp jude\ul Arad, L~ a avut loc În Z;iUfl C<' urâl şi trist eXE"mplu.! 
10. PăuşeşLi N,icolae advocat, lr'isl s.a pdrIXut cu ocazia ialegeri- l d<' 16 Februarie ~9~. 
11 Teodorescu Const. senalor, l S d t A. liste 

. lor comunale din comuna Ccrmei," -au CPUl> 1"...... ; J2, Dr'. Muller Vendel advocat, ___________________________ _ 

13. Olaniu Iustiu preşed, ind. 
14. Dr. Eugen Slngcr ad'vooat, 
15. Dr, Haicu .c\iurel advocat, 
16, Constantinescu AJex profesor, 

Dl. Junian şi-a 
retras di~Disna 

Importul de cereale al 
Italiei 

~inistrul justiţiei cere 
In depeD,clenţă 

Homa. (f:eps.; - Importul de', Hucurt'şti. __ . In 11l1na cuno"cu-
cereale al Haliei este în continuă lplor ineidenle Îscatc Între d. )'rim 
descreştere. In Ianuar1ie 1930 Italia I ministru :\Ianiu şi d. IUllialll, pe O 
a importal din străinătate 408.000 dwslilllw de lJumil~ea ullui nolnr 

cleplilJă 

boi, ee ar putea provoca :revoluUa 
mondliaHI. 

Pl:imul pas s1WC această scăpare 
~r fi 0, lovitură milllară neaşteptată 
j~lrO~rfJ\~a Yt.."Oinilor din apus, Polo. 
lua ş.,t Homânin_ 

I 

In sperantă că ace-astă lov1tură ve. 

cvJnlale cereale, fată de 1.870.000 puhlic, d. Iunian minlstrul justitiei, 
a cV,intale în Ianual"Îc 1929. Irăg~Î1Hlu-şi o concluzie oareş-<:,II'C 

Dela 1 Iulie 19929 p.Înă la 31 şi.a inainlat demisia. 

I LLurla: d. j)J'!11l ministru Maniu Îm 
1, ictlI1ă {u d. Ioan Mihalaehe, fiU 

; luat ['<mIaU (~u d, I unian şi după 
; ('C <1, 1 unian li fost asigunat, că 
i !o:,jliG in eeear:e pd\~eşte d~p<lrta· 
r mell[ul justitic} -- a revenit rlSU

pUlea f.i dată chiar tn 'j)rimăvro.ra a~ 
cestui au, sau cel mai târziu 13. in .. 
c('puluI vcriJ, CQlllHudamentul su. 

prem al armaţci roşii, sub pretex-

luI întăflirii fron(ierelor, mase-tzil/ ' 
lrup(~ şi se preg1Hcşte de r'ăzbQi. 

- In legătură (U acest 'plan, se VOI"

beşte la Moscova de pos.ihilitatoo ol"
gallJizării -- t:U ~Ijulol'ul mar'ci1or pu 
ICli - a und ofcnsive ~l oânn..'ttelor\ 
ruseşti d~Il emigratie. 

Ialluanic 1930 ltuNa a .ilmportat 3 mJi- I Conform afinnaţiunilor z'tarulni -x-
~Mlle 7D~ ~nt~ ~ă ~ u: ______________________________ _ ; 1 j';l (;{>misiei sale, 

mHioane cvintale in per'ioailil co~ I 
respul1zătoare anterioare. 

I 

Convocare 
, 

I 
• I 

Doamnele alegatoare romanee oin I 
. ~rad sunt cOl1yocale pc ziua de , 
21 1.<:. ora 5 in sa la mieă ou prjmă
r;ieL penlru a I(k>eide asupr'a ~'1legerei 
unei delegale în consmul numici-! 
FuI o'bţinând un siagur loc Îlll O()ţl_, 
~iju. ! 

<:OO1Uflul. ! 

Rusia se pregă
teşte de ră:boi? 

o explicaţie sen:aţională a dispariţiei ge
neralului Kuliepov. 

Bt'rJin. Lel OJ'ganiz:l!ia '~l11lisovie·: 

Ud Fralerllitatf'a d'J"X'pthjÎ-i ruse~, 

com(>n'~lnd misterioasa disparitie Q I 

generalului Kuliepov, îi o ex'plicape 1 

sellzatională: I 

',(;\l\'(':I;t1l ;,;O\'.idic. afh1ndu-se În 

h(: l;' eutanIm' ill[erlle cl'cscande şi I 
li 1H>l1lultum:irii paporului rus, ie.şHe 
('În ['o!i!Îla lUi; Stalin, se g:îndeştc I 
ea la o ultim:! s(Căpare, Ioa Ul~ rilz-

EXCCUUH'I':l gelleraluluuUJi Kutiep 
ro\', ('arc iăJ'~l îndoială, ar fi jfost 
in rl unica acestei armate a eoii
c;Hlre!c lll:li!:lre ruse, din străin~. 

ţral'loJ". urmtîr<'ştc s{:opul d€l a llisa 
lale. fără şef. 

Ai"t'{'ste ;n formatiuni asupra 'P1Gnu • 
1"ilor mililal'~ ale sovi-etelor, sunt 
{~()lltiirmal(' şi de j)ulemica ug'it.atie 
din ultimul timp, in Romania, Polo

Il ia şi si :Itelor limitrof~. 

-x-
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" l lJ' J' truprestigiul in- LicJlatie publică pt>ntru aprovitiQ. 

T.n J'u' .. ul acor-'arei ~j\~j\\C;~·l~\l;~i.1 :~;I"t~1!'.~~(' o chem~re ~pe t u~a\(',', arn;'~lt'll ('U lt"mne şi <,ai . 
.jJ.& U. " :11<1, ('.~lt' sens dl11 luplele poli-

. Camel'a u(' comert ,}i de industrie 

J.rep tU·"1.#' 'or poLI'tl'ce La :;':~:;): 1 {'!ltnl p'['('stigiul acestei \bsti- din Arad aduce ]a cunoştinţă gcnt-UJ .&. J ~ _ h;tulli şi in s!X'(.jal p('nlru a priva ralit. di la Li Martie oa. c. se va ţî. 
dl' :J<'p1 iicerj şi menaja cariem so- nea in Sibiu O liC'litatie publică 'Pen· 

~em el': iilol'. femeile sotii de ofi6crÎ lru apnn"lzionarl'a COl'jlulu:i VII. 
~ 4 tA ar trehui seO'ISl' din lup- ,\:1'lllata cu lemne de foc, i~ll' Ia 28 

A 
' cl- lele j)ol.itic'('. j ~Iarli(' o lidlat'i(' publje,l îl! loca· 

rmata să fie scoase şi pe aceasta cale I1J De ,direi prin cuwtnlul noslruu, nu l' lui millislerului AnnaieÎ din Bu('u· ::~ 
luptele politice r \'{·X.<'UH cu nimic principiul funda- lq.:i, Plat" Valler ~1;lr;lc:ine"l.nU, pen M 

mental: \ , trll a[lroY~Zional'('a ,<lrmalei cu <:ai. rul 

HCt'a.,li'! calc să SC()!..ltă armal:a şi 

jusUtia dill luptde poLitice. 
Ofilerui. a c:"lrui ollorabil'itatc esle I 

9F('llll":le să aiba al:elaş drept oa j Cu detalii serveşte Cament. 
~~ harbatii :\"ifort i ~ţj!!. ,. .. __________ _ 

-x- tn 
tOC, 

,Lăsând la o p·arh\ toale ,ironiile ~i 
pro,':',ilosLicU!'ik raul ăcÎoase, acorda-
1'('.1 dn'pturiJorpolitice fcmeilor, 
cons:ilue filrii ir,doiala un P:1S mart' 
SpI'X' d\"ilizaţÎe, spre proh"'cs. 

In :;l.iinl:."i, 111 !ili..'mlllra, în arta pâ- , 
Ha ~ i.n ade de (,lll"aj, unde se cer , 
aplitudini pur b:trbătt',5IÎ, femee.a H 

dat dovadă că poate st.a alături de 

Albert rrllOll18S l~l llllcuresti 
Femeile fumează prea 

mult 111: 

de~ 

bilrlJat. 
vor 

T,i II1 i~()ar,1. 7 Jarek I(){·.u~e, dar in 
sip.',ial Voit1tl Poporuiui; a ,'l:Jlln[al 

.ia ;jmp .~osir{'a dini ,\Iberl Thomas 
D:lCiî g,-'ner:lt[ilc noast!·c nu 

l 't,";;e,:i.11klc Biroluui !lIlell1atinnal 
aVl';\ ocazIa să se convingă, gene-. 

al l11ultrii. ra\liil' viitoare, sperăm că vor avea 
krL\in~a a constata, că fcm('{'a va 

schimba prinparticipanXl ei ~n 

mod acU", la luptdt> politice, aspec
.tul actual al<Ît al polili('ei llltprnc, 
c:.ît şi al polilicd ('xt{'rut>. 

Nu esle exclus, dat fiind l-aracle- j 

ruj ei mai uman,i laI'. m~ri prudent şi 1 , 
SCD ti l1H'nl lI.IUi <1(\ Jll. i lă ma!i desvol II 
lat ca al b.lrbatu!u1, fenwoo se ('on
tribue mulL. fO~ll-te mull, Hcalunci ! 

c.âlld va fi nu nUI11~Li. iniţiată, dar ~ 

pel'r('~·t în1rod u:;liîn sferele lumei : 
P oJili ee, dacă nuIa m('ntJnerea per- 1 

p('1 U(' a pileii uni versa le, ceC pu tin 
Ia nlll~tIlar{'l.1. sin(' die a r:'izbo'aielon 
de talia (':Clui recent. 

Prin urmare nu primim evenimeil. 
luI ca un fapt divers, sau eu neîn
cl'{'(Îere,ci suntem foarte opli:nişti 

ln rezultatt'le aettviLătil politice fe
nWIline. 

Fn lucru Însii avem de obiecL1L ~ 

Reducere la parcursul cu 
avionul 

. Le-giuitorii, al' trebui ca şi pt' i. Lumel'" (il' nHnel'~ şi ~Ildustrie din 
Arad, ra<.: ... ' CUlloscut că Dh-e:ţiu-

Un dormitor din cireş şi altul din~fag 
artistic executate urgent de vânzare . 

Ioan Lunea, . 
Timişoara 1Il. str_ Tribunul Laurianu 8 

Cel mai eficace leac În contra 
tn.ei şi a bron,itelor este 
8I.ropul PentuMan al dru]ui 
FOLDE~ 

preparate la Farm. Dr. Fijldes Arad 

sâmhala seara se va ţinea 

T'iCllkul de dans la })omn~l Barda 

dans. 

_ .. 
~.st""W -

CIXElIA APOLLO 
22 FebruCll1e 

Masca de fit'l· 

-

nca companiei illternati0pale de 
n,,\:jg:ltic aed~'lnă, acordă o reduce
re de 10 la sută asupra .lJiletuuulu1 
de avion Întors, 10 la sulă asupra su 
11H': bi!l..'klol' avion dus şi Întors pc 
Hl f'clIl-"ul Bucureşti - Viena T& 

,inUl" .~ pe iilllpUJ dela 6-l!1 Martie 
1\.30 cu ocaZl:l l}lrguJlli de mm;tre 
dl'la Vi~'lla, penll'U vizHalol"ii ac'C
~lll; tar~~. cari \'Oi' uliliza avioanele 
C. L D. :\. A. Îllbnza cariei 'dc 
j 1', iWLJ~lş\l'r(" din parl('<! uneita din 
Camerele, c.ari fac parte din J;ulu
,H';l Caml.'rclOl' de comcrţ şi de 
ill(;llstl~ie din Bueure!;ti. 

{'Iii ,. matogl'b.f",lt> 

CINEM ,\ J _ .J. _ .... i rETATE 
22 Februarie 

Trenul spiritelor 
I 

i ala ti(' loii glzdarii Şi .... l expl-i
lll:l~ I\;'btrarea fruJllOo<!sc1or senti
l1wnle ee le al'c hHi de HOlu:luia, 

:l:llldu-'1(' nUl1~ LIn aulog'rall1. pe ca

l'e-1 dam mai jos. 

rni:orme 
S(.'hhnbul. 

IWntru (~ăIM'aşi cu 

l.a îlJln.'han~â !Iloai multol' iueseri.
aşi c:oilod, C:mlera de comerţ şi 

de' industri.e din Arad I'ăspurlde, 

<:ă CornandaJlwnlul Div. 1 Cavalerie 
Ll:iă (fppllnă libcl'tate c"ălăraşilor cu 
sch im hul să-şi facă efectele unde 
doresc şi cu orice pret \'oese; -~

prin urnUli'c oriee amestec contrar 
acestui comunicat este nC<lulori2Jat 
de acel Comal-lrlament şi urme,,1z:i 
a fi :ld liS la cUlloşlin\Ja Camerei, 
l(,!ilru 

dnW. 
hl,wre ae l'năsuri in Lonse-

CH.L.H~~ "L:\.dJ.\." all>t.:slc calilde" 
UZa :;;i .Î.nfrumuseţează pielea far-

11'2\'i~' .Salvaton Timişonră) Bul. 
Heg. Fcrdinand, 

din Th1lf~b~ra 

CIXE)L\ ELISABETIN 
22 Februarie 

Pai va I 
f 

C n medic din Londra sustine că 

!oar1e multe din tinerele cngle.waj· 
el' au (} infa\.i!:i;lrc de par-că lâl" fi a· 

llw\ilt' tIil] prieina abuzulul ce-l 
r,"le ("u tutunuL 

• 

r;illd chemat să facă odelV"lzijie 
t'"- ':u! 

in ')!"occ .. ,u! UllC'Î fele de 21 de- ani. 
1 car 

,ll: li Z;\ I ă de ,'ia lente. el a declara~ lil 
că fala fus('s{~ probalJll adusă în 3[0 
:"tan' a da cu eu(:llll din priciDaj 'I! 1 ~ 
ne: stări de islc!';c, 1~I'ovocată de 

i I"unw!ul excesiv. , 
,r{'~ 

ori~ 
.~ Foarle multe din tinerele femei Se 

dl' azi t'ume'iză prea mult - 3()-40 
h.)jri pe ziD, a spus lllcdkul. 

Ft'malul pe,le măsură are O in' 
r < 't;l d:',ll:';lioare ;~tM asupra 0('.01"-

1 dului, câl şi aSLlpra sislemului ner 
YCS. Omul nu mail (' complcet ~~" 

1~1!1 l)C ilt'ITli lui. Fumalu ul ex~' 

i siy po~tc provoca şi boli de ochi, 
Uila ~lin eon;o;ccint(' fHnd că cel ce 
u ,d.Hlzal orbeşte. -
STEFAN lAsZLO 

mecanic şi eJectrotechnic. 
Timişoară-Fabric) Str_ 3 August Nr. 1. 

Ntunai Numai 

9 9 
zile zile 

Va puteţi procura necesitA
tile de stofe dintr'un stoc 
eftin pe IAnga condiţiunea 

1. 
de plata. In rate 

~ 1"·1·~~lt,. ~ ,_} _ li.;~ Li . J!tJ 

.- u_ 
--

C1IN°E)IA MEHALA 
, 

22 Februa.de 

- I 

tOli 

~u 

N'l" 

Ile:l 

tele 
2 

tCl'li 
lirni 
ling 

IlU!l 

F 

A.l 

sim: 
zen' 
C;Ull 

Of 
!iri II 

Git , 
,:lti jJ 

4. 

'i:l it 

.:in fi: 
riza 
(wli 

Oiii 

scuti 

--
Failnosul balet ruse8c"UI~il~aino,,,'·, V~l (lebut~l în resttlUran -"tI tul __ Crucei A.lbe·· dill 1\ rad, Duminic'-' seara cu incepere a , dela ora 10. -
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Căsătoria fiicei lui 
Mussolini 

judecător:eşte, prealabilă a garanti
ei şi să semneze conditiunile de li- : 
citatie (art. 147, 150, 176 din lege, şi , 
aIi. 21 din lege~ din 1908. 

f Dacă nimeni nu oferă mai multi 
~ care a oferit pentru .imobil un j 
pret mai urcat decât cel de strigare ; 
este dator să înlregească imediat ga t 

Eda Mussolini şi contele Galeazzo Giano 

Homa, (C-ers). - Presa din Homa , 
i· ~e ocupă in maj multe arLieole de j 

!. I'ăsăloria fiiet'j lui )lussolini, Eda' 
'!l :\iussolilli {,~u contele (iGaleazzo Gi- : 
L ano, Fiica flremit'l"ull(i ilali"1.n a' fost I 

crt'scul:1 la Insl~lul111 POltqio Im- i 
I 

• reriali. {'<,lOC este ullpcnsionat pen- 1 

lru fete, 'ti: Il famil jlîlc' nristoc!'ati~ : 
ee, D~lllsa dOI"C'şte o ,"iată din cele ! 
Ulai ~iimplc, fiind ('.onştirntă de 
destinul aspru al tatălui ei în li'e-

PublieaţiUl1t', 

wl. Hesplnge luxul şi are' aple-
ea("c pPlIlru munca casnică şi via- 1 
ţ;l familiară. ; 

LO{1,odnicul ei, contele Galeazzo, ; 
(,i~ilO. fiul minish-ului Transportu- : 
r i'eor. Uano, este un tânăr diplomat: 
ş.; inainte de îmhratişarea oaderii : 
dt' (ii plom:ll a fost Ull ziarist M
kutal. A fost mult timp în slreină

lale ş~ <[t:UJIl e a["aşat pe lângă\ le
gal!H diu Vatioon. 

IUJ. 

G. Ufitcl'H de rezervă c.ari se vor 
dO'Tdt că au făcut raport llcexact, 

ranţia - fixată conform procentului . 
pretului de_strigare - la aoeeaş par ' 
te procentuaJă a preţului ce a pferit 
CllOlp:lrătorli la Iieilaţie trebue să 

J îisl i net' eCI:ltt"llia l'ol11:1nă. 
IllCU, Ia 20 Aug~ HJ29 

, 
JlHlecălf)l": dr. Farkas m. p, - , 
Dăr, el'. Hedeş3n Tr, m. j) .. 

Jmkdlloria rurală Siria sectia c, f. 
:\0 171S-HI2D ef. 

Publkaf,ie de licttaţie. 

juuediloria rurală Siria sectia c. f. 
S:llI l:al'i pentru 'jh'ezentare 'Vor fi In cauză de exccul,we pornit:l de: 

'Se ne! ll(,{~ la cUlloşlinla ofiterilor 
'le lc..:er"ă domlciliaţi pe raza Cer
'lduÎ de: He"0rll tare Al"ad, că "iza 
~aT'!le:{'lor Md. E 1, se va faoe potri 
lil art. 62 Dis din Hegulamcnlul 
~robllizăril Armatei în ljmpul dela 
1 ~larti{' p<lnă la 30 Aprilie 1930 la 
Ţt'Ş{',!.i11ta Cen, ului de Rpcruture în 
orjt.~ şi Între orele 10-125 şi 16-18 
Se cxceptează DumilleoiIf', ,,~~.·bă

lor.ilc legale precum şi după mlliam 
t:i!elor de ~l{'r('urj şi SâmbăUL 

imrnnl1ulal i'eltipament strein, vor 
sui'erri sanctiunile prevăzute de an. 

i 21 din !l°g,ca ofiterilor de rezervă. 

unllăritorul Z,inger Adolf contra ur- , 
. mărit ului Florea Petcut, la eererea ' 
i urmărilol'ului, Judecătoria ordonă 1 

lidlatie cxeculională tîn baza par. : 
lH ].15 ş:i In din legea (tin 188;' 
asupra imobiluLui 'părtii imohiIulw. 
inscr:is în ef. a comunei Seleuş din 
CilX~ . .Iudt'cătur-iei Siria, No prot. 

Se vor prez{'!1ta I-.l vizită toti 
ofitcrii de j'{'zC','viL OfiterH superiori 
au 1 atitudinea fil' :~ă se prezinle 
rer<>ollal, fie Sii trimită la Cere car
neiul pentru viză. Ofitei"~i de rezer 

. \';, dlspcllzan de mubjljzm'e pe anul 
1li3:} vor aduce ('u sine ş,i cerLifica
tele. (le disp.enză Md. D. O. 

2. ~u se vor prezenta la yjză: on
\ct'li de rczci-vă cad au Împlinit 
limila de v~îrslă şi flccia oari vor ~ 
linge limita d{' vâl'stlt în cursul il::' 
I ului 1930. 

r:1. Odată cu viza camctelor va 
llVt':l loc şi controlul echipamentu-
ia! dc campanie. 

Ac('st control se va face la toti· 
:.fiterii de rczerv~l c.ombatal1ti şi a
sind;:!i. în care scop ofilel'ii d~ re-
1eJ'\'il se vor prezenta în ţinută de 
rampanie, 

Ai'el caH' nu se vor conforma a-
c{>slol' obtigaliuni, vor fi urmăriti 

ca 'infractori şi Mmişi în fala Con
s.iliului de rftzboi conform ârt. 2'24 
din' <:odul ,iu:~tiliei militar{>. 

Cumtilld, C"I'C, de recr. A.rad: cf. 1275 Nu top. 7'14~-;4Z;t> 'b 1 lintri-
Colonel. La ugi er • , \'iilan <-"lI casă, valoarea 60.000 lei 

• ~f.W.<~1>:oJkiSW' _~ dai' numai jumătate parte 'jJentru 
casarea crtxUltei de 14.000 lei capi

JUdl',:[ttol'ia OcOlului llleu St-'Ctia cL lai jnll'n'~.;e de 12 la suLă dela 15 

Exlracl din publj(,.1lJje de lidtalle 
! 
j 

In cererea de execuţie făcută de ! 
ul'mutilontl Sodolun Ioan dom. în ' 

Oct. 1925. ~ accson precum şi i)cn
tru inasarea croate-i de 3400 l~ej ca
pHal şi acesori lui Dr. Teodol'" Bur
dan Fixazi1 Icnnin pentru ţinerea li
dtaljci pc ziua de () :\lartie '1!I3() 

Inel! ('oiltm urmăritllltU Bortos Pa- 1 ora 4 p. m. la Judecătoria HUl'1ală 
Siria Secţia 'C. f. ~mobilul nu poait. 
fiv:îndul pretul mai mic de jumatate 

A~ ordonat licitatie execulională în din pretul de stJigaro. 
ee priY(~şlc imobilele situate în c,o- C . 

vel, 
J uO'\.!'cătoria 

eA. care doresc să lic1teze Sllnt \ 
llllliia In{'u Cireu1l1scriNia judecă- datori să dcpoz,i[ezc delf'gaLului ,in-
tOl'l{'i fileu, cuprinse în eL a comu- 't!eeăloresc lHOi!) din strigare ' ~l
m'i Ineu :\() pl·Ot. eL 32<.J. No de ordi ranlă dn'pL in numerar sau efecte de 
lle :\i "'J -;\0 lop. 1601-a, cu 'P)'clul . cuuţte. ,. 
dC' sLrjgal"(~ Gf}f;OO lei pentru incasa- Dat:ă nimeni nu ofe,"ă Illai mult 
lea cl"e,Ulţt'i de l:!.j();), 40.000, ce! ('al'e o orcl'it pentru hnohil un 
3:) W,IU.dOU ~i :~O.C()J Id şi aceesurii. J}T'(.'t mai· UJ'C<It d~.<U cel de 'stIi- I 

Licilatja se va tine în ziua de : ;-.arc es:c daior si'l Jntregească ime- 1 
S .\tarlie 1!l30 ora 15 loc.alul oficiu- dia! .garant'a fkata conforul pro-,' 

or: lerii supeI'jori cari l!'imit car- lui ef. 
Ilr,ui li'irit să s(' prezinte în pel'soa- ! (,.('Illului pretului de strigare Ia a- I 

lmobilul ce va fi licitat nu va fi I c{'\Îaş partepracentuală.a preţului ce ! 
i:a . \'01' ralKH'la î:l serIs slare« c- ) , 

3 

Din BlltenÎ 
N ollJ oonsiliu eomunal. 

In Ul"Illa alf'gcrilor comunale • 
fost aleasă lista naţional-făr., care 
are ca primar pc d, Suştoo Teodor, 
aj li lol' de prim:lr Perva Petl"u şi 

ca~.sit·l· tmnullaJ pe Luguzan L 
In tre cel 12 consilier'i CQIl1unali 

şilol" şi oOll1crdant.ilor din D uteR) 
sun L şi 2 revrczenlanţi al mesC.l1Î.a
eari sunt in număr de 130. 

Uona~une. 

D .. \ugustin ~I.iel('a sldu. in drept 
a donat bibl. Clubului civil de 
led ură un numar de 35 vaL lite
rare. f\L'e~;[ea sunt primele VOIUI11C 

rnOlilâncşli pe cari le are biblioteca 
sus numită. 

Romantism. 

.\proaiX' nu e .săpt:îllulnă care să 
lreaca fără să nu fie fl1rnt:1 vre-o 
fală din Butcni. Deocamdată acest 
l'omunLism demodat nu e peric;tlos, 
dar' disnieiilc astfel Întemeiate nu 
suul legale, linerii trăind in concu-
binaj. l , 

SfUllbăLă 2"2 Februarie, va avea 1.<K: 

baiul mascaL ~u1Ual al rom. ~l. 
~- In săptămâna aceasta s-a în-

ceput djsLl".ibuirea carnetelol'" de 
contr.ibuabil. 

.-:. Comisiunea de imJ}uner!i pen
tru anual 1\:1:30 va lucra sub pt'cşe
{:j;J\ia dlui Varga, oon11'olol" Thsoal, 
În BulcnL in ziua de 10 Martie. 

D. ('h. Chioru fUllel, la jmt 10· 
cală !I fost transf{'nal lua Tf'ihun,i!
luT Arad. 

Coresp. 

... -lccident de automobil 

.\rad '~ D. inginer T. Bu'toc.cu 

3 10,"il pe hăi:ltul de6 al1~)'fihQil 

Lall[..:;:t, venind ('u maşiilll lui mar

ca ~Buib, 
C{'rce! mIe eontlnu:t. 

1
. yândut pe un pret mai mic decât t, I a ofcI".it (par 2i XLI, HI08,) ~ 'UP"Jl1CIlLu lui, --DI'!!III'IIIIIMlll'!1Ili'liJll!"IIIIII!IMI ______ • 

. • I t; jumătate din pretul de strigare. CUllpănHorii la licitatie tre.buie să: _;;.iiW!~ ... r;.!A2.1 

J. C) fiierii rl<t .. rezcr"vă earj pcn iru ('l"[ {'U' 1'; (!()I'CSC s,x Il' CI' tez'" SUllt ' 
, ~ , ot "" ; ,Îllsliiicc Ct'l:Hănia mm:î.nă. Vrei să mânâncÎ bine abonează-te 

"az,<1e bO;!W,.gl'lI~':l nu se P<~l pr('zen ! natori să depolJit{'ze la delegatul Sir'ia la 11 ~lai 1!l29 p, &nciuc m. f' 

.~, ,I,~~ rl~:[~l ,[!~aL~. l~cl~lr~ :ma, p~ l·jUdecătol"€SC 10 la suLă din pretul, p. jud, Soldamn. p. dir. de c. f. 1_, 1'1':1 ,1Vi.Ţ. 
1::,1:_.1 (,1 \0) tl1~nd( ~<t1netul, 1,1 ,de strigare drept garanţie, in nu-! Pentru Conformitate: ta:'.l OS l .. ICII 
I[%a.~·o(' raport:l. III sens slal"l-a e -1 merar sau in efecte de cauţie 00- " 
':ci'!lt!l'alul medicaL . ; cotile după cursul fixat in ari. 42 1 ncNsrifrabiI 

OU!('lii d:ill armele e~llilri sunt i din lege, sau să predea aceleaşi de-
SCuti! i de a prez~~n!.l hal'l1>~t~ ~ ;len- , legal chitanta eOllstatând depunerea 1mlO. 

cu 1400 Lef lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lugoj str, Buziaş No. 5. 1661 

Gh. UltlSTA 
• '111 ......... .'-r 4 wt"" 

la 3 :Nlartie 1 H30 va deschide o croitorie nloderna în Tiluişoara Str. Lonovici 
lângă Bancă Agrară vis-a-vis de Directorat. Cere sprjjiuui futuror UUlilâuHor • 

- -,-,~~-~ ,-~-- ~--~'--- .. - -----
Rcstallrantul "l-are" fost 
j) In n 1 săI bat i c" ... 

se deschide la 22 Februarie sâmbătă seară. 

Aştept onor. public, având bucătăriă româna-magiară, 

asortat cu vinul din Podgoria bere proaspătă lângă 
preţuri modeşte. Serviciul promt şi constincios. Menu 
compus din 4 feluri Lei 40. Abonament prâns şi 

cina lunar Lei 1800, 

Rog, sprijinul onor, publicului 

Alexandru Borzoil 
fost proprietar al restaurantul 

Szecheoyi Oranea. 

IL!' 

, i 

, , 

rid 
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VIN EMA. 

OLYlllPIA 
LUGOJ - .... ... ,n .. 

Febr. 21-22 Vineri-Sâmbătă 

Inima mea este un 
jazzband 

Cu Lya Mara, Alfred Abel 

Frizerie 
Cu preturi extrem reduse 
Tuns şi r;s _ _ _ _ Lei 30 
Tun,s şi ra,s pt. ştudenţi _ Lei 20 

Abonamen tul 
absolut avantajos şi eftin. 
Rog sprijinul onor. clientelor 

Voinţa Poporului -
lemne de foc şi de unelte Inainte de a cumpăralplapome, ştofe de G W' • 

dame sau barbăteşti, neaparat VA veţi . • ,~.~' elsz '1 
convinge de preţurile mele avantagiose 4 

Magazin de modă şi texti/ă la .,Steaua A'Mu Arad, P, Avram Iancu 17. 

se poate procura eftjn fa depolitul de 

lemne nOROS, -
Piata cetăţii vechi. Telefon No. 591. tională In ce priveşte Imobilele I lădnca !lU, pentru ap,·o\izio l1l3-rea 

situate în comuna 80moscheş: Il Ul11anlJlIÎ de r..ai arătat[ ma:i jos ~ 
1, circumscripţia judecătoriei Jneu rrl'daUili dUjlă0Um ur111eaz?i: Cea mai eftină sursâ de 

ceasuri şi giuvaericaJe. 
Reparaţie de ceasuri şi 

giuvaericali lângă 
garanţia de 2 ani. 
VILHEM 

ZI N NER 

cuprinse în cf. a comunei 80- Zi:) cai in luna Martie 1930 
I moscheş Nrul protocolului ef. 1;i\J cai in Juna .\.prilie 1930 
, 405 Nr. de ordine A Il No. top. 1;-)() cai în lun,a Odomvftie lH30 
492-492-b CU ~preţuJ de stri- :.:::.')() t;,li in tUli:l :\'oemvrie I!fj{) 

, gare 2100 Lei pentru Incasarea Uferil'le vor fi însotile de 
; creanţei de 1500 Lei capital şi tia dt, ;) la sU[~l <lin mvaloarea tO
I accesorii la1ă ,1 ofcrte'd. 'în rccîpisa oose'i de I Licitaţiunea se va ţine In ziua dqlUlleri. I • 
: de 4 Juna Martie anul 1930 ora Cac[t'le de san·jne se VOI' putea' ~ 
: In localul oficial al Cf.· vedea În OI~ioo zi de lllcruinb\: 

Arad, str. Meţianu Nr. 2-4 r Imobilul ce va fi Jicitat nu orele 11-13 la rcşedjinta Insp~ct(). 
poate fi vândut pe un pret mai raIului 'Cavalerici Serviciul (nttn.:: 
mic de cât jumătate din preţul c1c.llt~...;. Pc 
de strigare : > l.ll<lltatta se va ţl11C conform ari. 

• r .... • 

f 
Ce! cari doresc să liciteze sunt 8.~-~~1:t d;~n Legea .generală de COD· 1 

Matasă "BEMBERG" 
lăţimea 80 cm. 

daton să depoziteze la delegatul I tclbdlt<llc a. slJatlllul. I 

Lei: S4. - 1 judecătoresc 10 la sută. din pre-' 4 Februane 1930. l. 
Bazar Poporal, Timişoara Cetate. t ţul de strigare drept garanţie tn! Pentru co~formitate.: 1~ _____________ ! numerar sau tn efecte da cauţie. Seful servo 'Illlendentet D. 1 C. , 

ş: ! socotite după cursul fixat în §. lut. Maior, indesoifral:H 
ASi elOT a n Magazie bine sortată cu articole pt. 42 legea LX 1881 sau să predea 

• ferari,! aceluiaşi delegat chitanţa consta-
Arad, Str. BrAtianu No. 9, tinichigiu ; tAnd depunerea judecMoreşte pre-

şi tâmplarJ 1 alabilă a garanţiei şi se semneze Se fa-c-e cuno:~cut, că Încorpor,lfea la 

Greulară. 

Articole agricole şi viticole precum şi . condiţiuniJe dn licitaţie (§ 147, În anul a~sta sc y~ face în modul u cu 

La prăvălia de coloniale aranjamente c0n:tPle~te pentru.bucătării, 150, 170 lege LX 1881 legeă U1:r~:ăto~·.:, " . .., şi. 
! pe cele mal eftm preţuri. La ! XL 1908). i lmeni d'lI1 plaşJle A,rad, 'Sma ŞI in: 

Teodor B RÂN DA Oth FINK l' Dacă nimeni nu oferă mai mult ,oj"aşl~' Arad se vor prezenla l.a 1 ~~: 
. J mar cel care. a oferit pentru imobil un ~ ~lar~'lc. lHJO la Cercul de recrutare 

Arad. BuJ. Reg. Ferdmand Nr.3li. fi ă' T" C t t P' +<>U .. 4 I pret mal urcat de cât cel de' 1Il Cct,ttea Arad. la... 

w • • •• Telefon No. 2. Btrigare este dator să. tntregeasc~! . ,1,llCI"~1 ('in Y. aşI e: . celea , anfilJla 
er ne. lmlşoara, e a a la... ntreJ., v I '[" .." jV'1 1)' s', 1 

se capăt~ numat J~ zile diferite să- . I imediat garanţia fixată conf. pro- 1 :;'1 UW';lIl1'U-Cnş pc zma de 2 Mar. pa 
punun cu preţurI foarte reduse. Iti' ţi' d t . l' tie 1<)10 Il<> cen u UJ pre u Ul e s ngare al' ~ .' . \, p"! 

Unde guteţi procura mai efe ? I aceiaşi parte procentuala a preţu- I T'Înelii d:n 1'1ăşilc: RauIlH, Sebiş 
Uhete şi pantofi deganţi du

rabili şi eftini Dllmai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

Pistrui mărunţi şi pistrui de ficat, 1 
precum şi toate impuritiltile pielei I 
,-curAtă. CREMĂ LAPTE DE 

~ CRIN a lui 

KULKA 
'Se află. esclusiv la Farmacia 
'Oreşenească in Timişoara, Ce

tate Piaţa Shu Gheorghe. 

Lăptăria 

Comunală 
elin Timisoara , 

Livrează la locuinţa lapte pas
terizat tn sticlă pro lit. 10,
dela 10 litru mai mult 

pro, lit. 9, lei, Comenzi 
primeşte Centrala Lap-

282 tă.riei Telefon: 11-39. 

·1 

tin ceaso~~~~iŞila fji~:ricali. !IUi ce a oferit (§ 25 XLI 1908) 1 şi IJil!m:lgiu IH' ziua fi'C!' 3 Martti.e It :. 

;. Cu.mpărătorii la licitaţie tre- I 19~. ., " . . . A Csâky I buie sa justifice cetăţenia ro- I 1'illCI'Il ~tn plăşJle: Ine~, ŞI Tar· S 
I ilo I!. I 110va pc ZilUa de 4 Martie 193() 

Arad, vis-a·vis cu biserica Jutherană. ' man",. ' '':'. • :-. . 
Atelierul de reparaţie propriu. Dată tn Ineu la 5 luna Au- 1 lI1C!H ~ă Ilie llnbr<l~atl pentru laT' 

Judecătoria ocolului Ineu 
Secţia cf' 

gust 1929. n~cu llal~e ~l'oa.se ş,l x curate; ~. 
Judeca.tor Dr. Farkas ss. aj: tI U a ~llU fI. c.x1:uŞJ la race~Iă Jn ~l~ 1 

Dir. Cr. Hedesan Traian ss. pul eahHora'l Ul tren. Hamele C'I\1· cer 
Pentru conformitate le VOI" fi păstrate cu îngrijire la ~lJ 

aj. Dir. ef. eO~Tl.ll~ile <.1<' trupă, ~a la concediile iri 
Ind seif abil pl~mltc să le 'Poată unbrăca. , PO( 

e r 'n!" bl' t' _
____________ ~ :lne~1l sunt O' Iga 1 a se prezenta 

No. 2089-1929. ci 
cas 

p;unctualîn dimineata zilei arătate 
fos -PubLie9f.1e. 

Ezuact dia pablicaţiulJea de 
licitaţie. mai sus. I 

AulorWitile sunl ruga te a adceu 11-

In cererea de executare fă.cutA 1 l\rill,islel'ul Armatei, Inspectoratul ccasla la cunoslinta tJinerilol' prln "t~ 
de urmăritorarea Victoria Insti- t;{'llcl'al al Cavoaieriei, . aduce la batere de tobă şi prin orice mij- t' 
tut de Credit şi Economii S. p. I (·ulloş.linta cdor interesati, că în I !oace, tiar ş€fH de posturi de jandcir 1 
A,. contra urmărituJui Pavel Su- ~illa dt, 28 .Martie 1!l'\3() ora 16 se;a I perfectă ordine. ~fătujnd pe tineri l 
C1U. I tll)C lkHatie publică cu oferte n- găl,ile rcspcct~ve Ş.I săii îmbarce in 

Judecătoria. i dlisc în localul Minislerului Arma· mi să însoţească tinerii până la 
A ordonat licitaţiunea execu-' 1(': (iin Bucureşti, .Piata ValLer 'Mă· să nu fac.1 excese de beutul1i. 

De vânzare 

Automobil 
1\1 A lt CA 

Turism, 
"B lT 1 C K." 

Adresa .Ia Administraţia 
"Voinţei Poporului" 

Comando Cerc. de recT'. Arad: 
Colonel, LLau~er. 

Intors din străinătate 

cu experienţă bogată, am des
chis în Timişoara, Str. Mureşi· 
anuun atelier de tâmpli1.rie, unde 
primesc cu preţuri eftine orice 

comandă pt. mobile etc. 

A. Heimann 

T 
ară 

Dil' 
tun 
Viz\ 
con 
vici 
jusl 

C 
SI 
~m 

tit', 
tir. 
fer( 

S, 
tric 
<le 
Ciu 
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