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ABONAMENTE : 
re Ug ..... ._. _ -b, _._ Lei 500.
°entru instftuţiunJ "fabrici Lei 1000.
?enUu atreinătate Lei 1000.-

ORGAN ZILNIC DE ŞTIRI ŞI INFORMA ŢlUN1 

DODJDul general 
An10n lovanovici I 

Astăzi. 17 lanual1ic: este ziua de generale şi militare, eâl şi prin 
naşt('n' ~i Zliua onom~tică a dlui ! aj{'sl'k~ S('ll!imente de camara<krie: 
genenill Ioy'ant)\"!iOi AAron, (:.omandan. J\!bsolv,lnd ~coala de război în 
lui J)i\-irJej 1. Cavalerie al Gar- conditii lilrăludlp a rOlil brp\"dat 
hizoand Alr'ud, 

() m. măn'ali'i şi rle liărJni.loal'c a-
1.:1;1 vnlJ-u osla~i cât .li _ppnlru popu 

I talia chilă djn Arad de toale nunn
I tele, numele dsale fiind ]cgat de o 
i'~'-m1111im"~.e ffi-Fle. neperih)are. 

l~sie Iffi fericit prilej pentru noi, 
<-1\ eu această ocazie să ne putem 
iual1iresta drvolamcntul şi rf'cu
TIOSlin!a noa:-;t1'ă J)('nlru soHdtudi
nea şi bunăyointa dovedJilă fată de 
aceaslă foac românealică in difcl-j
te imr)l'('jllrări, 

ĂlCtiv:italt'a dluj general î ovanovici 
,cl'k plină de faple măreţe ş.i ori 
('al am căuta noi s-o schităm în 
roloanele aC{'shti ziar, este peste 
pulerile şi mijloacele n08.!o."tre, de 8. 

face o expunere care s~ fie la înă1-
!-imra faptelor. 

Se trage djn o ,~{'che şi nobilă fa
milie' l"Ol11ânf'8Scă, 'Carc a a\'u1un 
rol de spamă In portul Giurgiu. 

!Studiih, secundare I<!-a făcut ]a 
Viena. după care Întrând' în şooala 

:mititară a if'şit ofiter da ca\'a':lerie. 

ca ofitcJ' cit' slat majOl', în cal'C 

calilale a ocupat functiuni de sea
mă in diferHe ('om8ndan1('nltl 

Pc la anul lH10 este ilumit ComaD 
dant al Secliei ofitcJ'jlor dda şcoa 
]a de cavalerk din Târguvjşl;c 

unde l&..~c.:.lHI o muilin1t' de eu-"sm'll 

{~u\'al.cl'ki în genPI·a!. 
In timpul c,lmpanil'i <lin l!l11 eli 

Bulg:lI ia a [0:>[ orqlT de slal ll1f1jor 

in slal majol'ul Di\'iz'lei 2 C:1Y<lk.rie 

l!m\t' :l j ucaL un mi uperativ jlllJlor 
lanl ~i a ftI,'u( forma e;lval!'j'id 
no<\slr<', Cu n<·("lsla n'aduc (';1 (' 

~ir,'ap~ă recompensi\ <1 Illeri le!· H' S~ 

k'. Că;;ilanul !oyaflo,'iei ,u fo"I deco
ral eu ,VirLu!ea :\fil.itur:.l.' cea mai 
rnaltă dt.'Cora!ic militar;t pe ~1C('h' 

timpLlri. 

.\t\ ,lnsal maior în ;10111 l!I 11. ~j 

numit şef dC' stat major al J!hj· 

zid ~ CUyaleric. In "Ct'<.I:;[;l fUtlc' 
ne din ('elt' mai <It' înCI,t'd('J'c şi dţ> 

nUl.rt>jmporlant:î cart' s(' poate In
credinţa untr' ori tel' d.l' stat I1wjm' 
a intrat in campania ti.in anul 
1916 - 1 \l1S. 

Dacă se deseh;(!t, jsloI'Jcu1 Di\:l
zid 2 Cavalerie in Iim P1J1 ri);oI;[IolU

[ai dt' intrpgireu neamului. numele 
:\fniol'u!ui lorunovici Anton esle le· 
gat de toalt, faptele maJi ale aCl'stei 
Di\1izii. 

Inainlat Lt.-Col. d~n Xoeuwrit, a, 
1916 în care grad a ineq>ut şi func
~ia d(' ~f d<> sla1 majOl' al lnsp, 

General al Ca\,'aleriei, Mai hîr
ziu in timpul 'hălălil'i df'la ~;~iră· 

i '~... t 

Ca Locoleu('n.t a fost trimis la sta
giuîn ar-mata au&tro'ungm'ă unde 
s-a distins şi atras atât admiratia 
şefilor cât şi a camarazilor slU, 
('arc îi păstrează şi azi cea mai: 
curată şi cOI'dială pri<.1enic, 

Fiind :Wansa1 la gra:dtul de căpitan, 
a fost num1l Comandant al l'scan-

Situaţia băncilor ain Timişoara 
, 

dl'Onului de elevi d('la şcoala mili-
iară de ('m~alerip, din TâI"gOyjşte. 

1 n acealS tă {',alita le a :<.'Cos unel~ din 
cele Illai bune promotii de ofiteri 
de ca\'alerie,earj Î1Îpăslread toa
lă l'ecunoştinta penLru preccf)tcle 
dale atât ca comandant die esca
dron, cât şi ca profesor. 
După aceasl,a a mtral în ŞICoaJa su

perioară de HăzboL unde s-a dis
tins atât prlÎn vastele cunoştipte, 

Banca Naţională ÎtJ ajutor 
Eri s-a tinul la 'fimi~oanl o şedil1 

tă a (ultlmr (jjr('clor;ilo!" de har:(l:.î 

sub pN'şid('ujja (Ulii Sen'l" Bocu, 
S-a discutal silualia finalJdal'ă rr3 
în ('an' se găsesc h.tneilt' {'[II şi SlJ1u-' 

tia ÎmbuniHnlirQi a c(':> !t'Î situatillni. 

Pnntl'{' aUde d, S{'\'~r BoclI a d'ec 
claral. (ti guv{'j'nul este holănit să 
ajute IH'in Eanc.a N a \lională. inlru
c:.U at't'3:-;lă sltua\.ie nu poate dur! 

nind i 111IHI mai un J'ăII local ci gene
raL 

In !t'~ătură cu aC('sl ajulor, ash1zi 
soseşle la Tlmişom'u inspedorul 
Ih1I.l('ji :'-;al,ionale, C81'e aduce eu 
el suma de!;) milioane, d:intrt> <-.1-

J"(' 20 mHioanc p(mtru :\rad. Aoea~
tă sumă se ,":1 mării până când si
tuaţia bănQilor se ,'a 'N.'slabili, 
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')(')Ii, tllla (lill l'l,je Ulal mari b.d[1 lii 
.-arc <.1 lat·u! gloria armatei 110<1,,

sIn', a fOlil ~(oIrlll dc Stat Major al 
(:()rpullJi ~ Cavalerie. 

.\\'un:-.al Colonel la ~oclllyrje 

in 1\)]7, \'~:1 j ulie 1\118 t'slc numit co. 

l1laurIunl uJ şcualel dc cantlerie, un
de a rillllHs p~jnă in Hl20, emd 
~l fo:;L numit alu!;iut militar la Vie

"H ~i apoi la Praga. 
In calilatea dsale de eomandaJllt 

de !j('o;lla. lllai ales după 1':1zOOi, a 
d('slaşur:l{ o acU\'ilalc remaI'<"alJir. 
Jă, cl..'e<t ( .... a ros! IW\'oe IX'lJtru l"îl1a 
":.L\UhTiI.'1, 

l)~ a':>t'Illl'I~('a s-a distins ca :Jta~at 
mjlih," i:riJI /'iuda d:;alt' şi J)dn 
(.-.a.!âJ:1idl' ~i ('uIloşlinteJc supel;oare 
J,;r:qie drol'a a ndus sCt' ... ';cii r{,~l]f> 

tarii l'oa:;!n'. 

Fiind ,lnll1:,u( gi.'1}(.'ral a t'ost nu

mii cOlllandantul Bt'i~, 14 Cavale
rk din Bucun'~li şi secretar ~ne
rai ar\! in~sLcI'ull\'Î de Război. 

Ca sec,'('lal' general d, (;(>neral 10-
\:Jno"ici a "dus rC'::t!c ser"jcu nu 
nllma! arlllei din eare face parlt.e 
dar ehtar al'lllulei întrq~j. 

A>{'l';lS!ă /'1";1 a fost cea mai f-erici
Iă pcnl fU ministerul de HăZboiJ do 
~{'nt'I'al loanO\".ici mnd un oolabo
l'alor tit' mare pret CU o putere de 
hlUl1Că l.iIunkă a dhti general i\Jjr
{'{'~U 

Dup;\ dcmnitatea d{~ secretar ge
nCJ'al a fost numit in fruntea celQi. 
lUai importante lÎnstiLntii milita

l"e, Seoala SllJK.'rioară de Războiu 
unde aclivJtalea disa]e a lăsat a
dând 1I1'IllP dU şi multe slmpaliJi. 

In ultimul timp a fost numit c0-

mandant <II DÎ\"iziei 1 Cav:tlerie. 
In baza c.<llilliWor superioare de 

miltilar do(al cu o cultură vastă, as
tăzi eondlH't' eu mult tact activi
hll ('a (iilt ura!:l a \:radulul, untle 
şi"a {"real IHullp stmrmtii alături de 
distinsa dsa!l' solie Ona EJiza gen. 
IOYUIJovk:i. {'arC' i-a fost o C'ola~
l"ulnaI"t' Irl'{ioasă la renO'"ar{'a bi
se-ricii gr('{ o-oJ"iC'ulale oIx>ra dsnle. 

ACl'asla est!' frumoasa şi 1unga ca. 
lină a dislil1stlllui militar (f., ~n. 
lo\ia!1o"iei diruia tara îi va fi re-
CUTIOliCllloHn', • 

:> Voiula P.oPoruhP« 
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Voinţa Poporului 1., 
! .. 

Lozincă nouă pentru 
oameni ele omenie: 

evitată () mare • 
nellOrOClre 

o măsura. lipsită de tact 

In urma l\!H'i hol<tr.[wi luak de 
sl'I'\:iei ul sanitar al ora~ullli Arad 
pt'lltru ucide!'pa {';linilor t.urhati, s-a 
r!l'{ls ca la anumite coltud de stra
dii .'.1 Sl' rue ('~lma\i otrin-i\i pentru 
ca astf{>! Sit se pu(' sUn"jlii nenoroci
rLor cauzale <le (';\.illii tur-baIi. a
su pra' ln'<'ăLOlilor. 

.... u!'h'ld(' omeneşti infoJllP[ale, ( 

1 
'] 

"clispreţ clemagogilor III I 

('('lor mind.noşi şi dcmagogi. Inte-! 
!t'!;.[ul .\IOfltl'squit'u spune in serisoa- l 
rea a iH-a Ct'i ma i multi 1 
(ijdrl' lt-gislatod au fost nişte oa- I 

Din înlâmpla!"(' n{'noroctrea a t'<Jst 
\'v'ita'lă. graţie unei persoane, carQ 
t!VC('a şi Cal'C ştia rostul cârna!ilor 
cu pricina, ÎIl momentul c.:1nd c:1ţi

"a lH'norociţ.! vniau s~l-şi ridiC(~ 11ra 
na zi] nlcă. 

Ş 

Plull'şte in atmosfcn'i () ingdjo· 
rar(' gem'rală pentru viitorul tllf!ii. 
In eonycrsa\li!e zilnke <ksn:lel'C'j
oea şi scârba au aj uns să alunge 
~hj:lI' liniştea ş.i pll{'eU ('ăminurilor. 
Căd ni mic nu sdm ncina ,-iata SOc:l(

tăţi i c.a nt'siguran(<l in oritnduiri le 
sHela\t' şi neincn'dereu iu cond'u

('.{·~H ori. 
11 aosul de legi votate cu grabă 

{'\:{'{':-;,i.vă, ca să se anukze in acelaşi 
telllllo mai inainh' de a fi inceput 
aplir:an:a lor, nu mărul 111ure de 
l~il11anale cari cutrecră lUluea pe 
cheiluiak statului ca să .studil'7A' 
earc-i mai dieac(' praf contra pu
rcci!oI'. lH'vâr:-;lnldi şi ncispri)Yi\n, 
in poslu1i gras ITLrilmiie, sunt o do
vadă, că demagogii tutuJ'OI" partide
lor politice dela ~10i ca si de .U}I. rea , 
de astăzi şi de intoldeauna. sun! 
frăteşte tovarăşi pc imparteala alc
găt(lrului naiv şi inCTczălor in min
ciuna. care i-se debitează d(~ l)C es
trade şi 1ribull(' in zile de ak~'r:i; 
aiâl demc:rezălor, că duplice e 'Stors 
până la măduva caselor, mai ~ şi 
in ridieolul dt' tL51 frânge spetele 
c ... Jind trec.c pc lungă unul din ace-ia, 
pe e.:Fî prostia lui i-a ridic.at la d\:'ro 
lloilăti dt' scnatorj, deputaţj. 

E timpul să in ţelegem , că nu tre
bue să aştcmptăm indreptarea luc
rurilor dela priceperea şi omf'nia 

\ meni Jlar!4lniţi. pe C~ll; intfullplarea ~ 
i·a suit (kaSll!WU altora şi cari !l-au 
ascultal apmapl' niciodată. decât 
fI.- preiudedtlii' şi inehipuin'a lor~· 
Are cinc"a \'T(>-o indoia![i asuprn 
acestui adeVăr"? A:tunej d(' ce su 
avansati aoeslol' m~ll'gi!li\i inz'J'l'd('

rea ~i J'cspt:dul vostru, ('..;lnd n'.s
)welul al'{: . .;ta ii fac să ·şi fat'ă (lp cap 
şi ma: lleruşina\i. fără nici () teamă 
de oprohiul puhUc. 

I nsă din cauza !j p.<;ci, <k »!'cv'C(tt'o
,',-' a st'n'ieiulni sanitar, lucrurilt' 
au luat cu toIul altă jnlorstllul'it ş.i 

anuIIle: in loc !-oii se agate e<îirtii tUI" 

j)a~i {il' a('cş\~ cAmali. s-au agatat 

DO"Hda incol1şli<:nLej CCIOl' sus-
puşi, carj sunt umflali de toate bu 
ll[iU\tik paJ!l~llltq;ti. Credem ('ă du 
pă ael'asUI int:1mplul"!' dlor şi-au 
băgat minţile În ca!) ine mai venind: 
cu solutii atât de naive, 

Moravurile erelor 
fericite 

Prăpastia se apropie 

A: \"t'oit timpul dC'{'i ca oamenii de 
olOl'l1i .. , să disprejuiască din Loalu 
inima politica de dlpătuială şi să

şi manifeste {'hiaJ" in toate prilt'ju
ril{' disprdu] fală dt, aceia c.ali şi-
au făcut jsyor dC' imbog:'î(Îre din Tni.im cu totii o a\nwsflră de de vreme. 
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minciună si vorbI' deşaJ'te, E tim- groază, aşa cum nu s-u mai pome- I Solutia '? 
pul ca oamenii de omenie să stf'a I ltit \Tt'-odatii in ~ara aceasta. ,Se prl'găte,~lc! dc 

d"" , ... t ă t~ d' di De {'[Il\"a timl~ nu auzim d(.~H D 'd '1 lu ~vr,...r e, c< ti an n-şI un me u de cani C Zi e pregătim situatii, 
fCl1Qi.lă linişte {'asnică, ptidrucă eon- faljuwIlLe, l'xcrochcr'ii, ddap~dăli 0- legi, atmosfere, Înricl'ăm uncle şi de 
centrălii facult:lţilor in muncă ro- j ~110ruri. ~inuddl'ri şi dt' toată plc- multe altl'lp pentru ca astăzi &să tit:· 
dudivă, iar pcntru d<-magogi şi P po_ 1. la.da carl' fonn{'azâ (}poc.a prin ne găsim la malul prăpastjl~ &"'pIt'e t J 

liI:idani d(' eăpătuială să-şi arale \,can~ ~tlra 1l0a;-,11'ă tl'\.'Ce, care l1('-am dus cu oclUii căscaţi im 'dil 
di-.;pretul, pimă la rduzul de a-i sa .... · r" , ?\'imt'ni I1U .&C Îlnll"(~abă făcândbi- ! branciţi. singuri de n('mernicia noa~" I 1 
Iuta sau răspunde la salut. Poatcc.:.i lantul ac{'st(.H' dezastre ('are s;l fi(' ;-str~. t I J ~_. _aj 
În telul aee:-.1a ru:;.inea ii ya mai il1- ,cauza OI' Ş1 pentru C<U"{' motiv nu 1 .\'ceca~ odu etiSC'1ţi ji avem a- p~J 
put,ina ş~ va ma.i sl:lbi parazilismul ' St~p.Uile sla~·iIă. acestei vit'ţi desira- l cum {'.and ne găsim in. rata necu- ni: 
\ării, Leg5onar, balate, tra"le Ul G~ldrul unui dt'- I Jlosculultri fără soluţii de ind:rep,- B( 

mon ni'z~unQ:-.;('ut care ne deschide Iare Ce ne va a.5tepta mâ.ine'~! Fr 
groapa existen\d noastre, inainte - TU 

italian 1/1 

unUl Fioroasa crimă a magllUtr, 

la Timişoara 
In trenul accelerat Ourtici 
un pasager a înnebunit La ac~.'aslă intrunire va 1uacuvân 

tul ş.i o. deputat de .t\rad kJJr. Pa-

Intr-un compartiuwnt de el. 1., N'tz Ca;l"{' \'a aduce la cunoştinţă par-

rol 
tOl 

bil 
de: 
yrJl 

f~ 

sir, 
fnI El loveşte ca şeapte lovital'i de cuţit pe coasociatuJ său un domn elegant, arăta slmtomele lidului s.iluaţia politică a judeţului, 

'11{'!Ju;,jci, după ('.:cîteva momente caJ:- ~ 'cât şi situat.ia în gl'ncral cu ocazia 
A; făcut ma~'C senzatie în oraşul 1 

Ti:ntişoara o'.ima să\"ârşită de ita- ; 
Hanul Ciani Yicenzo asup"a cum- t 
nal ului său Caro11 FrancÎsco în ur- 1 

':mătoardc împrejurări: ! 
~mb.ii SoC' ocupau cu comertul fruc II 

telo1' oJicnlalc. La inceput această , 
într<'pl'1Înde1'c mergea rOtil"te bine; 
in p'~le din unnă înecpllSC să slă

~ , 

bească. 

Inlru<'â1 Ci ani băga~,' un capllal 
de 00. mii de le i în afacere perzAn
d"<> loală~ a llOt~irâl a prcti11{1(~ bani : 
cumnat ului său, AlCest lucru faeca; 
ebieclul diferitelor cerluri cari nu . 
mai contencau. 
Momt"Jltul falal_ 

Intr-una din s('ri Ci ani lViccnzo 
duc.ândll-St' În ,';zit<'t cu sotia lui 

la Franc<'S({)~ in timpul COll\"<'rs.atiei 
se iscară ·iar certuri pe che..<rtia <lI'!-' 

lor tiO mii de lei. 

După un schimb di' vorbe tari .' 
, ' 

Fral1lisco scoase un cu(.il aplicând ' 
~alte 100itm'i lui Ciani care dzu în 
l1{·simţ.ire. 

C:rim;inalul luând dnlll1ul spre Be- ; 
aa i 
t> • i 

In drum e ;arestat de către politi- 1 

ştii .iar \ietima transportată în stare 1 
exLlx'm de gra\'ă la spi.tal. I 
~·_----·-I Cel mai eficace leac În contra 

tu.ei şi a bronşitelor este 
.1ropw Pentu.ian al d-rului 

FOLDES 
preparate la Parm. Of. F5Ides Arad 

t . I alerrerilor. 
'~1C ~ccs e sllnloamt' s-au Î1rraută- " 
ţJ.1. Cazul a produs o ,mare panică IntnJntrra Ya avea loc la Crucea 

IH~intl'C pa;~agcr:i. . I .tIM.' . 
In gara CUI'Ud i oS-au dat primc- Dllră întJ'ur.*'{' va an'a loc U!U ban 

it: ajutoare 1 c:hd la {'ar(' este invitată loată pre-

Intrunirea partidului 
maghiar 

DlUllinccă, 19 Fl'bruar':c va Jlvea 
loc în lrunirea [Jm"Lidului maghiar . 
suh pn:şedentia eonlelui (~l}('()rghe' 
Bclhlell. j 

La această intrunir'C "01' lua par- \ 
!.(~ Luti par1an1l'J1taJii l)arlidului În 
frun1e Cu s enaloJ'ul (iy.arfas, .J akabti 
Elemt~r, Szabo Beni, ViII<:r Iosif şi 

alţi multi c{)nduf'ălol-i ai partidului 

sa c<îl ::il difel-ite personalităli poli
!;j;ce <Lin judetul A'rad 

Stalin "pantofar 
de onoare" 

A'Socia~ili breslei clsmarilor din 
l':itlis, a ales pe dictatorul Rusiei 
Stalin »pan.Lofar de onoarc<:, 

Tifliisul ('SIc localitatea unde Sta
lin şi-a petrucul tineretea în .ealitate 
<it" func~ionar la o fabl'ic.1 d~~ ghe
le 

-----_._-
-~-

.. ----------._------~ ~ ... ~- ----- ._----~ . -_.-._. 

ClnematolCrafele dia Timlr,oara 

OlKEMA OETArrE CINEMA APOLLO CINEMA MEHALA 
• 17 Ianuarie IT Ianuarie 17 Ianuarie 

Se trăiase! tineri mea Siberia Deşteptare 
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Voinţa Poporului 

Fuziunea băncilor 
din Timişoara I Cuvântul de ordine al orga-

r • ţ'. ted 1 e ŢV v 
In kgiHllI'ă cU furiunea băn6lor I gaolza lei par 1 U UI ara-

din Transjl\"anhl, se ştie Că p'ltrll i d b fe dI· 
l,:tnd vor face fuziunea şi ;UHune: ! nese e su şe la u) 
Tlmişana, Vidol'ia, A,grara din Cluj I D L 
şi O bancă din Braşov.! r UpU 

Banca' Vidol-ia" din A!!"a{i în ur- I e 
ma unei consrăl u;it; avute ln cOJlsi- : 
liul "i de administraţie n-a luat ilici.l' 
o hotărâre în ce pri:-cşte fuziunea .. , 

In ar-{'/aş timp di,'('ctorui BănC,lJ I 

!\atiollale din 10<; d. George ZaUI(.OV', 1 
~lcntionează .. a r~~'otej~ Ol"lCe ac-I 
titlnl' a băneJl » \ldona'. 

Dir('cl~a hăncii Vidoria ar "fi tri-
l. mis un nll'llloranc1Ulll dlul :'Ifad

w:aru ministrul finantelor, rugân-
du·l să binevO'iască c..a din suma FJ'<r 

1
, Ulisă băncilor lransilvânenc să se 

retragă ceeace se CU\'ÎlIC V,ictoriei 
dându-i-se ci aparte. 

Organizatia partidului t:wănesc al jtJfkţtlill~ .~l·ad' in !>l'dlnta a"ută --_.---""!"--._ .. 
în l.iua U.e H3 Ialluarie a hotărât urIIIăL():.!IT1(': 

-~_. 

vor avea Joc 1n luna Fl'In'uarie. 

An'3s!;\ hoi7i7-ilre s-a tual r;;-;;mlt inzist{'nl('lor stărlliloart' ale or-

j.:atllZ;lţ t uni 10 " din judetul Inld cât ::;1 ("Il ,weala hi la IJlTIll i ",iune a şe
'Cului supn~m d. cir. :\'kolae Lupu. 

A:("L'stlli anunţ nu-i fac('m nici un reI de comentarii. toti eunos-

6md situatia vitrL'gă în care ne g~lsi 111. <' .. îl ::;.i mal'('a rermalitale a pre------zi(kntului nostru do. (Il'. Nicolae Lu pu. 

• • ..t. • • ,. ~. • _.' ţ i.,' ;,o..' '. ~ 

~c aşteaptă răspunsul milllir~tru

lUă. in aCA'3slă prh·inlă.~ încâl totul de 
Jin,de de al:('st răspuns. 

Expediţie românească 
la Polul Nord 

II' Statul a cumpărat inven
tia dlui Lajos Glfick 

I ' din Arad 

.A.nularea proces 
. 

UnUl 

Proc('sul dtUl . Varjassy Lajos in 
JegăI ură !Cu () sustracţie din Arad, 
în lea-re era implicit, s-a anulat intru 
C~'lt dovezile nu erau Întemeiate. 

3 

Diverse 
Eri a ~I\"·ut loc la prefectura po

liUli ~\.rad, t'xamclH'le de .şOferi. 
S-au r."i.Zelltat ~~ d(' candidaţi din
Ira (',a6 au n'u~! 1 roarte putini, co
misia in urnw ordinului (/'lui pM'
fect :\loga fii nd foarlc sc\·cră. 

-' Se aduee la cllnoştlntă că as
tazi. 17 lanurui{', fund ;r,iua sf. An
lonle. paironul bist'ricei mililare 
din Cdale, se va urieia sI. Liturghie 
intn' orele 1().--11 eiim. dt' călre un 
sobor d(' preoti. "jaJ' r .. \sptl11SUr<ilCi 
\'01' fi dak tit' corul bis('I"iCt\sC al 
lkg. UJ. Yor lua par-le dnm ofi1eri 
ai garruzoar.l'i şi sunt îm,ilaU să 

participe la aC{'4ls.tă sol('mnitate re 
Jigioasă şi toti creştinii C"4'trl hine
voesc. 

Inlran'u in cdalp pentlll lrise·rică 

fără legiljma(.ii. 

X Reuniunea fundmJIă de ajuto
rarea pen;onallilui (:FH. din Tirni
şoaru. roagă onoratii membrii cari 
slmt În resianlii eu ('..oli~'lliile Să 

bim'yoiÎasca a achita p~ll1ă la 1 Fe
bruarie. ~Il'mbr:ii ('.ari nu vor în
deplini ae('stp ·îndatoriri \"or fi t'X' 

duşi din reuniune. 
D. Dumbravă, organizatorul ccI{·j 

dc' a doua expeditil romAIlcşl.i la Po 
luI Nord a fost primit în audienţă 
de d. Lau:rent Eynac, ministrul aV:ia
ti~i franceze. 

Toată presa s-a ocupat de in,-en
pa dlui Lajos Gluk, un ~parat (1{'o

tru e\~itarea explozLilor şi care a 
atras u.t('n~ia guv{'rnului trimitaud 
un d<'legat pentru a trata cumpăra
N'a brc\"etului. 

U. d,·. Yar-ja:ssy va pleca la Bucu
}'('şlj, undt:' îş.i va deschide un biJOu \ lntrunirile "Ligii contra 

1 cametei 

t A«sta a declarat că va da t'xpc
r diţiunii tot COllcllrsul. 1 

Aparatul se llUHll'şte ·)Columbus. 

aypea\ia! 

Pr<imim: 

1 La Âcademia de ~lii.nte din Paris 
: .... \'lUt loc O eonferinţă la care au I parljcJpal dIlii J~aurcJ1t Eynac, mi
" nistru! a\"~<lţki, dr. Charcot, general 

1
, (;u,,'e1'nul du p~l <,umpărarc -va ob· 

liga loate instituţiile să·şi procure 
! Wl asemenea aparat. care pc witor 
! vQ fi o serioasă slavilă contra ('X

l ploziiIor 

I ,Liga {'{Jlltra camclei' va ţine Du
Vrei să mânânci bine abonează-te I mi n{.'Că , lilil Ianuarie o mal'(' întru-

Ilo, llos Ni eu ni~r lua cuvântul drili pl'of. E_ 
A:lltones('u, cir. N. Lupu. C. 1 arca, 

Bourgeois Hwmhru la ~nstitlltu;. ! 
Frantii, genel'al Dekambre, dil·Cc1.o - I 

I 
ruf Institutului Nal:ional de ~fat{'o- o măsură în paradisul 

bolşevic! 

cu '1400 Lei lunar. 
servesc şi mâncări reci. 
L~go~ str. Buziaş No. 5. 1661 

ing. Mariu Slăno.iu. 

La 27 J anuarie va fi a doua întru 
lllre la CraioYa. 

rolog,te şi d. C. Dumbravă, organiza I 
torul (·xpediţiun.ii S-a stud!iat posi-
bilitatea realjzărli planului pentru Guvernul so\idic a dat ordin ca Dinlneu 
desch.i.derea 1raficului. aerian New- toale bisericile din Lerringrad" să • • 
york. 
(Să Si.' ia. ex{>mpl<, de felul cum şfiu 

s!rejnii. să încurajezc initlalh1ek 
frumoase şi. pHne de curaj. 

Oeartă între ţigani la 
Arad 

Aseară la ora 8 s,a înl;.împlat un 
nou scandal intf"-{) haită d)(> tigani. 
'o.',u'ta a dat în bătae cu cio'11erIcl~ - o 

şi trageri de focuni de revolvere. 
Tiganul ". Kov1acs Sandor a fost. ră- i 

1IIi.t gr:n~ şi' transportat la spit:lL 1 
Cât prhx'şte ceilalti au fost ares _ f 

tati. 

o întâlnire 
Dunlinecă 19 Ianuarie se va in

tâlni la Clut d. prim-ministru d. Ma 
llj u cu d. Vatd a VoeV'od care saseş
tI' dela "it'na. -

-

Garnituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi şi 

Plapome 
in mare asonrtiment, mai eftin la 

Iosif GLESJNGER si fiul 
1876 Arad, str. Meţianu. 

fie închise. iar arămătia să fie lua- : 
tii şi întreblLintată in industrie. 

Inceputul s-a făcut cu 111a1'ea bi- :' 
st"lică Sraska ('~'lrc a fost clădită cu l 
oeazia atentatului care era să se să ; 
\"ârşt'ască contra taruhti. 1 

Luptă între vânători 

Toldeorlată s-a hotărât ea biseri- I 
cik să fie :u-uncale în aer. : 

Sărat' Fopor şi·a pierdut şi ultima : 
nădejde P<' care o mai av'eau, nă - 1 
d • 1" ' n j ey ca m lmlnezcu. ' , 

Directorul general 
al bănci de credit din Ti

mişoara Petru Pavel 
la parchet 

In ziua de 13 Ianuarie 1930 s·a in- , , 
lâmplat Wl jncidcnL între un grup ! 
de \"ânăloJ''i. {l:in Talpo,,:, ş--i altul din: , 
Berechiu. 

1 Al fost provocat ac('st in6dcnt din 
slm pl ul motiv, că vânătorii din Be- : 
rcdtiu impuşc.and un ~epure au 
Irecul fJ<' terjtoriul comunei TaI-
ros. S-a îneeput o luptă cTân{'..f'l1ă 

Foc pus la o magazie de 
cereale 

Tot în noap'tea de 6 ~pr,e. 7 Ianua
rie l<X'uilorii comunei no<l<;tre an 
fosl deşteptaţi d1n somn pe la orele. 
2 dimineaţa de skigăiul de alarmă 
a pompierilor. 

Era să ardii o magazie în care e
l'au VTC~ c.îlcva măji cereale. pro
prjdatea <llui d'r Kollin Iacob, care 
era arendală cumpărătorului de 
cel'Pale Kardos Eugen fostul dlrec
tor al Băncii A.sociate suc. Ineu, 
ccarl' a falimentat. 

, (lin cal'e kşit vlclimâ. C:lrlig AUgllS 
lin de B{'l'echiu, având Iez;iuni ('or~ 

l'0ralf' în regiunea abdominală. fi
ind Împuşcal de indh'idul Barbu Gh. 
din Talpoş. Au fost inştijntate ime
diat au LorJtăţile. 

D. plutonier major Chim Traian 
ş.eful sectiri de jand'annilneu, ca
rp înL.'implător se afl~'. la Berechiu, 
s-a pl'czentat la fata . 'locului lu· 
ând declaraţiile dela cei vlnovaţi. 

Banca de credit tlin Tran.<illvattia 
al cărPJ! faHnwnt se ,"a judet>..a la 
tribunalul 10('..31, a ina;intat opIJJlge
re contra fostului ("1 director ~ne- . 

Focul a fost pus de o lUăm! crnni 
! nală. Un sac cu r~în uns CU rl(Jrol. 
I na pus sub sdndurile ·din piYl 

nită ca focul să mislue Întreaga ma. 

I 
Indiddul Barbu (;h\.·orghc cu ac· 

lele in reg-ulâ a fost predat parcht..'
lului. 

Slarea V'ictJme.i este dgrca, <Un 
cAuza leziunci ce o are în partea ab
domenului. 

gazk (tin leIUclic. 
In jntens,ul Cl'I'cl,tăt'ilol' cari sunt , 

luale dir{'('"t tit' d. Chlra Traian şe-
ful sve!ieÎ de jandar'mi InI'u, se 
speră eă peste putin timp se y<l da 
la lumină cliiminalul. deoarecc sa
cul esle identic cu alti saci aflaU 
in magazia arendaşului. Kard'os Eu
~. 
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VIN EMA. 

OLTItIPIA 
LlJGOJ p." ....... 10 _eu 

lan. 17-18 Vineri·Sâmbătă 

Hoţul inimii 
dupA celebra piesă a lui Ludovic 

Biro. 
In rol. princ. Lya de Putty, losef 

Schildkraut. 

---------------------VIl3G?"iliiffIWIllWI" .'.fiil"'-il" -iiiI7i' .tÎtl-E~71i"im.·iiÎ,..J.' . ..::l-~~;': 

ULTIMA ORA 
(Prin telefon, dela corespondentul nostru din Bucureşti) 

Chestiuna optanţilor 
la Haga 

f 
V oiJlta Pop&fului! 

I 

Jncă una la mână. 

In urma unul onlin sup-lrÎor, ora
şul nostru a inCl',ln.t a maâ, fi În le
gă! ură poştală directă cu B llcu!'cşl,i. 

In consl'olnţă, ambulanta poştalil elI' 

re Înso\t'tl trenul aceelcra'l nr- 24 

a fost desfiintată dlin acea zi. l~rnH'u 

Zfi d\ lo~lla poşta l'xL(>rn~l fie ca U)'- c 

gentil. sti racil tura pl"in Tjmi şoru'U 
la Bu<'tu·('ş1i. rihllllmlnd in ,\ra<l' 
OI'C. când se cxppdiaza la Timişoara ... _______ 10______ HAGA, 15' (Radar.) In şedinţa comitetului tehnic, cu un i!'('n p"'rsonaL 

deschisă eri după amiază la ora 4, delegatiile statelor SUCCeSorale XLI şlim ('ui ii \'a fi lriîsn.it prin" )Iica publicitate. lninlt, asemenea [idcc dovedită, toilli 
:::::i F= au discutat cu delegaţia ungară, prezidată de contele Bethlen, d:lun~iloarc unui conll'1l lndustl'ial a 

caută loc de îngrijitoare lângă lichidări din punct de vedere financiar, a chestiunii optanţi1or tn 
O fată tânără de familie bună chestiunea constituirii unui fond de lichidare, in vederea definitivei t.1t de jmporlanL ca AraduL 1', 

un copil. Adresa "Voinţa Popo- România, Jugoslavia şi Cehoslovacia. Siluită la 70 do ani 
rului". 

Un căţeluş pur sânge "Dober
mann" din părinţi premiaţi, de 
vândut cu preţ avantaios. Arad, 
Str. Closca No. 101. 

4. Cea mai eftină sursa. 

de ceasuri şi giuvaericale. 

,~ZINNER" 
Arad, Str. Meţianu fost Forrai 

Vânzare de aparate de Radio. Repara
ţie Electrotechnică se executa. promt 

şi eftin la 

NAvkADI 
Bul. Reg. Ferdinand No.13. 1602 

Ghete şi pantofi eleganţi du
rabiIi şi eftin -numai la 

Costică Vasiliu 
Lugoj, Regina Maria 4. 

ExecutA dUpă comandă tot felul de cI,,
ntri de tâmplărie şi anume: '''ere,tfi, 
.şi, rafturi pentna lprăvălii. portale s. 
fragerii. Dormitoare şi BucAtării din cel 
mai bun material şi pe preturi eftine. 
Mai multe şi diferite mobile gata la 

disposiţie spre vânzare 

Ioan Cotârlă 
fabric str, Cap. Dan T. Timişoara, 

(Potyka ucca) 
------~-----_--.:...-

Atenţie! 

De vânzare grabnic, pe orice 
preţuri acceptabile, aranjamente 
de camere şi bucatarie de prima 
calitate, aflate tn depozit la Fran
cilr Vigh str Odobescu 7 Eli
sabetin. 

C itiji 

Y'ointa ~oporului r 

Lucrările consiliului 
Socielăţei lVaţiunilor 

Gl·nl'\'a.-~ In şcdinta d(' l\liereuri,; mariLime la Lissahona, la 6 Oc. 
Consi;iui L;igd :-\aţiullilor a adoptat I iombJ'ie 1 9"30. A'ceas1ă cOl1ferln!ă ur
I'aportul d-lui Zakski şi a di.!cis a I meazii .~ă Se ocnpe de lUlif"icarca 
c.um·oca la (;cneva pc ziua de 16 l:ai.isajulul şi <,e)eraj,ului eoastdor_ 
:'\o'.'nlbrie 1!130. cOJlfeninja p{'ntnl Comisiunea renll'u armonizarca 

La parcheLul tr:ibuna1ului Lugo,i s'a , 
pr,jl11JL o reclamat.Îe din partea f{'meei' 

Toma Domnic.a din comu.na Susan:i, 
pr.in (~a"C reclamă că jn noaplca dt 

21 1)('Cel1lvrje un individ' p. ('--CI unos{'\, 

in miezul noptii a siluil-o. Bănucş\' 
pc flăcăul ':Valeriu Hornoc, care dil 
primele cercet::iT.Î. nu recl1noUş(e fap~\ 
la J.mputata . 

unLiearca dreptului flu"ial apljeabil radului Ligt'i cu pactul KeJlogg a :-\0 623.) 1!l2!l portărel. 
naYlga\iej IX' m~U'iIc reţ{·!r. naviga- fost eonstil uilii, ni" a('{'as!ă eomisi-
!~iJe din Europa. .\poi consiliul a unt> vor fac{> pade ti-nit: .\.l(l<rtchi. 
flproLal raportni comiS'hmii (.'<lnsul· ,'On BucI 0'-, tont ChurchilL Cobia.n 
lalivt' pentru traficul de opium. - ,\Spania;, Cornc.Î0 (Peru\ Scialo.ta, Suhst'mnalul portărel aduc la cu-
DeaSel1ll'nea după !Jr0lluncrca d .. lui CoL (Franta), Sokal (CehOSIO"'llcia)'j noşl1inlă pubLică, c.1 In urma de- t ( 
Z~lcski consiliul a de"'. co,,-ocarc.1 Ti'ule.cu_ Unde" 'Su<k-.ma) şi Voka;- (1",ulu; ~o (;. H"3!)~2!l9 al judeciilo r \ 
('{)J1l"eI'intei in k:'nationa1e a ţărilor I ~'('ng (China). ricii urbane 1 ~din Timişo:mt în fn-t 1 

- \"lcwul Hnnci Solo!llon Spilzcr -J'I"lT"'" 

D I , 7r JI'. " L ţ, '" l"t'Jw. prin dr_ 'Colo111'1n Feld' a\"o- t 
1.,. l r ,l,anlU a re aen a eat _ din, Tin:işoara l){'n~ru s~ma de I 

~ 101.) ieI capital, 12 la sută mleresc I Î 

01. Prim Ministru Iuliu Maniu a fost chemat azi de 
inalta regenţa., Audienţa a durat două ore, Inceiace priveşte 
tivul acestei chemliri nu se ştie nimic pAnă acum. 

df'la Hi .\prili\' 192H ~i pentru spese 1 ] 
către de (j3;) Id rJeja slavcrite ş.i cele mai I 
mo- o l>v:cuinde( se fixează tennen sprt 

d('clurirea licilati(,l pe ziua de 23. 
Ianuarje 1\:130 ora 3 jurnale p. m. jn, 

Tiim'şoul-a IL strada Dacilor No 3'2;, 

Haine pt. d b -----•.•. - IX' dnd şi unde se ,-ur vind~ prill 
omni, ăeti şi COPll licitatie ohiccldc sCC'\'l"slraLe şi a 

CU preţuri foarte ieftine, de vânzare numai la nUllw: p<,ndulc şi cen.nomi.'C(' de,' .. an .. ,- t .·11 n buzunar prl'tltilt' in suma de lei 1'.. O WDI a Il 30'00' ' 
.. Nceastă ljeita~ic se ordonă şi în 

Timisoara-Cetate. Str. Vasile Alexandri No. 8. fav'ontl lui Samuil Goldstein rcpr, 
Secţiune specială pt. măsură. - Condiţiuni favorabile de plătire. 

Dormitoare de lemn tare dela Lei 10.000 

Mobilă de bucAtărie aranjament pentru antreuri, camere de fete, camere 
domneşti, birouri ŞI prăvălii, Uşi de portaluri, ferestre. şi orice alte lucrări şi 
reparaţii din această bransA, executI. in cbndiţii de plată avantagioase: 

Iuliu Kârolyi tâmplar, str. Bucur 16. 
Tot acolo se primeşte ucenic. 

Inainte de a cumpăra 

APARAT - R.IlDIO 
Cetefl ofert~ şi prospect dela 

H E R S C H .eşi 
Timişoara, loseffn B.-dul Berthelot 7. 

Tipografia _Voinţa Poporului,. 

pr;in dl'. IuLiu Blum avtlcat, pcntnl 
1"t'slanta dt, ti3,j Ici cap.itaJ şi sp<'.se .. 

~o 17'16--92B port. 
Timişoara, 31 Dec. HI~I , 

Portărel: indeseit'rabl' 

S'a deschis! Salon de frizerie 
pentru Doamne. 

Preţuri ieftine 1 Serviciu prompt! 
Ondulare cu fier ___ ...... 16 Lei 
Ondnlare cu apă _o. _ .. _ 20 " 
Spălat părul _ .. - __ ~ 15 II 

Manicuri ___ __ ___ 15 " 
Tuns ___ .. _ ___ _ .. _ 20 ., 
Abonament ... _ ___ _ __ 120 " 

Rog sprijinul Onor. public 

Salon Pompadur, 
Arad Piaţa Catedralei. No. 14 1 
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