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~ r ;\ 1, <. ; ~ AŞ' :.. ~l,~ ~ STR A TIA 
1':.Vt· '" '.'.' :.o l, C e: ~ le }'. SI. O~orghe 2 
A~' AO. S j R. M,(l SE NtC0ARÂ 1, et 1. 
ll.; t;OJ, .sTR ~DA BOCŞEl No. 8. 

"Penh .. ~tr~, ... ;'\.t~· l. i H't4'.-

Ungaria 

T~ efllnt>i RedH\iel (Arlld): 154 

JJluncitorii comunişti nll vor 
depune listă Ia alegerile 

lVlunicipiale 
.se ",1 <.:a sibrur, ('ă blocul muncito

. 10, n;f vot,: 1 S+;l ,Bi"(""Ul <,:'. 

t'j\<'nn,c,·, care n~prezjntă toate ele

mClllde productive ale oraşului, Q-

:,' '.:i' P:,: -n lilkItC' rotn:î.ni't eUt şi 

Rvi;lţiei sovidice cu dirijiam1e. -
Publicatia de propagandă a' soei

r-l:q i ,\viohim insistă că diIijia
bile!{.' vor aw~a o mareimportal11ă a 
t:lt iI.I apăran>ra statului cât şi în 
des\'olfarea legăturilor aeniene di:q 
Rus.ia sovieticlL 

-x-

Curtea de apel a COndalD-! '7.i : ' 
nat la 2 ani înc-fjisoare Lllar~ ungare ln~I~ta pentru În-

pe Weissxnunn fInţarea unUl InstItut al 
'nmişoara, 24. - Eri S"\c1. judecat, inl': cUlla t'l'3 mai m:ll'C' pat'te din mi o't ~, 

apelul cUlloSClltlui omol' din eia-I noapte. , Il rl arIJOr 
COva. , • - j .Ll dt,,~pih·t:r(' Veissnwnu a scos Budapesta .. C('jls.; -- Unele zim'c :"~';:e intr-un arLÎt.'ol de fond că in.;' 

T:1mplanll ~icol:lc Veisnu.nn, ca- I n:\'oI\'enll ~i a Iras asupra ci mai maghiare se ocupă in ultimul timp I f.iilll~lr('a unui institut minoritar la 
re la HusaWIc anului 'lrecut şi-a 0-1 ll11tlle fo,'uri <It- revo!vel-. ~u ehe:,t'Ulwa inriintării de tn.<>titu- I 13uclapt'stajll'ezintă o mm-e jmro'r.-
moml logodnica cu focuri de j'cvol- Tl'ilHlwdul a eondwl1l1alpe V('.iss It' p('ntru sludiereachesLiunilor mi~ 1 Lanti\ penlru l'ngari.a. 
ver, m:mn la Î .ani j·rJiehisoarc btre-..a, !Iordan'. Ztiarul :. BlIdapt'sti Hir-Iap» I -x-

Ială elim s-a intâmploat cl'Îma: , \;',l'~ssmal~ r:k~'ll1d :ll~el, i~l'doo.psa .i-a I 
' In Zhl<i fakllU, logodniw lui vciss- l{J,;l redusa la 2 <IIU lOcll.lsoare grea, 
mano, ~Iari~l .f- unkert 'd~ 18 ai1,l, aV~llldll-se in H'd('!'e siare"l lui su- , 
manicur:islă, a losi condusă -acasă flt'll'<lsca . 

Ce :fel de un1nestie se 
lJDguria 

va da în 

de act'sla. ,apoi am{UHloi· au petrecut Sentinta ('stc definitivă. 
il .................................................... R DudaFl'sla. el'pS:. -- ~iarcIc <lllUn 

la că Cli prilejul anh'crsării regellill 
lui Iloi'lhy )it' va da o tallmcstic po
lili, ă\ct':lsl:'i :lJ11l1l'sjic ya ii Hen
!jni {'U el'U l':ll'l' ,a 1'0:';\ (IaUI aculll 

do; :lnÎ I:Nllld prcşcdintilor tr.ibu 
nalPlOI" faculltfllca de a hota,'j -In 

mod i ndiyidual asupm acelOl'a carit 
ar pul{'a fi ,;ullllestiati. 

t~e .ara!:'!.. c;l .nu ,S(' Vor :acon1G/. .81'a-
~ICI'l d{'!lIlu~dor polilid decât în 
foarlt· pul:inc c:lzuri. 

Magfjiarizarea nUlDelor 
in Ungaria 

Bu{h1Ix'sta. (CcPS). - Dininiţj,aLiva 

e unui grup ·parlallll'nl.ar în frunle cu 
deputatul ~losko se va înfii,ula În 
săptăm;în:i1e cele mai apl'op4-ate o 
Ligă pentru maghiarizli;lrca numelor. 

TII! i el'l:ltellii eal-i au nume I1Cll1H

!-.hiar'l' YOI' fi imitati a-şi maghi~
riza numele şi a·şi manifesta în a
cest mod leal'ilalea. fată de poporul 
magh:iar ~i interesele Stale, Felul clIm se i'hl aeeaslă "unznes 

Dup;) elim <lIlUllIă ziarele, se dis
C\ltrt in t'l'l"l'lll'ile gllyer'llamenlale şi 

; 'Che~1 i Ullea unei uoui reglementări 
i a il1('d:ltt'ui l'ii ;lccloNl caii optează 

jll'lltnl l'I1,~J.I·.ia. Se cere rucăbire-3, 
. ullui nUlI Pl'Occt 1n fegiitră cu plânge 
, ri[" 111 ct'sliunca încet ăh>nlirilor, ")'-
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Se IllDlulleste DUDlărul 
sectanlilor 

~uati Dlăsuri 

Suni un :~Îll1plu taie, un llllu-ilor: ',a .lllllln' \-"nJ !~ el, O:U'C nu a COIl,f- dt (Lt':,linde ulA'slui hC:Ull, eli cre-

de r;l li d, Iădi pn·g,1i.îr~ şi făra 'il0- '; Il:"t l':li-ul inainte de a pk(~l. Jil1la lui, 
<ro rlÎ 1't' de Uuh ;~l,lllt asupra sufle-: ]' n,li :~Ul1i de yjIl~t. ~u pr:n iUlt':,,:icel'('a manifestă-
b " 
tulul şi îlllregei 111('lc fiinle. ,U!,S~\ ;or sjJiriiu<lia 'djll lupll'lc rei cITdin\;'i, ini:1iur:im raUlcirea. 

Privl'sc ~hesl î unea, C:l un bid e1'(,; spi \ ii uall' şi pn'.! marca lor adiyi -: Cum n ~l l':ilc dc-aj lll~j Duman fi .)1'\' 

dincios şi prin urmal-C nu elin. in[('-: talc lllal('r:'al~l in iuptde Jllall'l'ia!:.~ ';: .. i.;: :,;alui, :"':lU a ;':";lsjl:indi 'jlro-

rc,; malel~ial ekHl :lla!·Ill~l .. ci dure- i Îll luptei<' păm:lnteşli, aceasta e ':'UI i (Il' !,C()I)ag:ll1d~L 
rea ce-mi pridI1lH .. 'şlc nunHirul ('re:.;-' ~',ltlz:J insln<niirii {'i'c!.tÎncioşilor. Ea"iti; il!! pdak ti inl<llul'dl t;'.';:ll 
c~\nd al răUteiiilor. <1 celor C{' :.;c ',1i;1 îil{ioi<li~L Credin:'Îoşul. ();n'c , 11l111l,ti <Lidi :-ll' lnHilunl O:luza. 

mstn'illl'az;l e!d;l l'redint~l În (:.an· vede că prcolui ~c precupeteşte a.: S;i ;l:..;;gUl't' sLltul l'xiSIl'llt'3 prco
s-au 11;iscu! \ m:i fact' s;l se1'i li, ma : ';u lla jJI'l'\ Itlui iili]J,'" ll!'·lIl:tm·i. c:i rll Il: io]', peJltru a nu-i sili să trăiască 
face :,;1 slrig: luAi ni;lsuri~ ! gilc ce Y<l 'ÎJl:U\:l penlru treccr0.c'l ce- II ~.; n {'un:l"ilm\Îa t'!'edillcioşiloL 

De]a cred'tlltl in ~l:lrc s-au 11;1,,-' 'u: mori in lUl111'a dn'l,tilor. -- sllnt Să nu fie lasai păstorul să 'Pască 
'Cul, dela cl"cdinLa in I.Xll'C au înec- :~ll rUIL'h' de pret, se înstrein,C'<lză. 1, lHl'hă, caci îl Vor izbi h'!'bceii. 

Jiut ~ă iuLl'<lsca, <iel:1 cl"edinţ(l in: Caută un păstor, cm'e să "nu "se Atunci cînd preotul nu va fi che· 

Voinţa Poporwtli 

JlHlclaiur ia Hurală Siria. 

Nr. o" 6072/1929/2, 

Subsemnatul delegat 
aduc la cunoştinţă publică 
legii art. LX. dm 102 § res 

: XLI, din 1908. § 19 cUfTIcă lucru 
i următoare ş. a. J pumpă, 1 soba 

• 

! fier, 1 maşină de trierat etc. execvate 
în Pâncota. In favorul urrnărltorului 
Kaiser Ioan repr. prin: adv. Dr. Ro. 
)1an Dimitrie impotriva urrnăritului din 
comuna Pâncota pentru Încassarea 
capitalului de 9192 Lei şi acces: sau" 

1 preţuit în 33000 Lei se vor vinde 
! prin licitaţie publică în ziua de 3 

Mdrtie anul 1930 ora 3 p. m. în 
comuna Pâncofa la casa urmărituJui.' 

lntrucât mobilele cari ajung la ' 
licitatia ar fi fost execvate şi de alţii 
şi acesti a şi-ar fi câştigat dreptul de 
acoperire licitaţia prezcnlă este ordo
nată şi în favl)rul aCCF-tor în Sf';nzu; {:al'{, :tu Îllct'pul sa inlcic';lga ro;,lul i zbuduIllC În cele lumeşti alăluri mai a f,ace rugi cu plată, alunci 

lor şi a 'JumeÎ încunjuralo:ll'c, deloa 1 de el. ; i j ;'al'ti I'n'otn l nu va :l\'l"a cu credinci : 
't:!ucea il(' care ll'C'I11ul'fllld o repe.: El nu fug\' de cn~dinIă. -' ~.EI fu- o~;i sai ekdl ('()l1lactul pur duhe)\'- ' 
tau dc suie de ori (jllld pericolul a·' (,' (:,' !'ii:;[or. EI c1Ulii p,lstor, căci. n;l't'sr. ~i cflOd preotul se va ocupa 

art. XU. din 1908, şi § 20. Licitatia" 
prezentă este fixată. şi În cauza Nr. 
4727/1929. pentru suma de 2500 

meninta (;i!sula lor, p~irin\ii lor şi credinţă are. ! IHlmll;ş de hi';l'rÎca, td rltti.1Ci1i Sl' 

care i-a sLitpal de I1lulle primcjdU. Dm' penlru :1(,(,(l:,la jl!'cot;ii 'sunt vor întoarce la forma cr('dintei lor, 
dela aC{'J',slil cruce, dela aCC~lst;t crl'- de vina'} ;:1 ('." ,;'nll (C"1 :l(k'Ylll"aiiL 

dinta, pc care au 111Oş[cnil-o deja l\'u suni ci de vînă, căci ei sunt r::i(,l {'l'ctiil1(a în "care te-Qi niis-
nwş.i-slri:unoş.ii z:ullislilorii 101", ro buni şi au Pl'C'!!;tlirc:l dlC'IlliÎ.r(>Î. ':uL c ce,i 111:1Î sf.lnlă şi numai prin 

pii de eri, se lnstl'eine • .'1Ză azi. Vi110Y:ltii sunlem noi fii ai crcdin:- t';t Il' simţi -- ['11111 zice rondnul -
Penlru ce'! ţP[ noastre 5i nu 1I0Î (('~lia irCJlU- 1,1 line :lOasă. 

.Le-a adus (Iecasla c!'ediuţ:l, accţl! 'iJ1cio!ji. ci ac('i e!Jem:lti să condu-
stă cruce r;tu ') A fost ea oare c(tl!za I 

" I 
llenol'Ocirilor de ashil_Î. dnd [lân,ă; 

eri i-a ajukll întoldc:1Una, îl1lotdeţl.! 
una i-a scăpat.? I 

Sunt e: nişte nccl"edindoşi, nişte': 

nctrdmici '? 
Ori sunt prol)oviIduitol'ii. pâ'itorii: 

cl'cdintci lor, nişte ncp~'egălili, Iljl: i 
şlc llcehcnwţi, nişte răi '1 Sau O'lre e I 
stc cauza? 1 

Nu! I 

• 

o __ casă-~colDună'~ 
la Moscova 

}'Iosco"~L ',Ccps" .~ LI \!OSCOHI a 
Î.1H"C1UL construin.'a unei mari cUidi- : 
1:, l'a "C ;,c \'~l Ilum i f:.:lsa eom uni1 , I 

~"n Va fi un fel de model al noului lip : 
'.i" (,~l,e s{l\-:;,l~'e din OJ';l~C" Ac,,'\' 
sfii dt:d';!-e se eupI'ill!le din I maI'l : 
('a~;c 1 f": <1 , ~' În[,'f' ele, oy.înd f.ccare ' 

cft!(, 12 etaje. COl1stru!rcaaecstC'i, 
clihjil i Ile('i.'si l:1 chel i ueJj de 20' '-:ni 

ijfJ[1jJ(' l'uLle, 

l\IUllc.a consll'lH'ţiei este meCHlli-

I 

la Ca:.;;) Cmnună Y~l fi insialat şi 

",'1 j:~:l: :n<l~(',lnelWtlogcaf (Nn Mos 

,'Oy:t. ';;:i""l' n1 an'a :3.21l{} loeUl·L Se 
v:! iusl:lkl c!easellwnea şi un m/arc 

fi"('Clll1l t:>t Ull m'l~azin uni-
Vf'!'saJ. 

şi acces! şi Nr. G, 613/930, pentru 
3720 Lei. 

Siria, la 9 Februarie 1930. 

2003 IOSIF CSAKY ss. 
delegdt judecătoresc, 

l'n'jCC1Ura .J Utll:jUlU, 

1\ o 27 U,)~ 1 H;~U 

l)ubU{'a,Je d>e liciLaJie 
Se aâucc LI cLll)O~tinlă generruă că 

ill zma dc 12 jIartic HJJO ora 10 3, 

m., se va hac l:idlalie publ.ică în tel'· 
mm : .. cuel de 15 zile pentru~o\1-
z::on:lle:l cu xeo In c. pietriş ciuruit I 

ti Il .\lnrăş ncccsar pciitru în,lreţi ne· '1 

rl'a şosclei jU!ktcnc. 
LLipova ~ Ususâu "" Dorgoş, klm 

. . { 

O-Hl 600, 

L-cil a ti Ull {' a' sc Vt;.l ţine în hiro ul t 

e;:olJomalu!ui al jlldetlui Timiş-To·'J 

t'Ollt:!/ aflălor în edifleiul SodctăW 3 
"i irlli~-Bl':Ul, in confonnitat(' cu ai· 
'>I,czitiulliic legei Con tab. pubtice 
ar!. fm-lJO. 

" J),nii eOlh'Ul'l'nti YOi' <kpmw oda· 1 
U1 {'u oÎl'qcIe lor timbrate în regu· 

Credinta ori carc ar fi ca, nu a- : 
duce, nu poate aduce ~'~Ill. lnsuş . 
omul omului, lllsaşi Fiul Crealoru· . 
lui, a spus: »Crcdinta le \~a m:în-' 
lui. Cu atât n1;\i mult le Va, m<ln- : 

lui credinta :in C,IJ'C le,ai născut,: 
ai G'1·CSC'ul. sali nihcul şi .a cres-: 
cut moş.i st ri1Tllo~ii [iii, cărora le da- i 

lOITŞti \'Î<Jb" 

Din Buteni Iii ş; o gm':lnt;l de: l) In sută asupra 
SUllll'.f of{'rÎic, in numerar sau în 

a 

Cei r~i\iî.citi llU pot fi nişte nccre-: '.;'nuf:ith'!"l'. 
dinccioşi. nişte ndreOn,ici. Ei sunt: 
cr('dincioşi, d sunt mai credincioşi; 

decât noI. .:.;.Ei sunt hipcr-credincioşoi' : 
Ei :~ulll w'şnie st'toşi de "lumină &U· 

fletcască, de tălmăcirea înn'Hămin

telor paraholicc. Ei vor ,adevărul, 
ei Vor stabili ta((~a.. găsirea dC'finj·
Ijivă a formC'i 'cr<'(linţeL în C~lrc ev«:'n
tual şi dacă \~:l fi nc\'oe, să se -jC'rt
fească, urmând pildele lllmin:lti

lor sfinti predecesori. 
Dar pi1slorli '? "'Sunt ei vjn~l? Sunt 

! 

ei cauza'! i 
! Aud răspunsul omului ni1.ci!Jit) ca- ! 

re aruncă vill'l pc pkltra în 'care ! 
s-a ornit rO::llt.'l -când s-a rupI, in Joc ' 

-

CINEMA APOLL 
26 Februarie 

Visul amorului 

DumiJH.'ca sl;-c l.uni noapt('<) s .. a 
~:;inu( is ft'!1we,\ E lIălmă.gcan, lu-
;md o mare c. nl~j kile de sndii caus
:.ică, Primele a,iutoare n"~lllr()I(Jl>il 

la Il,imic şi :.;inllc:if;a~\ şi-u dat ~r:îr

~:lul' In chinuri r~l'oazni('e. C:11l7J:1 
silluc!ekrii (' de [Jrdin I'umi 1~:lr. 

_·x-
lJălat'. 

Dmninl'că. Ia horă :1 IU'::lt naştere 

o f'earW Îl! tre so]rl,il u! ~I:1ţH;mn ŞI 
un aH f('"Ciol", !)('ntnl o fnUL S .. an 
sdl'imha! pumnL "p;i1me şi înjllrMuri. 
şi I){,C~l\ld soldatul ~Iăgur;m yoi{t 
să reÎntre în luptă inarmat cu ba-

(,;j D em ato~raf'ele -
CI~"'E}IA CETATE 

26 Februarie 
Masca de fier 

efedc de staI, cnre garanlă după 
ionela, ;m inleryenit j~lndarmii, ca.~ \ adjudccare se "~a complecta la 10 
au dresat cuv('IlHul proces verooL la sutit 

Cor. i Pc phcul inchis şi sigilat al oTer· !II---------------! 1('; \p va illdiea: a) :\umele ofc,·tan· 

Lemne eltinel 
100 leg. lemne tăiate Lei 80 
şi c1ădite În stângierii În toate 
calităţile cu preţuri mai avantajoase 

la clepasital lui 

Aufricht 
Arad Calea Victoriei 1-2 

dia Ttmi~oar3 

CINEMA ELISABETIN 
26 Februarie 

Dela dreptea aJ patrulea 

I 

I 'ullli; b.: S('clunli de şosea la oare 
~e l'cferă ofel'ia. 

O~'ed(' În valută forle, 
:~;'ll <1:1[(' pr:n tcleg(',ami1 
;It'] le !lU se admit. 

in l~\rzia te. 
şi sUi>ra· 

V;11()~Ir<',a luerăt'jlor de pe deviz 
l',,/(o lll· lej 2:;U.3IiO. 

Oc\<zul. caetul de sarcini şi oricr 
',die illl'Ol'luaţillni se pot obtine în 
~ijl'l(' de lucru de la orele 
1.1 --1·1 la biroul pC.Dnom,k, Jud. 
Timişoara, ].a 14 Febr. 1930 

P~f. jmt Timiş-Torontal. 

CINEMA MEHALA 
26 FebruaJie 

Trenul strigollor 

~---~-----------------------~------~--~~_:"-'-_-.~----. 

SI 

el 

te 
tu 

ta 

Sa 
uf 

aH 
~i1 

11, 



ltll 
Voinţa Poporului 3 - .Au sosit paltoane de dame, fetiţe ~l 

'a.lte haine noutăţi de primăvară la II11 i II 
Atentie la adresă 

Casa centrală de D10dă din Arad VIS

P les z a-vis cu Întrarea din dos al teatt'ului 
A.."enţie la adl't:sI' 

rea 
iau 
lde 

• 

.Infiintari de 
hiare in 

şcoli mag- i 
străinătate \ , 

Budapesta. ([ej)s). ~ Z~mlll ~8 o· 1 
rai C:jsag> .anunti:î că în -'Iariie vor i 
fl lJll'iinîale('u sprijinul corcU!·i!or 
maglllare difel-jte şcolj ungare din 
slrcÎlliitate. Prim:1 şco.:llă va fi j'nfiin 

.,. 
o mulţiwp, de surprize 

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

rilor ele tutun I~"""""""""""'" : (Ju nou imn al vatieanului 
srllub,WJ. ~2 Februarie lfl:!O s-au lii Jll'l1lulţllmil'ilc fa Iii de :lgentii I Homa. -- (Ccps.) - Pa.)<U' a J))'imit 

adunal 1n IODalul cauwl'ej de ~wl"i- ; fişcali cari nu se pricCi) Joa c'llili1!.i- z.ilele ace:.;!ea În .:.H1diclll:i 1)(' clIn

cultură d,in localitate, cultiV':llorii"de! le luluJ1uÎui şi-i impun in mod ar- pozilorul P. Trcschit'rÎ, carc este di-

llilull din judet peniru a ~\Yi'lAl in, \'c- : 
dCI'(':J miislirilor ce trebuc lua!l' lJ€I1- ! 
Iru a~i!~lII';u'('() unui 'venit mai rfll-; 

bit .. "r. l'i.:ol"ul ordlt'~lrei Valicallului. Corn 
l"rn1<'az:l apoi d.' Serban, care 

3 
in 

lui. v' n 

????I 
I l.ahil dll]l~i 1lJ111:1 ct1ltidrii lu{ullu-; 

lui. 

n,zumă IT{'te1l1:;!e {'c urllH'ază ac 
M' formul:t in ul'Ill:itoarde :~ plin 

ell': 

\;;;;·jlOlul a PI'C(i:lt P':IJlci un nou i 
imn, care du!,,! cllm se afirmă va fi 
~I<io 1; I al cu Il o tii illl Il ~i1 Vaticb.n ui ui. 

! 
Textul :11111 III !ll.· a ro:,t sed:> de pl'e 

la ,taia 111 nolterdam sub protectont! ul 
!Iii consulatului maghi.ar de acolo, A.: 
de CI.:.,c;lii. şcoaiă va avea cursuri de l 
10, limba ungadi., gt'ogp~lfic şi istorie. I 
~ 1 i Il scopul orwmizîidi şco:1lei di- l 

• 
Au parlieipal pc 1,îngă delegati din' 

d.iferitl' comune ale judetului A- ; 
raei şi drleg:lti din .alte jur!ete. prin· 
Ln' olricitiim pe dnii i\. Scoban din 
p~r{(,<1 judetului Timiş·Torontal. l'I. 

l. S~i se fac[\ llUln:l,1 G oalegorii de 
tUtun; 

'2.. 'fI':lllsporlul lutllnului 1ll:li fila
re de i) km să fie supol'lat de stat, 
I'!~I';I}(i!l-se 20 lei l~. suta de kg. 

alul Fratl'iacci. . 

I • - .- tJillilS!3.'iW:I 

!r;n nou filrn Oehoslovac, 
~,Co]onelul şvec" 

tr~ Mare senzaţie I ! ! I 

~i: recliullea iuval:lrwÎntulul din B,:du I 
[~,sla a tnimis, kt HOUC!'d.aJU pc îl.1Yă. ! I 
l,hOI ul Jan C:~anyi. ." 

Se \'01' mai Îllriin!:1 ,asemenea şcoli i 
la Amsterdalll, Ha f,f\.'1 , Leyde!t, Ut. I :-_-~--------,---,--_..: 

• '{ P!'Îml'le de a:-iguri'iri ce se ('tIvi· 
!H' ('elor pnguhiti "~l~ intcll1'perii, să 
fie :"llporlate de stat. 

I P~. ;'Ceps). ~ Z~[cle acestea s-a 
[p; mina[ în CdlO:;lovaCÎta 1urnaroa 
b,·:llui:osuiui film "Colonelul SV"eC) 

!)ll;,ă n: ",lskl "ine d. Corhul, <.a- ";;a \'ial! h'~_;:marilor cehoslovaci în 
'C aralrl C'llm tulunul de act'caş ca- I ~;lllrlli l';lz!Joilllui mondial. 

rpchl elco 1 COi imi d'll partpH jud. Bihor, Chim: tilale a fost receptionat de către a- ~ Fdmul a fost :realizO:Jt sub conduce~ 
~erJ ti cu 20 lei kg. în comuna:\far- i rca \'{'st!t ni ni regizor cchosloyac In

• .al 

r· 
'i
it 

PJeiecttlra Judetului TimÎş-Torontal 

~ Se aduce ia CllllO~lintil gellt'l'1ilIă că 
in zi U<l de 10 i\1 artie lH:lO or'; 12 a. 
m.) se Ya bine Jlieit<qic publkă în ter

r 
I 

c· 'n:in scurL de l;j zile penLru apro"'i- I 
ZlOllarea cu KJO m. c. pi.atră spartă ~ 

de ar d.ezil d.in .... cariera SCbiş, sau 
om cal1crc similare. - ncceSla~e ~n 
tru îlHrdinprea şoselei judclenti 

)'Timişoar:l-:StlIlpclnl-gnnWn klm.' 8 

11 

II 

ii ~81-3;}. 

l' Uc;i!aliunea se va tine În biroul i 
~'('ollo1l1atulul al judetlui Timiş-To- ~ 

rontaI aflălol' în edificiul Societăf,ii Î 
TimÎş-Uega, în conrormilate cu 'dă- j 
spozlHuniIc legei Contab. 'pubH('"~ I 
art. gN~ 110. 

D-nii ,<'OU{'Ul'cn1i vor depune oda
lă (;ll ofr\'LCle ]01' timJlI'ale în regu- 1 
iă şi .0 garanl~, de ;) 10 sută asupra 1 
SUI1H'1 oferite, în numerar sau în 1 
efpcle de stat, car'c garantă după I 
adjudecare se va complecta la 10 , 

/ 
la sută. 1. j 

Pe plieul Jllchis şi sigilat al ~fer. 
tei se va ind·lea: a'> Numele oferI an. 
tului: b) Sectorul de şosea la oare 
se referă oferla. , 

Se va depune şi un eşanfiloz: oa 'pic I 

1rei sparte prG~:!îzut cu sigiluI ofer
tantului. 

crelal'ul i'('UIl:lIneÎ Ş\'ăhcşti pentru; c:hita. lS 1e i km. 111 V(lka lui l\Iihai şi i Heman cu conclI1':ml a fl,lllerOOSe per 
producătorii dt' tutun din 13anaL Hi lei la S:llonlt:.l :\fare şi cere ca i sOllalita.~i martori .al trag'C'dici colc-

!)r'.imulia eln'~îl1lul d. Chirna, 03re ~ aF"l'Jltii să-şi cunoasră mescri,a. I !H'lului Svec. Filmul a fost cl'eal du-

tiin jlnric:l jud. :\l'ad şi Vende!. se- : 

spme ('ă (I'n ('aUZ:l celor 28 0:1tego: ·n':111111 \'orbcşl{' d. Keidcrhau- (ă carle:l lui :\Ic(kk cu .acclaş nu~ 

r:ii de tutun ce le face sUltuL culti- ~ Cs{'1', care ccrc desfiintarea pl'ime me ş: prezintă o mare cvaloarc ar
va!Ol';j au p,al2;u];e, de oarecc t li tun ul 101' ,de asi r~uraJ'c, o:1ri s·au d(wedit \'i "f! C;t şi islorică. 
~ljung{' a fi plătit cu preţuri prea : ne-dicace _______________ _ 

m'jei. P)"(lPurW ca la cnnll'l,'lclul ce se ' -""<- 1 X J)vreod, ştofe de haine 
va închei;] -cu SkltUJ J)(' anul acest.iot, 
ă ." d ' I - şi paltoane de dame, precum 

~:n'~~I';lhe ll1 vedere iferenta' de:. La serata de ceaiu a Cllelne-1 georgette - lâna. etc, se gă-
rilor se se tn mare 8Hortimente Ia Ba-

După dsa cia cuvântul d, K,1rdos 
din comuna Simandul de jos îşi oara ::..' --------,------...: j zarul Poporal Timişoara Cetate. t - c_ -.----~---------~-"-----' 

x De va.nzare pentru 8000 
de lei o J)răva.1ie de barbier 
la Kişoda-nouă strada 12 No 77 DraDla dintr·un 

oraş din Jugos-
la via 

V reI sa manânci bine aboneaza-te 

! 

SOţia şi-a lmpuşcal şoţul şi a rC1nil aDlanla 1 
acestuia i 

ş~ se l'drase npol sUj)~if1at în dor-

cu 1400 Lei 1unar. 
servesc şi mâncărj reci. 

Lugoj str. Buziaş N 0, 5. ] 66 J Buz:iaş, ~:J. -- l'e]'son:1jcle 

au fosl Ir('i. Ver:l Pelt·ovici. 
han Petrovid sot şi :\1 a r.kl 

amanlă. 

oprmwi : 
sotie, ; 
.Lepa: 

mito!', unde-şi primea de obicei iu- / .. ;.wiJIl';.;IISi"!r._ .... _~ _____ • 

Drama s·,a pclrecut in oră~elul Ko- : 

vin eli n J ugosl[lvi:1. 

bila. Solia în~ă (kscopcrise trucul! 

'>olu!u; infidel. Trimi~c scrYi~.or~i în i I în Rest. Crucea AIbă Ia 6 
or:lş :;>i se aşeza. ].a p<lmIă. N ·aatcp- I Martie 
!ă mult şi auzi pnşi 'Pe coridor. ·Si· I 
IU«;l tllH': fp!11ri se sl r('cură d'lscret 1 Dt' la (1 \'J e!11e In inima V<,rei 

Petro\'iei Îi}CO!ti b;~lUuiala, că solul· 
său o Înşală. 

În dormilorul sotului Vcra Petrovici E. 
VPIlU sUit!! mult 11(' g:îndri. Sco-

Era Inrtul'ată de g<'loz·ie 'şi jig·: toci prin sertm', se in:1rmă eu lin 
Numai 

niU\ in ';,;ctlLimen!p!e ei dc soţie. "('\,oh'cr şi sc dusc în dor:mitor, 

Numai 

I 

Oferte in vuluUî forte, 
sau dale' pr!1l tclegf\amă 
{)f('rte nu se admit. 

înUir:date, Dl'stă,inuit-ile set'yilorilor o ('oon- ! rl's!l' ce-i doi. 
. I vinseră de infidclîtatea sotului. .hlla nici Ull ('u\'ânl in fata 'sce-

6 6 
ŞI supra-

Valom'ca lucrăr!ilor d~ pe deviz 
!2S!p de lei 582,0:10. 

D . I 
c~lzul, cacluI de sarcini şi orice 

alte einfonnaliuni se J?Ot obţine în. " 
:zilrle de lucru <Îc)a' orelq' 
11·-1-t la biroul economiC' jud. , 
Timişoara, ].a. 14 Febr. 1\"130 1 

Pret jud. TJm~ş-T9rontal. I 

-........ u 

So!ul işi primia iubita chiQr în ill'l amo!'oa~l', Veru -Pclr'ovici -trase 
zile zile 

diminul conJugal, dur'ă el' ~(' certa cU rev0lvl'rul ÎII ulll<indoi. I Vă puteţi procura necesÎtă-
cu solia, ca supăr'lat să fie H!sat în lIo1tn 1.)0<11111' l<ivi in inimă pc tile de stofe dintr'un stoc 
pace. "'all l'd J'ov iei, C:lre rămase mort pe 1 eftin pe lângă condiţiunea 

VeJ"a Pelroyici se gândi, că decât! In .. \lll;!il~l ('[mit:1 in piCi)!.. ;ll{~C-· de plată In rate 
să-şi d'istmgă viata conju~Aală, mai 1 ti ;,<\ niK'· Vecinii auzind focm-i) 1 S h t 
bine să-şi supnme rivala. 'Prilejul 1 {;(' arma, s~rir~-I s~l "atl:1. {'(' se intâm • C ~11 Z 
Sl' ~ivi. Inlr-o seară, după ce sotii i !.i:lse. III fal~l acestui spectiaeol, 
luată mas.a, Ioan Ppt!'o"iM aeslăn J \'l'l'a l't'trov'id .inccrcă să se !inuci
lUt obişnuilu cearlă de fi('{'irlre zi [:11, daI' fu împjt'(:J;i~ltă ,de vecini., 

Arad Str. Eminescu 2. 
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fcbr,27 lv'.,:curi 
FILM SO[\jLd~ 

Sllow Boat 
Va~IlI CODHIo(lianţilor 

~lIm son'ir dllpă romanul lui Edna 
Ferber În 15 aele 

Zilnic 3 rt>prt'Zt"ntllţ)i: 

punctual d. m. Ia ora 4-6 seua la 
ora 9. Preţu r; it: JeCl.; rrip:: Loja 350-
L(lc. rez, 70 ~~ St. 1, 50. - St. II. 

40 SI, il!. 30 
8de!e'e s!;n! flI1!l1t. r pk:e la foaIe re
ţHt:'zenl3ţ!llnlie şi ~e pot pn.cura 

vlnic. 

Biletele de f;)".,~·e şi (ie on(\(ir~ la 
aceste rq:raeo'c,ţii fiU ~Uli t \1;; labilie 

A TE~TIlJN E! 

Toz~e Îrdră:Ilr, vor fi inchise 
~~I ~t"j. că în cUf~ul 

i".t:'uh:i pnntlll n\1 I!,{ r1· ".~ Întra în 
~di;1. ,",'lg.i.n du" \.~ Cn Public 

~ .şi .,rupa h".:l'l GIII vreme, 

Inainte de a clunpăra plapome, ştofe de danle 
sau bărbătr-s,ti neapărat Vă veţi con- avantagalose vinge de preţurile mele 

G. 
"

Teisz Magaxil1 de modă şi textilă Ia "S T E A U A 
ALB AU A RAD, p, Avram Jancu 17. 

I . 
i 

.. --------------------------------------------, 

Line_lzii 
şi lel);;O 

zilele de lucru de la 
9-1:~ la biroul prdorialdin 
!'()\"a. 

i 
I 

')reI., , 
Li - 1 

Cărţi de Bancă 30 la sută 
mai Ileftin 

POLERETZKY CAROL 

compacto!' 1

1'1'e:-e:'lur:t Judetnl11i Tirnîş-To)'Ollt:l) 

t'o :~~'li\;-H(m 

Ti 111 işoaT:I, la li Fehr. HJ30 

I'nbU,alle <le Ikll,~le. I P .. d. Jnd. T:m;Ş-'I'o .. olll.I, : II~~ 
Se adu~c la cuno~(jnti1 gcnerol,ă că \ ;-::::-: __________ ---. 

îu z;ua de 12 ~hlrlîc llJ:lO om 10 a. I Cel mui "eehi seu) IJtor de 
lll., se va \:illc }jkitalie puLlid În tel:- f artă (lin Banat 
miu scurl de 15 zile pentru aiWOYl- i ,oferă toate lucrările de sculp-
zjoll:u'ca ('u~60 m c pidriş ciuruit! tura de aceiaşi Qranşe. Luc-
din :\lur~i.ş necesar pentru ju,treţillc- ! rari curate după stil, şi spe. 

t eialist.în lucrari bisericeşti. 
rea ~osdei J. ude l enc. " I f ă 
,,1 O er cu stimă H. SCHWARTZ 

. Lip()"<l ~ Csus<Îu -- Dorgoş. khn 1 scuJptor, str. Caransebes 36. 
0- HI 600., I _______ L...;;;U_G_O...;;;J..;... ____ ..! 

Lăptăria 

Comunală 
elin Lidla~iull.ca se .:':1 linc în .. bir.oul ) 

Pret Ul'Cl LJpova, 1Il conf. cu llIsp ., 

arL 8~-~ 110 din ]l'b~a con!. pubL ·.se 
V-nii c(Jncun'nti vor dcpun,e oda

tă cu oferlele }m' t:Ullbrale În regu- [ 
W: şi o gar:1I1 til: de';) ]~'l suta asupra ~ 
·',illlH·i oferite, în numerar sau în 1 
rkdc de sfat, care gttrantă după J' 

Sigiluri şi insigne 
execută pe lângă preţuri 

arfe avantajcase la 

Timişoara. 

fo-1 LivreaZil la 10cuiutl1 lopl. pa.· 
I 

terizat In sticlă pro Jit. 10,
dela 10 1Î1l'U Ulai mult 

• 
, adjudl'~~ln' se y.a, (:mllplccla la 10 1 gravor 

Al'ad. Str. AJexandri 5 • 

" 

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

! 282 tarîei TeJefon: 11-09. 

1.1 

---------------F · · ; In sută. I 
tI zer 1 e . 1 ~}e 1'1IC1~J i~l('his şi ,sigilat al ofer-l' . I le se Y1t lIHLtca: ,:t) :\umele ofertan- !"-------_______ _ 

Cu J~rpt,uri extrem Tfl]uEe i, tuluij h; Sectorul de şosea la <;Xlre I Ubete şi ~~urO[1 e!eglillţi du-
. se referă oft'rla. . ; I rahili ~i e{tinî n Llmai la 

Tuns ~i ras __ _ _ _ lei 
Tuns ~i ra;) pt. ştudenţi _ Lei 

30 I Ofer\{' Îll valută forle, întâri·~iate, \' Costică Vasiliu 
20 

I <;:IU dale pdn lclegmmă şi supl'a~ 
! oferle nu se admit. I Lugo;, Reţ!;'ina. Maria 4. 
I Valoare·a lucrărilor de pe de"iz 1 x DUc-riie dormitoare mai alese se 

A bon fi fIl e n tu 1 ) este de lei 2:36.3tiO. i vând şi în rate' cu pretUl; iefUne Ia l , . 

I Dl'VÎzul , caelul de saI'cini şj (,l-ice ~ Almank, Timişoara strada Frobl 33 ; 

ahso1ut avant~lns şi eftin. alte infonwltiuni se pot obtine in ; Jozf'fin. l 
Rog sprijin ul onor. clientelor ! 

A, BR! UN 
Instrumentele muzi- o 

cale. 

Timişoara, Str. E. de 
Savoya 14. Arad, Str 
302 Cloşca 2. A -:-. - 1 ~ , E . · B · Sticlar de construcţie şi depo- 1 

. • SIC." '. a 1. l DrIC astlng zit de rame şi oglinda Timişoara! 
Arad Str. Bratiaflu Nu. 9t I Cetate str. Sergent Muşat, I -:-------_______ ~ 

, \ !I9OE)OE .)OE~)E)E)E)E - (Nador-Gasse) 2. . i = 1: • 

Cea mai dtioil. surst\ du 
ceilRltd ~i gillVl.H;ri(·)i.l,=" 

Re pa rll. t,t t.' de {'P:l:Wr1 şi 
g:uvaerH::l.li Is,I)t::a. 

guraotia de 2 sui. 

. 
i 

. Pingele de cauciuc. Crepe pe cum şi repararea şoşonflor : 
: şi galoşilor se executa repede cu ingrijire speciala In atelierul: 
I m~u d~ repar~ţi. A le 'V" an dr a Fa ck' 

FIN. 
Illotocielete 

ZINNER 
I um ŞI vopsire. ..a. 
I Timi~oara I. str, Ce tAţii \ 

cel~ maî bune~ cele mai eftine 
ARAD: Garaj Autobox TJMISO· 
ARA: "Norma'l' str. G Prapor-

- 1. __ ....... 

Pistrui m:'runţi şi pislrui de ficat. i 
precum şi fO~!!': :mpur;j;~i:i!e pielei I 
curata t HLMA tAP f l-~ DE. 

C}{iN a lui 

KULKA 
Se afIll. e5"dllSiv la Farmacia 
Oreşeneasca in Timişoara, Ce

tate Piata Sftu Gheorghe. 

Mare 8sor~iment ~e Biciclete, can- LndolTÎC Pălinkas 
delabre, ŞI materIalele pentru tn- . 
staIaţiuni electrice se pot procura Ia 

A.rad Palatnl Ortotay, 

De vânzare 

Aulolnobil 'l~urisrn, 

1\1 A. 1 { C j\. ." ,; Li I l; I(.~' 

Ad:-esa la Adn}inistra~ia 
"Vointei Poporului'" 

Tipogralla • V.oinj& Puporuluit. 

1 

gescu LUGDj: 1. Hanze 
DEVA: Martin Baum 

~----------------------~ 
Cumpăraţi ceasornice şi juvaerî

cale la firma 

csAKY 
\ :....v_is_-_a-_v_is_bi_se_r_ic_a_L_u_fh_e_ra_n_ă,_A_r_a_d ... 

x Primesc comenzi de aranjamen~ 
de locuinţe noui şi vechi, reparaţii ŞI 
lustruiri de mobilă antică din orice 
măsură, Ion CSal)O tâmplar artiStic 
Timişoara III. Piata Telekhaz 8. 
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