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Un an de şcoală comercială 
române(lscă la Arad. 

Sehimlnirile s{}cia1c, rcÎoI1ltH;le, Îk ele ue 
ori<::ic natllr~\, S\!nt Privite la Început prin prisma 
'~r'titce: de rezi'stellţ~i a elementelor conservative. 
J\lai târziu însa pe m~lis.tlr~l ce se consolidează a~ 
precierea HtiliEttii iPttlctice. ncco..<;:tdtea lor e ve
rifcahi Si aprobata de ccrinlele PTolwesu!ui KC-
lleral. ' 

Scol,:le comerciale sunt crcatlllllj ale tirrmu
lui mai nou. Mai de mult, portile şcoalelor cp:1U 
în~.:,hise st intdor cCimercia:le, i'a·r cu\wştjntele e,
lt:!11cntare ::..c [rlV~ttau dlda ma,cstr!i !}artrcl113ri, I 
Priviri .clis:pr.etuit()are s'au îndr~Dtat constant a· 
Sll'Pra lor. TClldbnta de a le incorpora în progra
ma materiilor academice, a t1eslanţu:t atitudinea I 
cea mai ostil~, fiind nu numai criticate, ci clI'ar 
rid iculizn te. S'a ZIS,.. C~t llU sunt t:cJnnc. sa Tic 
']îrDp;u~atc de pe catcdril ulliversitarfi, care ar r 
sfidatt, (l,e nişte ştiinţe PUSe in scrvic:ul :-;aq'ului 
matl!r IJlism. Profesiunea c(~lllcr-':Îal1tllll!i Sel se for 
meZe 111\1 pe băncIle şcoalej, ci la tamhă, îtl În
\'~dmiişala tân;·urilor, salt ,dltp~l rafturil~ prăfuite 
ole magazjil.o[", 

Dadi a·zj se c],l ,numai în unele state impor
tanta cUivenită !:ti:'ntelor mercantile, 11U mai în' 
l..'ape îndoial~l. ctt \mai curând Sia 11 mai târziu, 
pn.:iuditiu1 ignorantei va fi înfrâllt pretutinde11i 
Si va trchu i să .jjc Înfnlnt 1[11 special la Iloi la 
rom~lni, f indc[t a":t[lZ[ oam~nil se convim; tot m~tt 

- mubt. ca Iiu!ll<li ;;.i 11l1llUi cO!l1e]"tnhli îi re"ine Par
rt:;,;r~ullli Pe tBreTlu! ne !u.ptă al concurentei m
te matiollal c, did ce am fa·ce oare eu roadele şi 
h(;g:~Ltiile rări! noastre, dadl Il'ar fi oomertul car:: 
S~l va,!oriz:ez:: prin $dIÎ!nhul cu '3Jlte POP(Ht-:, 
surp!t1sul bngătiil-or indim'2"ne, Statele cu CMne(ţ 
infloritor au atins si IPe terenul -cult,urat nivoi.ll 
liUpCr[orlt,ltii, f.at,[ de cde:lahc. Nu; am hmorat 
negntul în fiiavorul streinHor, cari au acaparat 
h(}gătii vaste. 

Trehue sil CrC!$tem o clas~i de W~l1:.us(ori rC)

nH1.U' cinstiţi. com;tic1ltioşi. onesti. !JrCClIl11 şi Îll
tregd personal ;de functionari pentrll ÎlltrcPrÎw 
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derile dle toate cakl':oriile. Dac;{ ne arllilCiuH prj
virea SPre Occident r;-lIm~î11(:m frapa ţi de felul 
CDm se interrrC(e>:lZ[' a{:olo J)roÎesiUliCa comer' 
ciantullli, llre(.Uln :->i ,de sacrificiile aduse din 
partea st<!tului în illtcrc!-,u l t:du~atftll1ii profesio
nale, Scoli comcrd(!l,e în l1ltT1l;lr consid,crabil, in
terycntiuni!e sprii"'ni!oare ale une[ !)l"cse bitle 
on;ani:zatc, ~cricrilelc{)rd[cc de s.fJt;'.:ialitate, 
mijlo.ace!e de j'n':; truct[ LlllC intuitivă şi alti factori 
corc,sJ)[lllzittori servesc caUZa învtttaît1flntului co
m~rcial. 

OJ.m de. aceste consiJeratiuni g-cncra!e am 
fost condus În mOl11entul.:ilnd, solidtat. m'am a
rrt~cat să scriu aeestarn:ol. Ave'tl1 azi ta Româ
nia cam 32 de ~coli superioare de cnmed, dintre 
cari vre-o 22 lT1 Tfl111Sihlania. re> tul în vechiul 
rQgat. 111 Bucovin1a Ş;' Bas<lr-abia nu e nici una, 

ArnI'! trecut s'a :de·s'_his Si În Arau ~coală S1l' 
perkl1d de cI',ml'rt rmnfi1.1cal'c~\ I"'~ lâng~ oea tin' 
?;llrcuscil de b:Lieti c::tre \'xis[a dl:'la P~R:; si pe 
hhll1:ă c~'a de fete care f.'xi~ta dela 1914. Din 
cauza '11ll0r greşeli tcchnice ale 3dmil1i·stratiej 
<tuborit~ltil()r nnastre ş-col:lre, J.<:&::hiderea lor nU 
~'a Hli:ut cu fastul meritat. ha chiOr fură ca o 
parte a publicull l ! rOmUllCS'C ~{l fie stiut. 'dovadă 
au fost cererile de Înscr:'eri din cursul anului, pe 
mă:suTă ce s'a ştiuL Di11 C<tllZl',l aceasta ~a şcoala 
de fete s'au însc.ris foa,.teputine eJ,cve. :o aaă 
greutate a fost Iil[}~a de profemri, :căci odată cu 

. dC:<\2.hic'ierea accst:lr ş.coH s'n nt11fl't li 11111 ai 1 1)1"0-
fcsflr1a h~li.:ti l:'i o profesoară la fete, restul l-am 
cnmp'c-c.tat Cu profeSOri auxi!iari dela alte scoTi 
~:n Arud. 

Scoala de h~î'etr~0s~hls'fâfdfâ"inrmti~ 
fostei ş.coale comerciale comunale, zidită spre 
acost ~op I'a 1890lntr'o pozitie pitorească din 
'Dt3no:\!1 oraşului. care însă din cauza lip<:ei diC re
paratiuni, - :pc cari or3':'-1I) ~ste ohr'al-rt să le 
facă, -~ Şi pe cari nn l~ he. - nu ştiu de !ce, -. 
llU 1111llnai că se rlllne<lzil, dar strică si ,as,l)cctul 
parcu1u,i prin lJeretii ei nev;~!}siti de vre-O 10 ani, 

Şcoala de fete e instalatiI Într'o casă ·parti
cul!1ră Închiriată în piata Avram Jan':u. care n'(l 
conespuns nici Întrecut pentru local. de şcoaiă, 
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dar l~C 'iilo!" nil \'a mai cOresl~tJllde de !n..:, 112:1.' 
\ <Ind numarul de c.!a~l, necesare, 

In luna Maree a, c, s',a î:u:ut Primii pasi p~n' 
tru illf[itntJarea ',:onUetului scolar, lansfmdu-s.,: liste 
[Jl'!1 Iru ÎT1&;ricre de membri. Ia p:lrin tii -c1ev1or, 
13 absolvellti dle ai ş.coaJei. kl instituteie f:n<lil
ciare, la îlltrcprinuerile industriale, eh:. Inuată':t:l 
St, \'Or Înapo'a iistc]e. se vor alege Jlll'lllhri dintre 
eei Înscrişi, conform regl1]mneTltu]ui, Camera d.: 
comert si corpul profesoral şj-a numit deja n:
rm-'z':ntal1tii. Tin ~ft chscrv îns~l Cii ~; a.;eastâ in
st[tutic, deşi exist:'! În multe state, 'ii e desnq de 
\Tclt,e şi in r"gat. la Hei apare ::':1 HlJliJ ,,' nu 
prin,de. sancel plitin llcntru nmment a);:\rc ca fl 

rdOl1nl :I, de ,lL'cia Îl1t~i.n1PiTlă rezistenta puh!kulul. 
Cu tOtatc aecsnca ne-a reusit să forrn;lm un f01:d 
de vre·o 18.000 le: Ia ş.co<Jla de b:!Îetî şi Vr~-() 
sooo lei la şcoaLa de fete. ' 

J·n privinta mobiL'erului şi a mjj;oacc]or de 
inl:;\1{,m,l11 t, hiblioteci, muzee, lahoratorii etc. deşi 
~~(t11a de b;ljeti a fust Înzestrat;\ pe vren'llrt cl'~
stul de bine. in urma :11lu t rtrii din ani: nzhniu!ui 
şj de dupti răzhGiu, s'au d~erif}rat Şi s':ll; furac 
mulic. a~a efi azi llU ne p1ltem tr}C.m<l; hlUda C1J 
ele. L3 şCf}~l1a de fete Ji'Il"CSC ~u des~i\·:ll"~irc. La 
arnb:.::1e nu avem bihliotecă rmnânease<l. 

elj~\·ti Se' compun din fii de funcful1ari şi ti
rani din judet cari. lupta cu mari grelltClti, unii 
sunt toată ziua 111 tren, 11l1lnttânu <l\'e~ locuillta 
în Ar'lc]. Multi lH!rinti îş.:i aduc cnpiii lJ <;:.:rda de 
cr:mcrt nll'rnaiduP[l ce vtld di ,nu pot înainta 111 
liceu. Şi de acc,astă pj~rerc sunt şi ullii intclcc
t:',tli cari recnmancl~l olevilor ,de CJ~\S~l IV-a mai 
~Hljbllti ~o>ar·a de comert, Cât de mu'!t se înşal{i 
a,::e; ce cned. ca la ,această scna,lă cu o prol-rramă 
sl~praindrcat[l de ;~32 de ore s1~ptiLiinânal Se 
pot ferici elementele mai s.labe, In pri\"inta acea
"ta voiu spulbcm aceste idei ale nec.l!J1os-:::Horilor 
arrn{lnd, că ·la sectia magh:arfi se înscriu cei mai 
hU1li cl,evi ai 'cI. IV şi am g<lsit inteligente sclipj
toare Între e'. De a$emenC,a la a'~ieast~i sectie îşi 
înscria fii ~'i ficclecei mai bOl2:ati negustori si ln
kle.::tual '( din Arad, cari g~llsesc efi 11u existl () 
şeoală s.ccundară mai bl1n~i pentru fere .::!t cea ele: 

Azi, Duminecă, În "Parcul Eminescu" serbare câmpenească, organizată de Soc. ,~MarăşeştÎ !" 
1udecata de apoi. 

Fă-ţi socoteli (;U l..'I\~I!H'lr1, 
răci o ma re judecată le ,1~
lea.plă. 

După llt.âtea l'I'faturj date u<lenici1m' şi poporu
lui a'Junat îm:pl'ejllT. Ţ~Ull mai adao~ă unul ca 
incheel'e. 

. Iar când va veni Fiul Omului întru nUl!"lrea 
Ra:şi t<)ţi ,,,,fintii îngeri C11 ,dânsuL atnnei nI şe
dea pe scaunul mărir~i sale ... 

8î se vor a,duee Înaintea lui toate liwhele: 
lŞi-i ~a'despărt.ipe d~ÎniŞii (pe <HlITr.i{)lli) umd Id<e 
nltul precum de;;part.e păf'toTul oile {le capre. Şi 
'Va pune oile d'a dl'e:)'pla lui, iar ('.Hprele d{'-H 
stânga, 

Ahmci va zioo în1lPăl'atul celor [Fa iheil)lla 
1111: veniti binecu\"ÎLntatii PÎtl'Întelni 1Il(>1l ~i mo
f)t.eniti ,im;păraţ.j a~ carD os-te gntitfi 'W>Hi;Î K1,('1a 1u
t.enwieroa 11l:fl1Cl, Că am rflăm.ân7.1t. ~i mi~aţÎ ~lM 
rk-am mâneat: am în~tat. şi mi-aţi ,h1 rle~a\ll 
băut: st.rein :tim fOE>:t şi m'aţi primit: gol şi m'Hţi 
ârn'bdîcat; bnlnav am fnF.t ~i m'ati -oerC'oJat: În 
temniţă am fost. şi.aţi nmil la min'o, 

noa,mne! ejind te~a.m "MiZUt fHimitnd, şi te-am 
lll'iî;nit sau Jnselat. :şi ti-am dat ·de ai hilut. !lan 
('nnd te-am văzut ,b,llnav, "au în tamnîtiL ŞHllIl 
H~n it la ti'ne ~ 

ŞL l'ă;:pnn7ÂU1d .jmlîăJl'at.n1. vazÎee lur: ;rimjn 
zie ""'-'11H. lntl'll,'i)t aţi {ăent 11nnin 11intl"HPe"iti 
fraţ.i ai' mt'i p1'flll. mid, mie ati fR~nf .. 

Atnnej\'1\ zil'e ,şj eelm era "tâll~a lui:' ,rltweti
\'ă rIda mli.ne bl~t.cmilţilo,·" În ,f{)(,\ll 0e1 \'erlllie 
Cill'e ct«te gătit. niawllnlni şi lnj!el'ilOl' lui. Că)'} 
am flilmânzit., şi nn mi-ati <lat .sa rn!1nÎmc; am 
insetat. ;şi numi-aţi" dat !'\ă h('all: ;>.t răi n nm, fost 
,~i nu m'aţi primit,: gol şi n11 m'~lti imhI'ă~'at: hol
na\" ..şi în t-ctmnjtiî., şi nu m'aţi eere{\tnt 'IXl mine. 

AtU1)('i >,<lI' l'i\,,,:pul1de ,,;,i {'l zi('ibîld: noamlle! 
('.und t.e-am vilwt fti'im<1nlrl !'ll11Îl}setal .• !'fill 4riiin. 
~an gol. "au ooln,,,', sanin tenmită, şi n'am ?In-
jit t,Î.E:'? ~ 

:\ tmwi va ri'î~pnntl~ 101', zi,'ând: a,mÎn .g!'~i('s'e 
YDUH, .întrucât.n'aţi fi'i'f'l1t 111lUjR ,(lintr'n~'e~ti IHI'a 
mic·i, nicl miE' n'at·Î facut. 

Şi \"01" 1IlC'l'ge !l(,{,~tia î1l 1ll11ll<'H n~-;.ni('lL iar 
dreptii în "inia 'd", v('Ci:~, (\l:~t.et, :XXT. :H-4fi'\. 

"'t" ~ 1 !' rl (YT)t" , • n'1'1'rl' .1 nţ,clf'sld a{'if68tor C'\lTill t(' f' ll1'llIntol'1l1: -X n <'. 11. .unel \'0]' l':l,;pnll'f ,(' 'ni 're 111, zI':' . 
• 1lII -.. 

degtllJ să ""puneti că ","aţi lf'piklat .le "oi (,le egll
ism) şi aţi urmat i11vătături1or Evangheliei. ~n,i 
destul să. ""Pl111(lt,j din .buze că iubiţi ve Chl'ist.,,,'1. 
Iuhil'(>[l ~ 'va putea dovedi numai dacă hrlhliti 
pe ed fli1(rr.!j'lnl(l; dară aţ.i adăpat >pe cel În,-.etat: 
dacă aţj prim it ])e 001 st.l'eiTl; da1(,!i aţi îmhl~eat. 
po ~'E'l p:ul: ,dadi ati mJ\'R la ~H\t1l1celM holna,vi, 
sa-i îngrijiţi şi ~ă-i ,rnângăiati." 

Aşmhr, nlll-i ~lest\1r '>'3 zik'j dî {\,;-tÎ ('l'eştin, 
fiindcă ceH':Şti E\'anghelia şi faei crlw(' la hise
ricii. X n c destul "ă te îm~hizi in e.a"ă ('Il Tlof't~i 
1'1lg3'('jnne fl.<'lll sîi 'P'l{'ei în 11llstjdllt.(', (}: hine lşi 
a8ta~ "il-ţi limpozElşti fluf1etu.l. petrecân(l nn8{i]'j 
timp trr'l"li indrlullgat. numai ('lI ~!lândul'Île 1<11(" 
"pre a le ('imtiirj ('.n Ide-amlinuntul in fata E\'llll
gheljPi). nHl' urledirata ll1 hîl'le d{' Chri"tH~, 80 

an\'C'd("Şt8 lllai lI,les, lupttmd ~î ajutand pe rcirlin 
ll]'{jnr\ll tău, ('awl Iln nen)€ de ""1l1'ijinn1 tiîlL 

ne(}i!I'6<'Je • .întl'n~ât, fiti f!1('nf nnuî;l tlintl'c ,t

g':l$tilL. >111'10 llti flî~'llt", Al;'ar1al', pânii ln :Jltil in
,rlel'fltil. r"u:o< {\ ,wipe p3mflnL Il! {lI'lN' I)m n:h·ăjit. 
cn'l'~ :l,,;-hNlpUi il 1 in :l1"ca RnfeJ'ln te lnl' lni. nn ·tc~i 
i-lo ll<';lll'e<\zn. ,'.'i fliinti11nît PE' T'<\1:;. \'('1 \'{'{ka 

În.l:ltii r{'. l'~hln1'i"1 ,<;:i l!H'pin1'l <ce ('"l">Jilr~ In -wfl,,
tHl Hin! 



.Pa,II;. 2. "TRIBUNA ARAD~LUI" _.- ------_. _._-'-
~onv~rt. Ace,rsta ar putea 
multi rOirniiiJ1i. 

servi de exemplu la I până 
1 

la 14 Sept,oTl1\Hie yorprezenta ~eC'larat,ia 'nf' 
reÎnseriel'e !şi \'OT aohit.a p'l'ima rată din t.Hxa Ş['o-

Pentru desvoItareaîn ~ol1ditiul1i cât mJj 
bUl1l a ş-\.:na!e!or de cmnert din Arad, s'au luat 
de pe acum unele mă.,",uri. ~pre a se asiR'ura adă
,rostirea in mod corcspunz,Hor a elevilor, scoala 
a in.:hci-at un contract cu :Corporatiunea cOimef
cj,antilor din Arad, contDrm ... -Jruia, corporatiunca 
pune la d~9Pozitia S\."'{)lijinten~atlll său din aripa 
drcapUI a ş.c.olii cu toate Încăperile si tot mobi
Harul. A~est tl1tcrnat Pfovăzut cu ,mobWer mo
<lt'fn. C{! paturi cu som:cră. noptiere, birouri in' 
divi:duale. ftav()ire~apaduct. eb.:. va putea adăposti 
p[ln:l la 80 d~ el'evi. J:lev:j cOiPij de functionar' 
si de tărani săraci, vor putea obtine, dacă vor 
cere l'a timp burse, din CCtlc SO miI. votate de 
millisteru) instructiunii pentru Întretinere:a lor În 
t[~'lte internatt':le din t'ară. 

~"H1 luat m[ilsllri Ca ş-\.:oala de fete să fie pla
sat;i intr'lln c-dificiu corespunzător şi să fie vrovă
ZII ta CI miJloace) e de Î.nvăţ"lI:n.lllt nccesa re. Rcn
tru fetele dj'!1 PrOvil~cie se va jnterven1 să Ii-se 
obtin;l dte-va locuri în interwltc)c de fete exi~
tente în Arad p,l!]lă la anul, când cu concursul 
nrinisteru)u:. dl1lpă avizul in~:~doril()r se va Î:n
fiînt~l Un internat şi pentru ele. 

Cu aceste m5suri şi C'll alte)e, ce se VOr mai 
It::'l. :-:peră'1ll s;\ ri,d\:ăm invăt~~mântul c(~l11ercial 
rom;Î.llCs!; din Arad la iml)Ortant.a ce i-se cuvrnt: 
într'un oras comercial c.q Ar~ldul. nepinde bine
Îl1toll~'S s.j deoon<:ursul ce ni-! Vor da Întne,prin<le
rile comercilal'e ş'i imdustriale, cărom noi le furnl
Z;'!In mt persClnalul de,bimu. 

Arad. luna luPe 192.~. 

lară sau ('t)rerea de s~llt.il'e.Forllllllare ,de- reÎn,
: il'eier-e se gik:ese la liceu. 

1 
E,mlll~lIele de. cO~'i9'l'nţ~ se vor tine. rlela 

I 16-21 tie'pt.enwrJoe lD(',lns l\', alară Ide cele ,ale 

I c1asf.'I)or I~ Si ~111, c·a.re se tin dela 15-18 SClDt. 
: r~a e.xafmle'll eleYli vor trebui să treaeă o prohă 
scrisă ,şi una orală la ohieetc1e la '0ari au fo!'t de
('Ia'rati c~rigenţi. 

Examenul de a1bSQlvire cur.s inJf{,'!'ior :le tine 
în ziua de 18 ~pt. 

Examenele elevilM pregiHiti În 
fl.8 t.i n dela 14-22 Ser~t. 

('nl'fl.ul'ili(l şC()]ar{' Îll('{'P la 2~ Sopt. 

particlllar 

DilH(ill II ('.(/. 

.u ... ~. ~.~·~,,~:~.~·~,,~,.'.~·~S"._$~'~\.~.~ .. __ .~ .. __ .. ~ 
Exercitiul pompierilor 

dela .. Astra." 
El·i la ora 4- p, lll. a e1\'ut 10[' U1I' eXf'I'(·itin al 

1)(lmpierilor 'r]t'la fah[';r'a ,rle \'i1g'oa1le ,,;\.~tra" "lin 
l(~alitate. 

Tna.inte,d(' Înt'ep(\l'{>.a {'x('o]'('itilll11i, rl,l dil'PI·tol' 
al fa:bri('('-i, Vig~'az6, le tine o în!'lufleţ.ita rll

vâ'ntare 'clf'spl'e rolul pe ['are-I all atât. ÎIl fa,hrÎ\'ÎÎ 
<'ât o;,i În oraş. Laul(]ă ad.i",jtatea [1ei'fă"~1l1'ată pi'U1ii 

ar\1tlnşi începe di~tlrihl1il'(>a lllerlaliilol' .,Servi<'ÎII-
ALF.XANDRU MANOLJ: lui el'€'dilll'iof;" ,de 5, 10, 1:'1 ·şi 20 ani '(}r(. Hl'ti\'i

IProfesor la şco'ala Sll:pe- tate. 
rioară de comert din Arad, T.a ora. 4.09 în'C'epe exerr.itilll jll'e;;l1pllnând ~ 

,.. Pa.- at '" u* '*' __ di'ilrlil'i infX>lHljatC'. FărH f'.tl'i,găte. fliră larmă. ('1\ 

Inscrieri şi examene la liceul Mdine şi ("On~lnl:;,i m~mai ,n~e ,~~mnal(l. tn)un!iho~f' 
au fost a"C'Zlite cu o Iuţeala at,at ,ele Irr,iare ,lm'Ht 

"Moise Nicoară" din Arad. ';j h dn'pii iouă minute au Înr.cput ,'-lă !şi flln'rţ,ioll(,-
T, t't' '1 t' . ~ I 1 l' Iz-€" Pompa rll motor t'l'imit10a a~)a ,din hazin pe IeI.] I e pC'n I'n Hl::lCl'lere !ll r. <l;sa -a·a l'c,eu- . v , y 

1 ' 'f' NŢ' v .' t 1 D" patru t.A\'1 ,fl~2ata ("!ll'P () al'lln-t'all l1ana la 30·40 
111 _, '~l"e 1 lco8rH. "eVUl" ,lnaln 11 il II·f'I('ţ.p~::e!l. . . 

" l' d I 1 1 4 O-t mebn departe pe ooper~u.r,J:."'"·,"''' .. '_-<-V.,, ' ·,(·va el ' ea. - '1: "''JIl~!, '. 

Formulare de cerere segă-ne&e la liOOll. f4e\'or 
adnexn:aetul ,de naiŞtere, eert.ifieatuldewhsol

vire a ('unf<ului primar, certificat Ine vael'!na, 
r.are ",li nu fie mai v1f'.('hin ,de un an. Examenul de 

admit.(>re Încape în ziua Irle 15 Srwt,emnie 'Prin 

exmminarea mBdicală a devilor, iar în ziua :rle 
lG Se/pt. ora 9 a. m. ,În0op lucrările scrise 'Şi 

{)raltt. • 
El'ovii celorlalte clalRe "e îUfK'riu do,drelltdacă 

Se inţ,e1egc (',îtde,hull trobue "ii fie imateria
luI pentru a rezi,st,n enormei pn:sinni ,şi marelui 
dehit<le apă pe eare--l trimite pom1pa cu motQr. 

F.xer'ciţiul ,,')' t.e11minat la 4.2'7. ~ -
ReflC('tâ nd asu pra acestui -cxerri-ti u ne gfw

,dim la marele folos pe care poal1e să airlucă il(lfa
stă ol'ţ.ranizatie a 'P~mlpier,i1ol', oridruj oraş, ori
rarei fa1brici, ,depozit. etc. şi regll'etăm '<'ă mn1te 
,din imarile întreprinderi din v{>;r.h.iul 't'egat., 'ca

rora li-l'i'au întâmplat ,pagube de zeci ;ne milioane 

llU 1"a\1 gândit l"ăfacă o or!2:anizatieproprie 5imi-
• larră cum are de exemplu .fa,hrir.R Astra. I-.il'l' fi 

a.~teaptă În eeasnl judecatei oolei din urmă. :Să ~ oo. ... tat m~u1t mai pntinî,nt.retin.rerea a{'ICst.ei ol-.galli
uite împrejnr şi să-,şi aIdl](~ă aminte de re1nl 'Cum 

zatii 'derât -pagL\bele -pe care le-au produs ,ine;:>l1-a JUMat: al'litatn-"·a el gata de ajut.Qr fată de rei 
-cari a.~t.ept,all ~u\'ântul şi farpta ,lui, ori nn? Cine diile. 
;n'a in,hit pe de--lbpl'oaŢlf'le, ,şi n'a Idm-edit-.o 'Cu S'a.u scun~'P~t îll'8~ la c;viljzal'ell,:~'( moderai
fapte, acela poatt> sa fi făcut mătiinii {le odilm~nea- zarea mduetnel, ca sa fac>ă e('.ol1()mll .Ş\ au ŢJăgll
ta 'Până ,<;eara', TIoate să cjtea'Reă ru<>'ăeinni p1'f\te I b 

l' '" it însutit, vorba prO'\'erbnlni: Scumpul mai I'ăn 
rlJ-g-ă<'inni. nu-i ul"maş al lui Isus, iar Fiul Omu- ' . 
lui î~i va iîntoarre rraţa dela. el. . păgub~te. I Guvamele de azi. de mâiM, şi 'Ce-o .fi ;.<ă mai 

I vie, ar fi bine !'Iă introducă obltgatm'În la 1I1:1l'i]r 

. industrii Într.ctjnerea or~nizafiJnr de p()rnpÎcI'Î 

POTRIVIRE LA VIAŢA ŞOOLARTT~OR. 
.luJdeeat.adin U1'mă e l1'ŞOr de ghi('it -cum va 

suna .pentl'll fie'care 'şcolar: :Ilşa va fi 'rliffplătit 
la eââl'~Îtul fiecărui alL nll~)ă 'CUm ia {(ISi. "ilinţa 
in ti)mpnl anului. 

Şi t<Jt fI.ş8 va fi ,şi la !>-f'âl'.şitnl a,nilm- ne ~(~oală. 
Ai fOf<t blânodşi bun cu t{)varăşii tăi ~ ,învăţătu
ră. blfll10 ,şi ,hun 'Vei.fi:în ",iată. Ai fo:-<t lIIojic ~i 
dZJhlmîHor. mojir! ~"i arti4to:> vei înbra în cal~a 
cea mare llvieţ.ii. 

Zin a de m~me <'!Ste -suma 'viet,j i dj II zi \la de 
azi şi de eri, AşadaT. ia Soeama: fiecare zi şi fie
(~,Ir(' ('ta;.; pil8ridut .În zadar, te apropie de ziua 
:<I)('oteljlol', C'llm t,i-ai aşt.emut, aşa \'ei nUl'lTIi. 

aşa cum este aici î~ Ardeal şi să nu le .d,jlstruţdi 
ehiaT pe aoe.le ale oomull;elor. Rep1·(1. 

$ ...... "IU' fU?" ... 1 

Tenorul Qrozăvescu 
la. Arad. 

Fenomenalul ten\()/' Tra·ia.p, Grozăv,('.<:cu. rleln 
Opem popu.la-ră din l'iena, (rupă ultimele-; t,.i
umfuri din capitala AIl.~triei, va d-a îu 11 Al/.qu.~t 
un concert ,in Pa1.ahJ.l Cu-lt~((1'al care va fi, fă/'ă 
îndoială, cea, nwi sttălucilă sărbătuan(' odistiră 
a acestui an. 

....... ' ... .-. ~.6 • 

/)Ull1il:t.:t:{i, ?fl I';k 19!.: _._------------------
Conferinţa deJa Sinaia. 

Eri, f-;âmhl1tă a ÎIl('eput la Sinaia "olrfL'l'int' 
~ricei J nţe1f'g'cri. ne,,-pl'€ 1!r.Mt eveniment. (;{jt'i. 
sul guvern nI Il i "V.ii torul II serie Il rm iHoa.role: 

Conferi n ta r1ela Si nai a, '('um a <5i dC<"1arat lll, 

nj"trlll nOl'-tl'U 1'1(' eX1Cl'lle d. I. G. Duca în intr 
vjenll pe (',are l'a ,dat ziarioştilor aCHim râteva zi, 
nil eRtr U]i{>nită să arlucl'\ .ştiri !'{·nzaţionale. F.a 
una ,din a('ele întruniri periodiC'e pe cari l'epn 
zentanţii 1T i('pi înţelegrrri au hotă,rît să le ţj, 
rS'Pr~ a fi cât mai rl('.~ în oontaetşi ~pre a av€' 
!':rhnnhnri rk- YC'deri 3!'\lI'pra rli'kritelor ~h~tiu 
la oreli n~,a zilei. . 

Din infol'maţTunile pe ('ari le-am putut rulo.:" 
('r~l(>m a ~ti ('ă la Sinaia, (lnii Beneş, Nil1l'iei " 
Dll('.il vor di,,...·utll În ne<)"f,hi • uI1mato&L'elp '(':h~·
"titlni: 

1, Atitllllinf'a n(' ('lI)'C' .Tug'Mla"ja, Ceho!';lo\'~r 
şi Rllll1UnÎa nrnWlIza :oi! () aihă fată ..-le diferit-c' 
{·.he>'tiuni la oNlinea zilf'iin ('ea rle,a Doua ~e!':i" 
T:P a lig('i Xatillnilo1' ('arc ni llYl"a loc la Oene: 
1n În('epntul ll1i f-;cptemnic-. 

2. Rap01'tl1l'ile Mil'rj Tntelcg-I"l'i cn Polonia 
Grcria 

S'a \""I'hit rle Într:l1'ca Polonif'i in Mj('lI Tw' 
1{g-el'p. Din n.M01'lPil'f' l'apol'tnl'ile rljnh'e Prag, 
,şi Yal·,ş(l\·ill 1111 snnt n"stlll de ;;atÎs:făeilt.oare ,nE 
t1"11 ra ~Ii poată fi ,'O)'ha în moment,nl rde fată'{' 
Întraorca PolOll iei În ~ri('a Inţelogel'e. 

~:---... 
,Să "periim în<;ă ră întrnnil'f'u 'ne1a Sinaia 1',. 

r('11 tl'ihll Î "ă grahe3'wi! apl'opiel'ra C~ho;ll-cl\'a('i'-, 
şi a Poloni<ri. 

Dpfl8f'n,'f'11C'i1 nil pnnir' fi y(wl);!. (Il" lntrnr{' 
imediatii a Greci~i în ~ri.('a Intelegere. 

('on fel' intu nf'la Sin a ia \':1 Rvea ~i'i (':xa.min~" 
,d<lcă :'l('('a~t1i' Îl1tl'Rre :11'0 :li'entimentnl J;ntllr'" 
fa('tOl'jlor Mirei Tnteleg-m·i. pre<>nm şi ronniti 
nile şi (lata la 'f'ue Într;!'I'f'a G],f"piei În 'lira 1, 
t{']C'g'{'II'C ~'al' 'Putea prorl\1(,C. 

~. Se VOI' examjna l'aportllrjle MiQCi Inte, . 
!!t"l'j cu Ungaria. 

'~e ~ti" rl1 ŢT'nQ":1T"i~ ~tifi'llf'~te rlc.,;rni"'illTIe!l :, 
rrp;l1'a(illni pentrll ri·clieal'ea i,potooei pe C8.lre-' 
liatii (l811 a"upra 101' în ,,·irtntf>a tratatdor rp~, 
tru garantilre8 (lf'i:<Jli\gnbi'l'jlor 'de răzhoi, 

Ungaria riere rj,rli<,area ar(~s.tei hmt,eei. ('a· ,1 

poată obtine un ~mrnr\lmut, pe "are in ,~pe('ia,l 'F, 
p.!ilera arii dispU!'lfl să·l ilrorDe. 

Hpprczen tantii )fjcei T nt('leger i, . Îmlprelll,:~ 
'ele altfel ('\1 Franta. lin Ţln~, Ţl('ntl'll rirli<,area 
ec"tE'i ipot,eri. o ~erie de '('onlrl iţ,i1111i.' Ch('.stinw, ;, 
ya fi ,din nou examinat.a la Sinai8. 

• 
Fi1'~te eli dn.ii Bcneş. Ninciei .şi Dnra .v" 

cxamina şi sit.uatia 1(1 in Bnlţral'ja p~ care rreek· 
il şti că o priws-c În acelaş fel.' 

Fil'o:;,te, ,(!('asemene8. <'11 ei Yf)]" examina ~! 
,~ituatia p:E'nerală il1temaţj.mNllă. Intrueât M:, 
1 nlelrgne e nl1 faetorrte orfline, ,de soli,darit,a' 
!şi maj Pl'e.<:u;;: rle toate nn Jador do pace în cent.rii, 
'EIiTOp(>i, ~fI înţ.e1ege să lege acţinnt"1l ~a ue a~(·' . 
a mariim- "ăi ahaţi, in!':ufletită fiim1 ,de dorin,.,) 
comună <1(' a mpntjlw şi fi întăl'j !'Itarea ,de lu('rw 
el'(';!ti! f1p dlZ'hni, şi ('(ln~finţită. De tratate, 

'N# 
_r' 

4 • • • • 
Un sanaforiu pentru ziarişti. 

CLUJ, '- Sindi·o3.tul ziarişt~l.or d':n Arde, 7, 

îIlCepâl~,d C(m~trt!irca unui sanat.oriu al ziarişf 

lor, la T u.ş n a d a hotărît ca SjpTC a-şi mări fow 
el'urile S;t orzanizeze mari serhăfi;' pe. ti-mp de S 
zile. Ia Bucuresti, so~icitând spre acest ~.;,dp oo:i' 

cursul cnnfr13ti1or djn Bu'curesti. In acelas t'!l1"'rJ 

frllll~aşji presei române din Ardeal se oblid ~" 

PLInă la dtspozWa l.iarWi,lor dLll Bucuresti s.am
t')rilq pc care il va OOns.truj la hă.iL.: Tuşr;ad. 

... -

, .. 

Fabrica de lăzi Ttirtik Arad, Strada Bihoru1uf Nr. 2. Pregăteşte şi t rt 
transportă diferite lăz in ori ce cantitate, ca ranspo area 
lăzi pentru tren, po~ pncum şi lăzi pentru strugurilor., 

• 
;; . ~ 

~ .. 



-
nilleCr~, 29 litlil: 192.,. 

1 ~', ajunul unei recolte bogate. 
Ploilo clin umml an salvat în lTr.'are pat·te )"0-

aj)()l'umhului, iar ziarple au dat de '\'e;:te ţă
ba lumii întregoi, că ţara noastră va avea o 

stă r(ICooltă de porumh. Ca:l'e ~redeti eî'i este 
i,,~ ~tul aeestej bucurii ~ l.aul l'.C'ade 

Specnlatorii a"d stat la pfmdă ca hienele ~i [le 
o,", wa zile au 'Îneepl1t5'\iise pună la lucru Ca ,;.jj 

>oare rât mai jos le'n1, ca apoi eu lei cUITlIpii1raţi 

·;in, să cumpel'e~hogăţ.ia ţării noastre, mune!l 
hositullll şi harnÎ1?uJnÎ nostru {Xlpor ~î s'o ii'pe

"0.1· "zEl ţie PIeţele streine. 
Şi lumea ~ sbatp de ~ctlmrete în ţrura ('ea mai 

'o,o,r~ată a Europei •. se miră' cnm gll\-ernele ,ne eri 
:0 azi ntan avut atâta ŢHlt('re să îmri{':rleee şi 

di,o.tl'u,!.âî 'pe sŢleeulatol·i. şi nită, ('ă toatiî priei
, ' -mizeriei noastre "'11nt aceste hieneo ale vilctii 
. jale. ral'j ,;unt inne;:.trnctibîli, ci ,din eontl':1 

'- tnnl111ţp,,('; Ţ'i{' zi ('(1 meor'ge, V. T, 

De al,e împroprie1ăririi. 
Un număr Înseilnt''<lt de locuitori di.: Gaj şi 

~l Pârnc-:wa ·:lU drclPhll la ÎmprOtJr!etărlre.· f:i 
lt d!;' diferite .n<ltionalitGti. 

Credem că prin o scăpare din vedere lista 
. or în dJ'!?ll)t a fost afi~ată nutl'aj în Ga', ,asa 

.1 pârneycmii nu au luat ounostin!ă de ea. Se 
ti zice d, în tablou ar fi trecuti si ()1me,n~ care 

, . r a~vca dHPtul să ia pământ Întru cât n'au 1u
-' lt pamântul niCi odrată, de ex; cel·ebrul Ţf)ni 

cremwirsP, iar tăfiani dim Pârneava cane (i'n 
te o trăJsura cu un caJ sunt e~dusi. 

Se mai zice că Îns-usi hwa1izii de război ar 
stersi de pe Hste pc motiv că Tlrt<t1le':>C pcnsie 
60 lei lunar, rar unii sunt trClCUti de mai multe 

i, '" 
Noi Credem că. l10multumirea tăranilor va f~ 

,1 nou corqetcaEt si ~Perălm cit d· judecător, ln
. rci:rrat cu al{lllÎICoarea legii, va face. sigur, drep
':e ş." \'~ corocta grese'lile dacă s'ar fi făIOUt. 

In ,:\şteipotarea dreptătii ~rC, sig;ur va veni, 
. grum pe tărlani să nU se mai al!:ite, iar autorită- , 
:e În drept sa le asclllte p'lân~er"\e tăr:tni1or. 

REPID. 

. ,. ..... _ ... -oi-

Presa austriacă despre tenorul 
Grozăvescu. ' 

Ziarul "Neues \Viener JoumaP' ctÎn 12 Iulie 
-nie despr~ Idebutul te1l0ru lui Groza,veseu la ,.0-
'\3l'a p0'Pulară" .din Viena, următoarele: ° 

Debutul °barl~tonu.ltd A tanasi1t, eate a cânta t 
'.] c~drul unei rep'rezentaf.iuni de 1'e])c/'Wl'iu pe 
• oniodin Paghaci. a pr.rrn18 unui al do;le<t cfin
"iret ?'omân, Traoia:n GrQzăvcscu să ct'eeo~c 1'o7ul 
",i Oanio, Dacă ool'Îtonul fm din capul lowJui 
,,~.nMţi.a seri';, tenQrul de.venise senza.ţional în dr
: :tr.ml reprezentaHI'1.. Un Om' tânăr CU a.~pect G

'd'e<Ibil, carI' ştie să joace, dar moi ît~,alnte dtl toate 
:,~ie să câllfe admif'(lhil. Vocea sa e de genul eI'(}l~C 

; 'alian! parcurge în stră7ucire p1'{)r;re.~ivăÎiflCt'-
1 ând dda, registnd In edi 11 e:rcelerd format până 

:1] înălfimra Cu s01llfrifăţi pline de e.fect ata.c.afe 
j,'hă sfrJ'l·fare. Defrclt'le ca.: gu(m'rdizare((, 8"ul)
;if'rea Folllnltdui îu /'flflisll'ul de C(lp. CIIIWSCU(,n 

\°1 lolp/'alt' 1r[. mrulţi leno6. lip,~e.~t clcesfuj om 
H o!o'U • 

--- •. _------.,.--------
80c. ,.J!ărăşti" O1'grrnizează pellfnl ziua dp 1)1(

minecă 291, c. O sprl}f!l'e câm·perlf'(l.'~că în ]}fll/'cul 
gminescu. cu' unfoaTte intc/'f'$amt program. 'Pe 
"('t'nă în 7i.bc/·. V onnai fi: muzÎ<ă Inri7itară, Julei 
Jâtălii ru sf'rpenti1lC şi confetti. apoi mâncări şi 
,',pu.lul'i delicioase şi - foa.{e fnl1nu.seţile Ara-
1.1I7u1, 

"TRlm::\;\ ARADULUI" 

J NFORM A Ţ.IUNI. 

Având 'în t'N!r'I'('\ sel/tÎmNtfele J(' can' toti 
lI/mii I'omâni sunt (wimati J'nţă de Soc .. )Iâ/'ă.~fi" 
alI' că,rei scopnri sunt o operă deînrtltă 11rdo(l.re 
naţjoo.rzJă, c~·('ilem. că foafă l11mwa ,UI'(r.(/fIl1ă va ° 

tine ,~ă ia part.e In serbfll'f'.(I, câmp.Prnească de ((~l 
T>um'ÎnN'ă în Pr/I}'rul 7Tl1Jin ('se u. rar fi a!l'se d;
,'Ifr.actii şi SlII·lH'lze. Jnrp,pnful la orel.e ),. l,a orell' 
6 pe scenă liberă pmdu.cfi'lI;ni de. dnlls. cârdl'cP şi 
drclamiaţitmi CQmice,. .... 

- Ulliwnea mun('itoriloi' inl'alizi dirl ArdMI7 
"i Hnnal, fII .<;rmll de 1'('f't!lllJşfinţă faţă dp(nrl l' Î-
jirt>a CI' mr·mbri .~ăi primN5c În mod rl( tabd 
gl1'duit di.n pudpa I:nstihrfulll; ariJ,rlnn de 'ing/'i
ii ri\ a f IIb,wclllo,~ilar. C(~rR .~fă 8ub in(dfuZ 7)(lf 1"0-

/w; (Il M. Ralp Regirw Mrrr;(1o. orqcwizMză la 5 
Augu.'1f n. c. in paNul Eminescu. () ma,'re .'1e/·bl/re 
popnlm'ăÎn fa vorul susllumi tu1 ni insh fut. 

8PI'{Jaltv/ 11(/ fi I'N/ lor 811(1 pltfl'(;Jl(ljul dllC'i Jr. 
Torm RobII ;'ii ;-,'11' IWPI'Nip ~m Slli'rp,<t străhu:if . 

• 
- ('()n~iliI11 ,(1(' 3 mini,~t]'i deh:·gaţi ,în ehe"t.ia 

111.<:tl'cinărti ~werjlm' hiHe]'i('e~ti rltll Basarathia, a 
a,(lll~ 1<1 'i'uno-şti nta gm.-el'IlUllll. că în tŞe·di nfa În, 
tnrnită eri, a hotărît a "'0 institui f>('ehost"ll ilrreo
,di:lt H~\1pt'a tntll'l'()]' llI\,priJ.<w "Fjpa'l1hiei tC',hi,~inăH' 
lllÎ ~i Hotinnlui de ~ll,b al'f'hippj~'oplli Gurj(>, 
)1('ntl'lI a .. "{' pl1ne <'''p:lt înstreinill'ilol' r\npot fi 
q)l'o(>etate . 

'" 
--- A. Sa Regulă Pri'nC~Dd':! Nicolae întovără

şjt de un ofiter oll~lez s'a Îmharc1t alalt~lcri ÎI1 
portul COl1~,tnnta. pt.: V':Jf)oru] Rc,gcle Carol. ,pentru 
;) mcr;~c la COlVtantinCjJ)ol unde Alteta Sa Prin
cipele N°icolae ,.ontcez[l Ca ofiter pc lin V;J<; de 
r;'u;boi c;n~lez, care ~r: afl,1 sta tiol1ar la C(JI!lstan' 
tinn!)o1. 

• 
- Mellnhrii oomi'siei delegată în Urma PfC}pU

!icri; lui LitvilWV, - alI plecat ieri 1,1 Nistru. pen' 
tru di~:;;uta[',ooa cllestiunHor privitoare la dra)!t'. si 
ht atacllti'le hohevice. Conferinta Vd începe :lnH.;
diat du.pa ~:::hjmhlll de adrEse Protoc clla re. 

• 
- Târgu:\ de pe 1I1l,'~ Clama aOS 

aceM,;\: doeo:'ie.bir de frocuentat, aufOlst în târg, 
dupj cum a,m anuntat, chklr d. prUm~min'strll 1. 
Brfltianu. Au mai fost d_ prefect al Oradjci-Mari 
însotit de şt;ful sigurantc:, Din An,,·d ati fost În 
excurs.';: un mare grup Ode .full1 .. ..:tionari de\.a Direc
tia Res;l~mală CfR. 

• 
-- I:ri a 'Slosit telcgnlimă că d. prefect va sosi 

pc ficară, velt1ind :lin Bu.cmesti cu auto.mobjlu1. 
• 

- D. maior Alcxiu Babef,cu de~a Regimentul 
25 InfanteIi'e a fost Îna,,'nrot la gradul de colonel. 

.. 
- Din Ohjşinau (Basarabi:a) se 3Jnuntă: 

Dl~p?l stirile primite de in!S\poctonatul san'tar, in 
ult'me'l.e zile, in judet~le Ccta tea-Albă şi Tighitla, 
în câteva puncte de pe malu:l N°:ştrlllui, s'au pro
d tlS 10 cazuri ~e ho~eră. 

Cornune~e infectate au fost ~lOlate<, locuitorii 
Îlw;::Lllati supuşi 1<1 co1ranEn[1 S:O observatk medj
calft. 

S'<HI luat cele .mai severe măsurI contra îm
Pl';:îJ~,tilre;1 t.!ageluJui. 

IerT Sâmbătfl au ~osit În Oa,p[ta!5 m3i 
mn~ti !'<tudenti cd.os1ovuc:. Studentii rllmâni le-ali 
tfl'';llt o frU'illOas[l prilmilic. 

'" - - Joi noapte:l la orele 12 a sos:it in Sina' a d. 
Nill(:i<::~, ministrul de externe al ·Jll~o~laviei. 

-~ Redarul Aea(h::mjei de Jn(1-!te stl1dOj corner
ciaI.- si °t1du~trtale din Bucureşti fu{;c CllllO'scut 
că În5cric,rcJ::l in Acaucmie '7<1 aVCa l{'/,: În llflma 

unul cxnTllen ue a'dmitere, 

. Accst cxamcn \~a avca loc În !ima Octomvric 
~i va consta din urmfltoarl~~e pr{}!>e: 'notiuni de 

I chimic. ar:itmeti-c;t ~i ,1Igcbr~1 si un examen asu-
pra a două limbi străine. ° 

p ..... 

- - () udczatic ccho.lo,"ac;-\ com[wsă d'n dll;; 
Bîh.: k, dircdoru~ ill~titlltuilli zootcchnic din mini
stcn:l Ul: <lR'r't.:ultur:\ dela PrCi,l;a. si ilH?:i'ner agm· 
llcm MihOl','~k au s"sjt la l3e,eurcsti pentru .t vi
zita diferitcle noastre instttutir zootochnice. 

O\a5Pcti:i noştri aU v'zit(:tt Bas.:Jt'l'ahia Si vor 
continua a vizita her~heliile dela R~~d:luti (Buco
vina), Rond·ta (Cluj) şi RLlseţu (Hdii~a), cât şi 
,alte i!mportal1tc institutii ddll tl1uă. 

• 
-- Ofic,jul te'cl!:rafo-poşml din gana Arad do

reşte a edifh:a un g>aft1i pentru două automobile. 
Toti arllitceW cari voese să con<Cllre~e la e

difiKl1rea ace~'tlli gar'ai se '"or prczen~a până În 
ziU'a de .31 1. c. la dirigint'.,;!e Of"Cilllui postal din 
)!'ară l1nde li-se \'or ~()mllnica o:)nditillnHe si pla
nul~!cestl1: ~ara) aYârld si-si înainteZe ofertele 
Închj·s.e piln;\ in 7.iua de 2 All)!11~t a. c. 

• 
x ('('/'('('f(((i iii jll./twr/r>lf' '1(11 81 ,lI:1 Y ! 

_, Cst, ....... .e, 
Listă de su bscripţieJ 

pentru un tfbiiir si foarte talentat sculptor român 
ardelean, Care doreşte să-şi continue studiile în
trcrupte din tall7.a nps~i de mijloace. 

f\o;.ceima·pel la puhlicul r(}l11ânc~, să ~prj;ne 

Cli Ob()~u-i a,cC'st talent in plină inflorire. 

Sultlck se var trimtte redactiei noastre. 

P:lnă acum am primit următoarele sume: 
Redactia .,Trihuna Aradu'lu-i H Lei 500

0 

n. dr. Ioan Uroza. deputat Lei 100 
n, Mihai! Cnyri,R'-Rosianu Lei 100 
Danm Ali reI Pop Lei }OO 
n. Lazăr Paleu (ptmcota) • Lei 1000 
n. dr. S,:YCr P5~ntiu. medi~ Lei 100 
n, Vas'le Goldis Lei 500 
n. COllst. Mick~,:tl Lei 100 
D. dr. Mihai Mărcuş Lei 400 
D. Teodor Stan, proprietar Lei 500 
n: 5mî1 Petre Gro7..oa Lei.. .~ 

an, w .. v. _ • al w ... ' v .. , ....... 
$ eafrul de vară. 

- Repertoriul săptămirlii, -

[)UMI~t:CA: .. Mireasa din Hambll1'g,·' . 

.LUNI: Nu este rClprezentatie, 

MARTI: "P.-:liadera", ou :collcursul duei Kato 
KOViics şi dnul L:adislau Nisoga, 

Mt]~CURI: .. Ne\'asta Olandeză", cu cHncursnt 
dnelor Kato Kovacs $: Boskc Erem:i. 

.10 1:.,0 ma;neVril de toall1lnă", cu co.ncursu+ 
dnei Bijske Er0nYi şi AIÎre;d Gy6zo. 

VINf:RI: "Vizitiul femeei frumoas''!'' operetă. 
tloutatl~. c- Premieră . 
SAMBATA: ~.Vizitlul femci! lrumo3sc·'. 

Sfl))tflmâna vHtoare ·vor apărea pe s;.;en.a tea~ 
truJui ară:dan in v·c.derea atl~aj,ame·ntuliui dna 
Katc 'Kov{tcS pdmadonra subretă si d. La<l.islar. 
Nisolta d'Jnt:allor co:m',c. D.na Kato KovâJCs c o câll
tăreatfl cu vocea plălcută, iard. Ladisl'au Nisoga 
a mai jucat În Arad. 

• 0. • au • v ... ,. • 

Sursa. 
ZURICtI. 28 Iutie. - Dest:ohidcrca. -- Berlin 

52,:;, N,~w"ork 56050. Londm 2571, Paris 3.305, Mi
lano '24'=>0. Prag:a t66750, Bud<lll)esta ,1, Belgra,tl 
,::;&5. Bucuresti 28..::;, Varşovia 30, Viena 79. 

Rt'CUJ{r:ŞTI. 28 Iulie, - "Inchiderea. - Dt:
\'lze: Paris 11RO, Berlin 250. Londf!<l 910, New
York 19950. MH~Nl0 875, Ziir:ch ;~580. "iena 27,~, 
PraKa 595, HudaPc!'h3. 160, -- VALUTE: Napoleon 
72.5. m;Î,rci 4. leva 185. 'lira otomană 110, funti ett
~1~zi 91S, fn:;onci francezi 1180, francÎ elveţieni 35. 
l"re itia!iene '880. drahme 475. dil~an 220, dolaei 
205, mărci pf);l()flt~ze 14, cor. aHstriacl: 2&. cor· un
~arC 105, socollli 595. ' 

Redactor responsabil: IOAN DIMITRIU. 

Oenzurat: NIGHIN. 

Industria de Piele din Haţeg 
produce piei de oa.ie, ca.pre şi viţel in toa.te culorile pen.tru 

D'lobile ga.la.nterii~ gh('"te. papu.ci şi surtucl de pielp.! tna.1 de

parte piei bla.nc ca.rtna.illii'lin in :ne~ru şi cOlol'n.t, cal superioarA 
j 
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Pa!!. 4. "TRIBUNA AI\ADUUT' 
-------~._---~-,---,------_._._._-----

- ____ ~':ol~ _ _'_~ ________ ~_ilt .... ~. __________________ _ 

Ono .c~~~~i~~e~:~~:"n Wcilzer, I r D ă U*e Hidroterap euti c e SIMD Y! ~ 
fabrică de Maşini, Vagoane şi Turnărie de l 'I~ II .e"1 CurA miraculoasă de băi acci<lo-ca.rbonice, I:~ . 
fier, Socidlife Anonima în Lichidare" Arad, \: :; de sulÎat şi sare. Iastitut de băi .-ă.rnAduitoare: : 
în ~oDfo~mitft~ CII hntă!irea 8dun~rii generale 1 i": .ei:: in cOntra. di1"eritelor Dlorburi. :::.. : 

de inCheIere dm 22 lume 1923, prm preunta! ,:j: Deschisă pentru demni dimineata dela orele 61/2 până la 1, d, m., dela orele : se invită, ca în tenntn de 60 zile socotite! • OI 

dela inserarea actstei pubHcatiuDl, să prezirtel: 6 J/2 până la ore 8 seara. :: Pentru doamne dela ora 2 d. a. până la 6. : 
actiunile lor, împreună cu o notă despre nu- ! '!ia !III.I"._" .... ·,;U;q;$~WASAli!!fe.i,Y.:U:vJ!4.8SI!Qi!!lE!PJ! .. ~'§!IB'~SliP5iSi\k&&2i.iAU4A ..... _ :&JI&iMta 
meriie acestora, la cassinia societăţH .. Astra- I --_._ .... - - _ ... -.... ---...... ------, ... ---,-.--.... --.-,--
prima fabrică Iomână de vagoane şi motoare, ---...... ~-.......... ~ .... ~"O''It :lSfli:.~ •• I ... lII •• Iii ..................... : 

societatate anonjm~, în, Arad sa~ Bucur.eşti i S A FOfesll·era dl·n lomaş i =. Fabrica de Impletirerl $1 Iri- =. (str. Lasear CatarglU Ne Il) urmand a h· se I I 
plăti În schimb. in rezultatul lichidării, 175 lei : • .: colage din Irad Sa 1, :. 
de fiecare act.luD.e. . : Irad, Bul. Regele Ferdmand No. (22) 4. 

După acţlUml;: reprezentate pentru sclnmb Cea ,nal mAre Intreprindere fort's. i : CAPITAl, SOrLU,: 15,000.000 I,el. : 
în termenul sus ZIS, se va depune în coosem- # .... '\ tienl elin Românla, ntflt leulne esente : LnCl'('Il.zA în cel!' mat moderne culori toate Ill'tl. : 
naţiune judiciară la Tribunalul Arad, câte 175 ~$W tari, dit ?i ~~('nte moI. F(westr.llle • (;(I\;-}., d ... h'jcotuj, ca: Articole Ile Silort tiin lânA. 
lei de fiecart 8cţune conform f.:,Jui 205 din "'$' CII abu,rl In 6alllsi·Ferrstrău, Satn· I : şi mătr.să. AI'tlcole de fi\utasie, ('I'RnHr, f)iorapi, : 
l"' d 1 d C ţ' )j, mare·terestrău şi Homol·od-Coltalm. _:: Hl'ol!ollile ~i ,MeU»:, de prima ciilitate. ::. ~o u ·e omel. • y • 

Arad, la 21 Iulie 1923. Exploatărl de pălJuri in toate regiunile i ................................... . 
Comisiunea de lichidare.:: Transilvanrei. :: 

.... ~~........................ ~a .. ~-**Pe~Em ...................... -m 
Dela nrimăria comunei Agris. 

r\ o. 527 -1923. 

Publicaţiune de Ilc'taţie. 
<te 

Se AFLĂ in fiecare RESTAURANT 

şi PRĂVĂLIE DE OEUCATESE 

Bere int'adevăr T ămădu~tfJare 
Sub,emnată Antistia Comunală prin 

aceasta aduc~ la cunoştinţA, <:ă mintle de 
pîatră de var a comlDti Agri~ respect ve te~ 
ritMul folosit şi acum prin es.uănL1are se vor 
da în arănda pe calea lldtaţiunei p,.b kă J;l 
Primăria cQmuuală din Agriş (ne tim;Jul de 6 
ani (~easă) cu începerea dela 1 Ianuar\e 1()24 f ~ 
pâRă la ,)1 De::emvrie 1929) fu ziua de 22 . ~ 
11Jgust 1923, fa lirEie 9 a. m. I f, 

Cond1ţlunile de I!citatie ~e pot vedea în ~ 
decursul oarelor oficioase 11:1 Plimătiif. il!! 

Agriş, la 25 Iulie ]923. I 
Nolar: foi •• ,. p. P~iI~ar: Pa •• ! B"lla~. 1," 

A j;·i'u. a. 745.4 -1922 .. ____ _ 

Publicaţiune de licitaţfe. 

SubsemiJatul esmis judecatoresc prin 
aceasta pubiică, că în baza decizuiui de sub, 
Nr. de sus, al judecătoriei de 0:01 Buhni în 
favoareGl. ft'clamBntului PdOfi Sttfan, repr. prin 
advocatul Dr. Alex8ndru Popper din Buteni, 
pentru încasarei creaoţei pentru suma de Lei 
311 şi 8cce:;(,ri. să decize termen de licitaţie 
pe zIUa de 1 August 1923, la ora 3 d. m, IA 
fata locului in comuna losaşe It unde se vor 
vinde prin licitatie publică jUdiciara 25 bue'. 
lemne de edificiu şi 8 caruri de gunciu în 
valoare de 580 Ld, în caz de nevoie se vor 
vinde şi sub pretnl de stimare. 

Buteni, la 20 Iulie 1923. 

Ofic. esmis judec,: Teo(f;1f RUSSQ. 

Instalatiunile cele mal moderne: ca 
:: răcoritor şi fabric~ de ghiata_ :: - M C e 

••••• ~ •••••••••••• Q.* •••• ~~M •••••••• 
~ . 
5 Industria de Ulei din Arad S. P. A. : 
• • : Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. IIr. 22. : 
• Fabrlel\te ~l Articole ROlIstre: meI. • 

• _~-In-llGllmi!iliR!Ii!ii~~iBl'J~!Im!I9JI2iiIlS!l~'~ r : uri vegi'tale, uleful'i iIlinerllle. turte : 5 i axlliP"5ID ~ 1 ( ) f1 : de ulclu, petrol, Dst"u nl'cis,: 

fra, ft-t- a, eaman I·~. .= ... SPeCiama~~v:te~;:;I;~: de u~r;;~I'ăpE~;~U 5:. rt :: PODELE. - Hitt pentru geamuri. :: 
Tellgrallt •••• TelefoR 135 

:',' moari cu ab.url, la-I:,= ~ : .................................. : 
:: brică de spirl şi de ': I : = drOjdii =:: 
8 '~ , 

~ 

. Societata Anon. Ind. Arad. I Arhitect Illexandru GraI 
- s eMLi .La: Uli!tLL&i!!&!s&t!&J antreprenor intreprilJde totfelul de 

-------.-.-.-.---.. construcţii noi şi repăti de căşi şi 

ooiHmmiiioiijiiii deperrdinţe, apaducte, cana)jzări ete. 

Cetit' şi rilspândiţi ziarul "TRIBUNA 
ARADVLUIlu 

.. 
" cu p: qun modesa:: .. .. 

arad, Str. Ioan Calvin 12. 

ANTor~IU OPREAN 
ZUl:m~v şi vă!lslfor :: Primeşte 

~, A lucr~ri dela cei~ mai. dmple '" 
n ~~r;> pâfla la cele mal artJ~tlce. La ~ 
Jj v dorinţă, prez·ntii Cta mai nouă ~ 
~ colectie de modtle. ::: 1" 

Str. Sarmlsegethuza (Aranykez-u.) No. 4. sau la i prăIălla de lupsel! DIn Stelnilzar Bul, Rlg, Maria • 
+§#&taW""ii 22 & •• ~_ 

Vărăria din Vata de jos 
Hvrtază var pentrn revânzare şi .. 
clădit, numai în canţHăţi mari. Va
rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WiLHELM B .. KLEIN 
expbatnr de pădure, Arad. " II T ~Iefan 3-22. 

tTF 

Industria (exUIă Irădao8 .. .. SDcletate anonima S. 1. . . .. 

ADRESA TELEORAflCA: TEX T f l,~ Rit D • 
Telefon 158. releloR 158. 

..... s !ifWiiaa: ;I&&U 2&_ 

IN8ERTIUNI , 
._ .............• ~ ..... ~~ ..... . 
~~~ r!A!iYlllli'f«'t""n eti',.. 

se primesc cu preturHe 
cele mai avaniaioas~ la 

~~Ai!!Iî"""" ............. ~ ......... ~.~ .. ~. 
"Tribuna Aradului" 
Irad, Strada Românulu' PIr. ia. 

~:mE~~~": 
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