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TELEFON No; 750. 

ţ1ngurii nu recunosc 
acordul dela Bruxelles 

Nouile svârcoliri ale magnatilor un
guri. -

, Chest[llnt:a cea ma', dts.cu1l.\tă între noi şi v.c
cînii ungul'i e<>tc [eforn1'a~ agrară, care doare În 
deosebi pe magnaţii cari ,J1t robit eri dcopotrvă 
pe tăratml român Şi .pe cel ungur· Se depun sfor
t .. tri enorme Pentru Ca a,ceaSnl chestiune care e
st'c una dintre princ:palde noastre forte ce re
zidă ki baz.a noului Stat rom,ln, st C'arc este o 
;:!lesfulle eminamente internă' să fie scoasă la 
1\'ca1ă în disclltuni interna ti.ona1e, şi adus,\ În 
fata arcnpaRu:lui ,societăţii nlat'unilor. 

Ziar independent 

ar trebui pU:-tă la lo<'ul ei, 6imrp1u şi netNl, 
fără di"cuţiuni. , 

At~1t in ehe8ti11'nel~ !Care lH' priH'şt,e mai de 
aproarpe re noi, cât şi în (~e1ela1ta cazuri cari ill
t.eresează !7i IH trobui "ii deştepte int.eresul tntn~ 
IX)!, "tatelor ci vilizllte. 

Cum e cazul eL.fnlltilor p(J]itk', SUPuşi rO-
mâni, jlli!osla\'l '!! ''f,hoe-h)i\·[wi. ~'ari za(~ în temniţe 
l1T1~\lr(''iti ~lIh motiv1l1 trii1dăl'ci unei ţări, ('.are 
n ic'imbltll nu le-a 1'o,,! plltria :;;i ,lin partea {'il reia 
pj 11\1 :\11 '1(\'l1t. de !)\'j'mit ,decitl Im'i'tllrÎ şi,de În

d1ll'at "ufl'rintc. 0.11
.) 

Un delegat al guvernului jugoslav 
la lalaegerszeg. 

Anchetă în tabăra de intema1i sârbi 
de~acolo. -- Ce face guvernul nostru 

pentru detinutii români 7 

Presa rcimâncască a relatat în diferite rân
duri, mach'natiunile l1obi):lor lln~Wri Cetri unel
tcS;(; împotriiVa noastră şi la Pads şi Londr'.t şi în 
toate locurile ll11dc pot străbate cuinsanităţLle 
lor f}ol:!i-ec, 

Intr'o Vreme ellCr!?:ica intcrvent'e a Jlui Ti- I lin R1Hlapp"ta i:'e anunţa: 
tulescu, 13:' fu!Cut inofenshre atacurile. ,lor Indeo- PHbli{'ul îşi ad'III(',(l iuei! Itmjnte de eXl)),nenl 
schi, publLcare:3 acordului ;nter'venit la Brllxel- I(lin lnnie al mini~trulni de externe jngoslal\', dl 
les între cele d{lUă st,ate, rc)?;ulând cheMiuTII\!a ,ex- Xinci('Î, cal',e a dH:larat î11 S<,upeină {'ă gnyernul 
propr' erii, a făcut să amllţea!'id'i campan.a ungll- om,l1,g-biar nu man! fe~t it 11 ici o .b1l11nyojn ţ.ă în ee 
rilor cari se vedeau d0ma~cati şi l'cdu$i la ncpu- 111·iy«~te ret'ta\hilirell r~PQl'tl1rilorae hună vN"jn;i-
, ţY , tat\;l cu 'Statele sn.{~'esoa1'E'. şi nu respec'tă elallzelc tIn a. ~ , tratatului rlela Tl'ianon, ,d maltrateu<ză, intel'llot'a-
, E:woncntii lor în acof!'stă direcţie Îtisă, cOtI- ză şi jUlcl~eii la 11lffilrie 'Pe ~{'tilţenii jngoslaovi. 

dl1~i de 'csl1jfnll conte Appomi, nu au renuntat !\inf'i(·j il clC'ehrat iltu]\oei {'il în 11~1;kl rle împn'jl1-
uc.:ât temporar, ~ at;1ta vreme cât Le-a trebuit rări 1111lnai d8 rn!!arja rlopindf' l'fI între e,l ~i 
Sa gă,sească noui teorii sofistice - la sustinerea J'ugofilat'ia să se melliină bU1H'le ra~)()l"tnri. 
eampt:ln;ei lor. Se şti€ ('ii M'eEltor declaratii ale ,dlul Nin.cri(~i 

Aş.a ma~ nOU, presa maghiară a Încevut să le-a.nat un ril''''pum în P::nlam(mtul maghiar ini
lanseze noui argumente cu privire l'a rectl110aste- niostru! de extern~ Darud~ry, arătând {'S, gUY('r-
rei'! reformei agrare dela noi. nul .m3'U'hiar a PI'OJ.JtI>lîn mai 'multe rân.duri 

schi m bul ar.c'8taţ jl'lr poli tiei, fÎlll~ă mC;elsie 'PI'OT>lt-
Unu~ din aceste aNlltll'lCnte uimeşte prin so- neri an răma,.; fără lll'mare din part.{>u .Jug""1"

f;sticăr:a si putem sPune. obrăznicja, sa· E vorba viei. 
nici mai mult, nici mai putin decât des,pre faptul 1 ntr'nn rlil'<'urg l'~ee11't dl D8rm{t~'~v ~ ({€('la'rst 
d tratatu~ din Bruxcl'ies, fir fost 'l111ma -.:~oncopt că a.reastă c11('~t.inne a ajuns la un ara:nja'mellt a
de contele \In~llrr Csâky, dar nu la rost niciodată mieii1. 
locă1it de acesta, mai hine ZÎiS a fost numai ])rO- .('u a'<'('Rt -prile,i odl 1filan Mi1.cdevici. minl:>.trnl 
vazut cu in'tialele l3iCestui ilustru, conte, dar nici- !plenÎ:potenţiar al Jng:osla:viei la. Bn.d~"lJ1>Q8t,a, Il. fa,.. 
odatăJ ,sc~,'nat, în iine dacă a fost Stlmllat el nu K'ut următoarele ,dedaratii 11l1l1i gUl'.I'tar bnl{!llqX'
a"e~ autorizatia !SăI n Semll~ze şi chÎl1r având 

d " t h stan: 
ali'tori7.at~a spre a semna, nu ansu era Ci erT1l3t la priom.a intrebaN\ ,puflă: 
la aceasta ci conte/le Teleky. -- De 8igm ştiţi EX0€'lenti'i.. ce impre~ie J'Bil 

Alstfel o îrnrârtcb:> ungurL', frizând ridicolul a făcut, expozeu1 min istrului de extern~ N În"l('l 
Cl! 9fortările lor comice de a induce in ewa'r.e lu- asupra opiniei 'Pnbli.oe ma;ghiare! 
mea dW!()IIl1atid dela Ql1ai D'OJ1say şi dela - );[illistrul no~t.rn de extern{' n'a i"lpU~ ni-
F'orci~n-Office, mie .cu intenţia ~ă jigneaMă gu'Vernnl şi llopmu1 

Smltem s:gurî că &fortări\c aCIe"ste desnă;dăJ~ ma:ghiar. Ca mini.o.tru l'e5'JWl1 sabit a fost n\:'!\-olt 
duHe vor fi întâmpinate 1.a locurile avi~te Cllm I p,îi ('~mstate Nlllărere (le riln ('·ă gltyermll ma.ghiar 

,.,. ţine în inchi",orî si int(;rnează S11!1)u.şi )·ug(""laYl· se CL·~me. . 
fără ea gnvernnl jugoola,' să ştie ,!lloti ... elea,r~

Dar ~ noi ne ClliPrinde un fel de mHă, fa.ţa irtor arefltări şi intl>:'1-nări. In t.i1l1ipu 1 din urmă 
de o ~ecă;dere monală a.tât. de abjectă care nU însă gnverlllll maghiar aă d(IVllIdă de bunill\'oinţă' 
se dă înlătuTi dela n'ci un Imijloc pentru atingc.~ aratim(l că vrea "li pună Cal)ilt at'e~tOT' ~tări de 
relr unui rezmltat oare i-a dov.cdit intangibil toc- . lucruri cari an fă('ut impl'{"sl€ rea in .Tuflo."'ta'rîa. 
mai fincbcă pentru ajullR'erea lu; se întrebuinţea- Acum pot chiar />.R vă ?pnn - a oont.inuat mi-
ză a.semenea procedee. TI istrn1 ])lenirplJ'ten ţ,j ar j n,goollw - că în i"\l1'fmd 

O latuoo însă elldeosebire incaliofierubilă a a- va merge la Zalaog<:rf-Zeg - (}]'I, învoiala ţtnIVer
tit11dinei tln.p:ureşti este oorşetoria. lingur;.itoare cu nuh]'! mag-l1il1.r - un membru al le.p:aţiei jllgO
Ml·e antişambrează la marile pntJe:ri din Avui", 8Ia:\:~", pentru a Pe intel'e:-ta 1l('l·"onal ne ~oart(>a 
iar acasă la ei, îngâmfaţî şi umflaţi lnpene, 'Pri n ('dor detinuţi ~lo". 
rpresa lor vulgara 'Şi venală 'tiipă Illt1l1potriva ne- .'\('(ÎSt.pll. sunt noc1a1"<1.tjile milli,~tr1l111i pIeni-
Jraptăţei ce se co.mit.e fat,ii dQ C'...ermania, aliatla potential" jngoo1a\' la Ruilape.'lt.a, 

Consiliul de miniştri. 
BUCUI<EŞTI. ---- Er; a avut loc lln;";"OHs>Wlt 

d,;: Illilliştrii, La care au participat toti membdt 
)!;ll\'crllului. D. m;nistru V. Bl'afanu a reierata
sUPra c:dtttorici sale, î;lc[m<! un expoZCU amanun
tit al rezultaklur ce a ohtinut. A~llpr:l ::elor re
lld,atc la consbtuirca guw~rnului, minhtri part:. 
C~pant: păstrează I.:ea mai mare dilscrct.iullc. ră

lll,lnân<i I.:a d .. ministru de fnante sit fa..:C\ prc.\ci 
clc..:lar'atii în zilele. ce urmead. 

D, Duca, a adnş la Cllr10~lillta RU\<..:rnului. că 
[ratatul de pace)nchciat kL_Lausanne va fi sem~ 
nat la 24 Iure. 

La s.f,îr~it COllSi'!'ul ~l Însistat a~l\!)r,a :1!H()\'i

zinnării Cf'R. cu CCtmbu>stihil. 
,iIIW F 'A .... n II..". 

Conferinta din Lausanne 
sta încheiat 

LAU~ANNf., - Şedinta plenarr\ a .::onf('rjn
k dil1 L.auS<\nI1CCFTC s'a tinut Marti 17 JuFe 
lil prezenta tlltl1r~Jr Statdor 1:l,)prezcntat.'~, anu· 

mI.': Turcia, Anl(lja, franta. lta 1i1a. Japonia, Ame
ri':a, Grecia, Rlth~aria; Rnmţtn'a, JugO.'l~\ii~. Bel
gia si Portu~ara cu ex,;:cptia I~\lsiei, "·a in:hci,at 
prin c~}lnl'1ccta rJrfi,,:~rc a a:':Drdlllui flht;inut 
Luni. Prin aCclJSta lucrâritc conferinte: sunt oii
ciaI încheiate şi Pacea în Orient este as)?;urată, 

SemnaJie.a tratatuiuli 'd.e ţJlz,l;.:e a fost fîxatib 
pcntru z:uu de 24 Ill'lic la Lausanne. 

Rusia a fost invitată 01 în termen de 3 "rlj}tă
m;t!1i să somneze la Con.:tanrnopolc cDlIventi,a 
relativă ~a strâmtori. 

• $ _.... SU"" .. t.... U ..... ,ta 1 • .,. 

Conferinta Mieei An1anfe la Sinaia. 
BUCUREŞTI. - Presa dă C\'l 'p()zitivă stirea 

că ~a conie,tinta ce va avea lo.c la S;'na"a intre 
membri Mj':ci Antante, Alhania, Wl cerc primirea 
ei in alianţă. Cin::mlă ('u inzil"tentă !şi "",,onn1 ",'Il 
tronul At1Janiei va fi oferit Pr1l1tU.lui Nicolae, 

$ 2$ n b::& 4 
._ Ar ... 

Revolutia in Germania 7 
- De.sminfi1"e- (jf~i{llă. -

BERLIN. - Printr'un <'OJl1'1.lDi.ca.t oficial gn· 
wrnul I(lffimillte ştiri1e II!Părltlte in Jlre.o<a mondi
ală deSlpre o l'~()luţie în ajumnl careja ar st.a C'rer

Îltania. 

Nu oores-puooe ;;uooyărului, că jsbuiLmirea un'ni 
război civil ar fi iminen tă .şi că .sunt t.emeri .de 

'disondine. 
P<lfpOl'ul gel'man este clm-nilt~ după pace ~i @,e 

upnno oricărei rent.atî\'e.de rasturnăria Qrdinei. 
Gwvenml domină situa,ţia şi Qri\C& ti,noerlCare ele 
tulburari e .suprimată. 
.. • .... " n JWIllW ...... 

ei veche .şi ~re QaTltl .caută în a?ennl! orientarea N r i'l {l'e l)(/.m re fnce gut'{!n/ltl nosfr'u prn-
'JlO1iti~ei sale ext.erne. inlra ,'Iii plină odată c(/Jpiit 1/l'l1.'f'tira.ju.lui detinu~i- Inhumarea rămăşi1elor pământeşti ale 

1 •. d· t b V d 1 Z 7 . a· lui Teodor Rosetti. DUlplitcitatea acPasta C'll "lire pe de..o !parte ,9("\ OI' roma.n~m fl arll ea /lla('ger:~7.p.g Şl 111 

Mli:darizează ~u păcatcloe ei ,din trecut şi >cu oom~ alte uei de în('hi,~ori tllaghi.at'€. BUCUREŞTI. - Rămăşiţele deltllll:tuiu i Teo-
d 

. d 1 v ., l' Ar tr~btâ să fir. procedeze ene.rgir. ('ontm ră-;plicii 8ăj e en, pe e a ta [paroo pl'l'nt,r De 'ro l- 1.11)1" Rosetti au fost Îl1Jlllmatc eri. Ca.' a f?Cl1:llă 
• v U d v d· Mil()r drla BIld.ape,~ta. cari nu inteleg să înceteze • ~ 

(~că maohiaveltică Incear1C<l sa pro llea lvcr- ;J L • 'l a fost rc'>rczcnt'a.tă "'[1·11 Pflltul Carol, D. Min)"-
~el1te Între ali aţii Marei şi Mieei Antan te, dos- auoată cu. maltmtm'ff] fJfst1lJ7ă a ,'1upn,'Hor 1"0· • .... 
~~a.lifj('lî definitiv Ungaria, ca:re nu numai {'n 1\11 miini !.... strll de ,;,,"ultc, Ballu a VOTbit În nmllcle ~ltvernU-
are drept la Q ICrutared~,' :~"~ _;~=', :-<:,;.,0"';.;, i,;.,k;,.;>r..;",.;c;.;,i_----------------------lt.li-H.c.,î .. ll-d-c.lr_)~,;..'l.:.i .C.C,,;.ll.li_d .. ;!'. ... I1.: .. l r.u .. t. ______ _ 

E"peţul u.nui exeD3.plap 1 Leu. 50 bani,-

II.( f 

:~ 

:l 
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Pai!. 2. -, l •. -. " "TRIBUNA AR.ADULUI" ........... ____ .. ______________ 4.'~-.--------.----------------__ --------

Mişcarea cooperativă În jud. Arad. 
"Examenul (le a.bsoh·ire rm~tnr'itate) a elevi-

1(,r şC0abi de '{'.Ont-abilitate şi educaţie cooperati
.. ti incep a.stăzi j 21 Iulie şi vor oontinna .şi ,în. 
zilele de 23 şi 24 Iulie. 

If.xamenul ,se tine sub prezden'tia dlui inspec
t.or ge.neral Luca P,aul, odelogatul ministerului de 
agriJcuhură, . 

p~ lâ.ngă alte tpet'l!'!()lul.litiiţi, 00 -'*l interesează 

de m i'Ş('ârea. <lOO'J'erarti<vă., va asi,sta. 118. eXlllmfln şi 

rlelCol!3 tul Fooeralei COOIPfrativelor ,l'rişul" !lin 
Oradea,mare, ~re a oferit Ş('Oalei de oontalbili
tate :ain 'Arad 100.000 lei, ajuto1' pentru înt~i
:nel"ea în 'internat a elaviJ.or ~e vor urma cursu
rile dela toamna viikl.&re. 

A.lC'eastă fooerală li. mai ajutat şi anul acesta 
2 {'l{',vj, eu bani rpentru întretin('Tea lor în 'şcoală. 

• 
Ia 29 Iulie a. e. sev()r tinea la.~ala. de !('On-

tll,bilitate din strruda G. Popa m. 10. ,aidunarea 
~enerală a băncil()r populare <lin judetele: ,Arad. 
HtmerlQara, Tim~ş fiii CaralŞ~Reverin, la rare au 
aderat Mnrile, f;ubsoriiniCl un capitallde 1.700.000 
l~i. 81lh~l"ieril-e continuă, 

• 
Pres.oointe al băncii populare ,,spÎru H.aret'· 

Ilnfiintată de curând în oraşul Arad, a fost ales 
(11 inspeetor general GOOI"gf'~QCu, I[)rmootul jude
tul ni. Ntl'C ~e interesează mll1t {le .miiŞClllre.a (1()()

pf'rati,'l'i. 
• 

Examenul cursur'ilor ileQretice, seria II-a de 
la .~ala {le ('.ont.abilit.ate şi ('ldncaţje eooperaot,j!\tă, 

îneere la 20 Iulie. r. <şi se sfârf,leiŞte la 31 Iulie. 

Ahs.oh·entii yor fi puş'i în prilJ('ticăpentrll {i 

111ni la feflerall(', eoorperative şi hănci ,papnlare. 

Tw;erierile rpentru' a l1rma. el1TlSU1'i1e Ide ('on
ta,hilitat,e au Îu\?eput a'''e ·face. C'ur,surile vor în
cepe la 1;) SE'lptemvrie. Sunt RO locuri Taeante şi 

Fe În'So('rill ele'\'i .din toatE' judetele vecine {'li jm]e
tn'! Arad. Re Ţlrîme~ eledileh16 ani, în gu~, ,de 
wefel'intă cei ee au 2 >Clase {\lvile ,o;all mai mult. 

DI in~peet()r general Iulf'a, Paul, in.,:,pect.or I. 
C'orlat. {'ontl'olor 1. Butnligă .şi elE'vii şooa1ei de 
lCollta.bilitate .şi C()()peraţ.je, \'01' lua parte numi
ne .. ă 22 Iulie la {) mare Întrunire ,cooperatj,,,tă 
Sn ('.{)nmna M â,cea, la care v,a asista .şi dl tPri1l1~ 

pret.-.t' V, Dârlea. 1, C, 
taPV' ............. . . , • , 

Listă de subscripţie. 
pen iru un tânăr ş'; foarte ta'ten1at sculptor ro
mâtl arrlA'llNt.11., car~ d01"eşte I~ifrşi Con#71u.e studiile 
int1'e r upte dtin cauza lipsei de. mijlaace. 

Fax'fflll .mpel lapu:blicul româneso, să sprijine 
('u ()bo lu-:i aeef!t ta.}ent Î1l ,plinli înflo:ri·re-

&urnele se 'Vor trimite Redaoţi1:li IDOR:atre. 

Pâni acum am .pr1mit u1'Imiif,oa,rele sume: 
Redac>ţja .. Tribu'Ua Aradl1llui!' 
DI dr. I(!3j~ Groza deputat 
nI Mjhail Covrig-RlOIŞian.u 
Barou A mel P;:vp 
Laz:l"r Pilit (Pânrota) 
Dr. Sever Păişcuţin. medic 
Dl Va.8ile Gold.iş 
DI Const. Miclescu 

"_% " 
a,.,,, ,t ... 

Lei 500.
Lei 100.
Lei 100.
Lei 100.-' 

1000.
Lei 100.-

. Lei 500,-
Lei 100.-

,te, d t .... ' 

La fabrica de fextile sta reluat lucrul. 
. Muncitorii Strevişti dela fabrica de textile au 

" reinceput iet' d~mj,neată lucrul, În urma inter
ventIei <Llui Petne Popescu, inspectOr central al 
Muncii. 

1) l,ectia fabrice i de textile a intervenit la 
Centrală pentru ,a examina cerer~le mucitorHor 
relativ l'a SlPQrirea salariil10r • 

Dela Societatea Culturală "Crişana." 
Un (f(/,1' 11r m.noo 'lri prnfrtll C')'l'flI'M de blMioreci. 

siife{lti, 

Pri.mi,m următoarele: 

In timp ce wnii :pigmei ai administratiei noa, 
stre, - prin ,felul I(H de a gândi - am !putea 
zice întârzialţi, - prin l'Lchizit.orii, ee 1111 le :prea . 
fac It'irus~ in vremile de ci""ilizaţie oot.uală, inoClCar
d să pună piedooistrăldmint,ei lIJCCIlOra, cari vo
ase ~ă import.e în aclâlllOul satelor o rază ;din Iu
mi'n~ culturei, rlk",ar inimi mari. ('ari înţeleg uti
litatea bibliot.eeilor :poqmlare, ,se 'Pltn în ~ervi('i\ll 

lor, aj1utâIld pe a<.lf>ia cari Iil ră!Wâoo.esc. 

La int.el',venţja ,dlui mini;stru Ba,nu, a omulni, 
,oare de atâtia ani ll<e Dlltmllră 'Printre frunta-,~ii 

culturii româneşti, !Societatea lCulttH'aIă ,.;C'rÎlŞana)l 

- lIJ('ee~i, ('are .din ,par!{'u unui pri'tTI;1rd.or a 
primit o ,sfrullIt.al·e ('are nu sc luită, - a primit 
nn aj'utor bă,ne"'e din !partea mini",teruhli, de 
10.000 lei, ea 1811 .ma.l'(lfu."I(·ă numărul hibliotecilor 
ce a,y~a d.e gim'd să îrufiinteze "ara ak~e~t,a, • 

Dl minhstru fTlrin aiee'st ge4 - şiprill. altele, 
făcute sooi-etăţii "Crişana" -şi-a ,creiat U11 tit
lu ide recunoştinţă ,şisti.mă din partea studenţi
lor eri.şeni. Dsa arată C'ă înţelege ~trălduintlCle lor 
madest.e şi v.ade eu achi huni alC'ţiunea. tee ,între
iPri::rJJd. 

O celebra ma.'{imă engleză 'gplme, ,ea iC'el ce 
a~chide o !şCoală ~'llohiue o t(',mniţă. A('elalş hocru 
se !pOat.e ~pune şi 'de.'!pre biblotet:'i, oeoci!şi ele· 
S1lJIlt ek'lll1ente prj,mtortliale ale educaţi-oi. Dud e
dUICB;ţia în ,şc,oală l)entm omul menit .să l'ămâllă 

la I<"oarnele 'plugului d'ureaza 4-5 <ani, ajpoi () 
bibliotecă e menită să-1 ti:nzestrew cu cunoşt.i nţe 

lloui () viaţ,ă întrea,gă. Ele sltnt - atIn p\I'tea zico 
- asistenţii :preotului. Ele su,nt nişte la('uri ne
lSecate şi crllSt.alin.a unde oritriue poate ~H'ivi da,,
fă.şnrarea veţii, oricine lPoate vedea sbuciUlllltul 
sufletului omen-esc. 

,.Ia1ă profesorii <>,are ne instruR'i"e ffiril '\".el'gi, 
fără c11lVinte~pl'e, fără să ne ceară daruri, ni~i 
parale. DaICă ,te rupl'iapii de ei, l~U dorm; dlhcă·i 
intretbi cu () IJlrivire scrutiitoare l1u~ţ.i IllSC'run.d ni, 
mi<', td.aK'ă uu-i Ipreţ.ueşti nu ~ plâng n Î<'l{:1dată, 
dacă ~ti ignorant, nu t.e iau în bat.jO<'ură,. (Ri
chard d(l Bury). 
~ Oriein-e va ave .. cheia de aur carelCleschiKle nşa 
tăcută a biiblidtecilor, va 'Putea găsi în ele ilWUo

rajartl şi ,mâlllgăere, o<lilmă !şi ferooire: (1. J.ub
,bock-Bart.) 

DI ministnl Banu, IC'U danll ,dsale ·dă. tădlni
mei iCrişene lucruri . sfinte, lucruri lde care a.noa
sta are atâta. nevoe, .dlsale va fi .:rost.it de nl()i cu 
mul tii lPi ata te, 

~~tul dsale, daiCă nu ipOate fi urmat, treze.aaca 
ee1 'Puţin la realitate pe lluii intârziaţi, car n'au' 
ajuns ,jllJCă să înţdeagă ,folO.'Hl1 oC1lllturei. 

Stefan Pasca, stlld. În litere. 

.;-...-•• , 's al'.' , sect • "'A " , 
Victimele explozibilelor. 

BÂ~LAD. - o dramă zguduitotare a Impre
sionat eri adâoc po,pu1atia ol'laşulu' nostru, Drama 
s'a petrecut în u:rmătDarete iimwejurări: 

Un copi,1 gă$:n4 o gI13nată de Un caJi,bru de 
15 'am., ,a inceqlut s{t () dt'sf,acă. La 11n moment 
dat ~ranata a c{irlH fîtLl !:'ii focos se .jJii);trase ne
altierat. a Ilnt foc, făcând explozie. Exploz'a a ' 
fost atât de puternică încât toate gcarml~rile ca
selol' din jllr ,s:au SI);.art. Copi'!UI! şi două femei 
cari se StălSoou în apropiere ,au fost omorîţi pe 
10;;. Cazul se anchetează. 

Telegrafia f~r! fir. 
BUCURESTI. - D. Giurgea, directorul sta

titmi'i te1eStrafieJ frtră fir a d:eclaflat că in curând 
vor fi iThStalate în toate centrele mai importante 
ale ţărei ,;;t.a:ţ.iu:ni de telegralfio fără fir,cal'i vot 
j; puse la dispozitia 'Duhliculw. 

S,lmhătil, 21 rll]:e 1923 . 
- - - f 

Dela U~inele comunale 
. de tramvai. 

.Alltii J>Oa'te n~ci nu ooservă, cum oonduc~ 
torii tramvaJului local, se adresează pasagierwui 
român şi a~i în limba străină. 

Poa,te nu vor să vorbească în româneşte. Se 
poate. Li ICste .mai Pllăeu.tă altă }:mo.ă. Să Zfcem 
aşa: toledlim Că lam mai t~erat şi altel~ dar nu . 
tolerillm ca puţinii oonductori de nationalitate' 
română, să aplice şi azi, in serv:ilciul lor. fată de 
căI ătorli români Itmbă străină. . 

E ceva ru-şinos $i ne ooare, să a.l1z'm şi azi 
d:n gupa Ullui român "kerem a j.egyeket" - şi 

"mehet". 
Ar fi de dorit, ca aceşti f~nctiol1ari ai oraşu

lui să se adreseze mai intâ'iu În româneşte şi nu· 
mgi după ce a observat, că, călătorul nu ştioe rO
mâneşte, să vorbooocă În altă t':mbă . 

Asi dori să aud odată t,g a t an, că:c.i altcum să 
fie g~ta a';:eşti functiona ri de plecare din ser:v'
ciuromânesc. 

Cum În prezent, - după informatiile noa.stre 
-- sunt Imai mult<: postmi vacante - credem că 
ar fi nece~,ar să se fnă soolmă la al1anjarea noi
lor functionari şi <le cunoştinta limbei române
şti. căci a.Jtcum nu ne vom roman iza niciodată. 

- TEPELUS. 

W's '$ "$' • 

In aten1iunea Direcliunei C. F. R. 
Pdmim: 

A trecut o lunăde4a ÎntrodUCeTeia orarului 
de voarăa trenUlui şi în aCCist scurt interval, noi 
dt: pe va,lea Crişultr'-A~b, a,m l>utut constata, că 
acest merl nu promo\'enză nici interesele CFR. 
şiCll atât mai putin interesele persona1ului şi mai 
ales ale dHător1or. 

Am aşteptat, oacei în drePt să-şi s.pună pă
rerea în !8 iCCţlstă privinţă, văzând însă că nu au 
frLcut-o. o facem noi, în numele mai multora. 

Se zÎlCe, că acc;st mcf1S al trenului. a avut in 
vedere ledturHe cu difcrite trenuri ce pleacă din 
Arad, Cl~m Însă 95% din căilătorii,pe aCC\3stă li
n'l~ de interes loca.I, gravitează numai .wre Arad 
~. numai un nein,semnoat % $pre liniile 'prinCipale, 
s'a făJcut un mare tooonvenient unei masse de că
lători, . 

Dar nu cores'J}Unde adevăru,lui nioCi că ar a· 
vea legătură cu diferite trenuri, d. e. trenul dela 
Teiutş, sos~te la Arad la 8 ore, Pe când al Bra
dulu:. ple;;:ase cu câteVa sferfu'rj de oră,aistfel 
că n'are legătură spre Bmd, d,ocât d. la. la ora 
5, etc. 

De altă ,parte, a~'Celeratul d1!re pleacă! din 
Gurahtmt, a. ffi . .3 ore, cu sosir,e În Araod ta 6 h. 
merge Kol, fiindcă la 10 minute În urma lUi plea
că pe rsonr.i!lu 1 şi călătorii i'au trenwL de persoane· 
De aic'. cf'eld că numai pieT\deri rezultăpentru 
Directiunea CFR. 

Dar /Şi din punct de ve-dere econom'c naţio· 
na!l. este în paguba C'ătător~lor. d. e. run tăran din 
Zimbru ori ,Musteşf. are o ah'('jere la Pretură în 
Schjş ori la jn<ledîtorioa din Ruteni, lamiezut 
nopHi 'pleacă la gară, - d,tlpă ce n'a dormit ca 
să nu SCape trentr1. - la'jun:?:e la Seb"-5 'respective 
ButenHn~u, ta ora 4 remlectilVe 5, Până l,a ora 9 
Întră pe la crâşme, Ca ~:ă piardă vremea, cea a
tât de Slcu;mIlă in cursu-! venei ~l numa'i nOalPtea 
la (miezul nopţii ajunge acasa. 

De oarece acest mers, reclamă un serviciu 
de z', şi de nDa'pte. deci un persona,i dublu şi Î'm4 

'Pufnează, numărul că;Iător~J.or, fiill'd totodată 
în oontt1l" inten~solr noastre loca:le, rulgăJm Ono 
Dir. Reg. Cf1R. săre'Vină asu,pr.a acestui mers. 
moo1filcându"J aşa, fe1, {)3, să ~ pire!ungeascit 
cu,rsa' acceleratu1u! delia Ar1aJd--Brad, 0'1; tre.nu~ 
să nu plece l:a acee'aşi dată cu aoceler.atu1. 1 

Acest neîl1semnat Sla.crifbciu ce să cere Direc· .~ 
tiunei. a·l' fi compensat În măSUră satisfăiCătoare 
atât d;ntr'o parte cât şi aHă. 
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Judecăforul Ioan Koller. 
E mort.. După o atrt:iv'it.ate rodnică ~i de ne

.sfârşită luptă pentrl'l: dre,ptate, a fost riilpit ,dintr',) 
dat,ă din mijlocul no&t.ru în Idimineata. zilei de 
19 Iulie a. c. Erai !dintre eei bll,ni. era dintre 
cei care :nu ~unoşteaju osteneala,('a,f>Q ohem:area 
lui era să impartit dreptat.e!şi să lpătrundă 'în. su
fletele omeneşti, A fost ITllpit .depe un dTum 
sopinffl ,şi 'Plin cllsuferînti ,*i li,psu,ri, lPe care el 
singur şi l'a ales, 

Născut la 8JllmJ 1855 .în Timişoara, Ateolo şi~a 

inceput studiil~ şi le-a-terminat ... .făeând examlE'
hul de jUJd{l('iHor la Budapesta la s;, 1886. Caricl'a 
şi-a )lin!OOput-o la j u\deciit1ori,a de ocol Yfl'r.şet, !până 

în urma a ajum;.; la t,l'ibllnalul AlJirud la anllIl 1892. 
Aid a mun~it ani de-arânrlnl a~nrugâThd grfN:lnl 
de consilier de curte de lIIŢlel 

Era lln lllflevărat :"a\('E'!!'IClot intre pih·{'·tij l'i~izi 

ai tem/plului jiuiStiţ.ici. Era b11n şi-l iubeau toti, 
Era lClj;nt.I'(l 3ICei Ipuţini uleo;i, ('ari la 1)J'('1n:lI"e3 
imperiuhli Je ,eătre'statnl no",tr~l, an inţ.f'lf\i' eh(>
marea vrfimii şi ,patrul1.şide i'nthir'l'A ,deafpmwpehli 
alu rămAS la qomtullor (:'ont,inll~ll!d C'U A~'eea'Şi SUI'
gui n tii (şi :('u IfIX'ef'(I!şj ·clrf\!,~te 11l'Phl pentru i'ofii nt a 
-Illl'€lpt il't e, 

N'a('illŞti~lt a\"('re, dar:\('';l~tigllt rn,li mult: 
i\llhil'ea ,tuturor. 

• 
AlCtii\:it.at.oa lui n'are margini. llnl(l() CI',a '\'o.I"ha 

He hinele dh:;c,te;<(', 3(>,)10. era ,şi jlllileea1:lOrnl 1\o11.er. 
I~u,j i-se Iflatoreşte în ,mall'le parte illlfiinţarca la 
1913şj inflorirea aoociaţiunei "Patronagi" (lin 
Ara.d. El era sufletul sb(~tei a,&)('iaţiuni ,şi lni 
1"::'0 poate mnllţumi salvarca pentru f'(J~ietllte a Il

tMol' ('orii yidaţi, â'Biguri'mdll-l;e pîinea. (>re'sc-ull
(l noi ca b\1ni inchll8triaşi. 

.T UOff'atOl' li 1 Koller era prn-;edinte1e j n l'aţilol', 
F.1 era. jUKlocătorul mieilor i'nfl'alC·tori, re f("ari 

<!prin mu,stnll'1"ft .sa tpărintea"""ă ~i en,\'inte1e",a1e 
blânde în tOtldea'll'I\Ja i-a Iţ)t.iut eon.,,·i~lge, ('ă viieiul 
~,~te il1n rău şi numai ,mltllK'il ,şi eiTb8.tea e remediul 

. ·exi",tent.ei l1oastrrle. 

A tl'llit o viaţă şi a muncit până in llltimul 
morn{lnt ,şi a('etO>ta. e meritn,l său. 

Din parte-ne pashrăm cea Inai ~dândi 1piehaW 
/şi eu gânidu-ne îl 'llmlărim până la tri,bunalul 
'Înalt ,al '<'erurilor un.d'e e ;permutat de <lea .mai 
mare inlStantă 8urperÎm\Jră celei pă mânte~ti, jil:e ,în
fm~i Creatoul • (p. p.) 
... .. arpe Jar ..... .... ' ••• tA 

. R~spunsu,i englez la nota Germaniei. 
LAUSANNE~ - Nota .engleză {Ce Va fi remisă 

Oerman.'ei este redactată ~e.fin:itiv. F.a a rost 
ina'ntată îtl~oţită cu un comentar gUVicrnelor an 
!iate $i Statelor-Unite. Comcntaru:l inzistă aSll;pra 

. lItilităW Ulm" atare răl<;,pun:s şi aocentuÎază nece· 
~itatea unei snluţi(}I1rlri dciinit:ve a probJcI:nel 
Rl1hr. 
~ .. s ........ i $ • 1...... 10 , 
Inscrierile la liceul "Elena Ohiba-Birta." 

Părinţii cari ,dore-se să-şi Înscrie f'icele În 
. elasa 1. a liceu1Uil. "f!lena Ohrba-Birta" d'n Arad. 

sunt rlfl{ati să înainteze. \până J;a 25 A'ugust. di
roctiunei liceului o cerere 'Provizută -cu timbru 
legal, anexând certificatul despre absQMnea 
şcoalei primare, act de naştere şi de vaocitl~. 
[11 3, 4, Şi 5 S~te'mvric a.c, vor fi examenele 
de primire. Conform regulamentului în clasa I 
se Vor primi nlIDlat 60 eleve. 

Cetiti 
şi ră~pânditi 
.. TRIBUNA" li "r' l. ~1 iLUIM ~ . ~ ~.~ .. 1 -~ ~ ,. • ~ 

"'"'-' '~4. \.,... • J!'f,*" -.-.# 

,. 

INFORMA Ţ,IUN 1. 

Norii. 

Norii lOOi. si 'n turmă 
Mânati in urmă 

De vântu~ paznic, 
Se ~mtue!>c obrazn:c. 
Cum sâ toat-ne din sufletul gregar 

In tari!'., stropit de lmar. 

Ti "S(.1. it.. in aspru frj 1( 

Mi,!;} .t~a de sărm::lj1 sufictul 
NJm.ti !e ~trig.,. 
[lC" şi <"in ~ 

C.l din stTopii lor_ 
Va răsări sământa-rod. 

TIBERIU VUIA. 

- OitifOl'ii noştri s·lInt. i118ist~nt> 'I'uqaţi să, ~~ 
qrăbea.8că Cit achitarea rl'st.antelfJ1" tip a,bonamenf. 
La, caz contra/·, ne v('dem siliti să le !,i8tăm tri 
mi tel'l'(t ziandu1" infi in ţaf şi I;l/·'!t i 'fIuf Cit atfitea 
jertfe, 

Publîcv.l no.<;tnt trebILe să întelettgă rostul 
unui ~;{lr "omânesc în oraşul acesiade fl'D'ntie,ră 
şi ,~ă ne d(!,a, tot ~prijjnut fl'ăţeşte fi la timp. 

ADMINISTRATIA. 
• 

- Azi, Sâ,mbălă seara la orele 9 va avea loc 
în saloanele Clubului Llo?Jd (Holel O.entra,l), (1-

llunal'ea de constituire a Olilbu~ui romlÎ.tlO-l1lv

ghiar al scriitOl'ilor, pictorilor. scuJpfoT"itOl', uw
zicianilor şi ziariştilor din loca.litafx. 

Cei interesaţi Mint 1'lIgati să 1·a parte la acea
;dă adllnare, 

• 
-- A a:părnt în edit.ura: Cartea Rornânea~ă: 

Pagini Ak"l"-e nr. 134, Fabule şi satil'e de Gr, A
lexaoore."Cu. Preţul lei 2. De vânzare h priul('Î
paIele li,brării din ţ,ară, 

• 
-,: D. Petre Faur. notar la Tribu,nal, oa fost 

înaintat În ci, IX. u, lI. 'de salari7..are . 

• 
- fnmonmântarca lui Ion Ki'lller fost preşe

dinte de senat h Tribunalul din Arad, va a'Ve>a 
loc azi, Sâmbătă la oreile 4 d. m. 

Va participa lntregUil Tr,"butlal, 

• 
- "Cartea Românească" -continuă a ţ'n.e şi 

in anul curent (1923) concursurile cu Premii pen
tnt scr;eri rolmânesti . 

Premiile ce vU acorda ,se ridică la suma de 
le< t 13.000.-. 

Pros>~te detaliate cari 'cuprind swbiectele 
si condit:utlilc 'acestui concUrs, se trImit cu plă
cere la cerf-r'11e ce se vO,r adresa Dirccţiunii 
,.Cartea Românea:SfCă" Bucn'reşti, Bulev. Acade-· 
miei 3. 

-' Din Ollrah(lnt se anU11tă că acolo şi in sa
te:lc vecine a so:st un lT'Jare număr de C{}j}1t d:u 
Austria car; suntgăZ'duHi şi la famiolit karl' '-...a,bla 
,au cu ce tril:. Multi ,sunt grI Ztl uiti la fam~til d-uş

mrme a tot ce e ram;1T'jc~~t aşa că În schimhul 
lars;ei noasrre o~pitaljtăti se si'idestc în sllf~etllj 

aca:-·tor cCip'ii Il ra sălbafcn. împotri:va noastră, 

• 
- Căldu'r'le la Bucuresti devin din ce în ce 

mai in·sl!!P"Ortabi'c. Pe z'u,a de azi s'a Înr.eg:i'stTlut 
(1 temperatură de ,"32 jumătate grade la Itrnbră şi 
::,(, ,I.ţrade J.a SOare. .. 

-- Din Hmiş{',ara se scrie că în cadru'l 01>1Ş
Jluitclor serbări s'a plt5 ~atra fundamentală a 
llou,Jtrl rect! evrce:sc. >::aTe se clădeşte :pe ttnteren • 
ccu at comunitrl~ i cvreeştl u'.! către o("aS. Clădi· 
rea va oo:t.a 12 mHioane, dintre .cari 4 muioa..le . 
au fost dt;,.il:r semnate. de Clitre evreii din Dml-
şOaTa. j 

• 
_ Când? Şi unde? - Jl(Înf la om 6 Î'n Par-

(·/{·l B rm:1I eseu! 

= 

Pa~, ,. 

- :llânt"' J)1J17l:ilh"Ct1, 22 [ulie. rar fl.F.f.ft loc în 
PIl./·nd Emil1P8C!l grandioase M',d)ări pop-u];(u'e, 
ol'ganizute su.b patronajnf (tllei şi dJui Ortidill 
G,.i fta, J)7'pfef'lul Polififl. 

1/07' fi ceTe TII ni ,'ell.~i.fp Hl?1'7uiri d,. P(1/'(' o'e 
so.onu1ui. 

• 
- Mi n j ... tern 1 in;;trlloţ.julli i a al!Catuit o {'()m i

,,,june ,pl'e~i!dl\c1ă ele >do inf'\pector şcolar G. Coste
."'C'1I ~are );e va <X'll~)a cu '\'eri fi"'a1'ea titlur ilor {'.O1'
,pulni di\(b('ti('~~undar din Basarobia. 

Comi~il1'nea va fi compu:"ă din dnii instit,n
tmi L Hediba din Chi,şin:iu. UTÎmfl "ă ~ C(lnJ
q)!ectt>zecu (+nci in!'ltitwtmÎ odin c:lpitalH. fCf'f)

mandati il(' piitre .fI. in.B'PE1't(l)· Cf,.;:.tf'!f'i('U şi in nn
măr de 1--3 ftm('ţionari din minister. 

YerlJir.·:m'.'l titl\ll'i!(\T' Nlrpn1ui (lil(ll'~·t.ie <lin 
Tl'nn",ih:tn ia şi Bu('o"i na S4? vn fa'M' la sfldi 11 l' 
fiecărui in.:;;pedornt. ,~'nlar l'eţ!ional, 

'" 
- Nim.ff<1li nil 1'(1 lip.~i rff'ln Srrhăl'ilţ> pnfJlI-

!orr (lÎn Prll'('1/7 Rmilll'gr1f. nndr ge 1''1 'inffih'i 
rr!J1 n e În f 1'(' g Jlll h7 ind .·Imdldni. 

'" 
- Zih'lc aN':"tca \'.or !,n,,,,i in ROllllinÎa. PHtÎ"jl 

lllpmhl'i ,rIn "earnă al n ~e\'I'dal'i atu1 S("o('jctăti i X:1-
tiI111i1or. pentru a "j,zita l('!1Ipitala nOl'l"t"iî ':'1 ('IÎ

te\'1> alte Cf>11tl'e !T'ili jmplll'fant.c
, rlin tat'::I, 

• 
- 1.n t'on,fol'm;tatf\ ('nrli~po1:itillnilfl ,con\~titlt

tinnale rderit~)Il're ln lut'l'ărilc C'or',pl1rll{)f lf'g:jni
toar .... PaJ'I!lJll~ntnl trolHle ;>iÎ fie ,d~b 1" in zi na. 
r1'~ 1;') O('tGtr/vrie. 

('nln annl a,re'ita ti m1)1l1 hotarît pen t I'H .le .. -
f'hj.ckl·ea se"innii or1fHnarc ('oinr'!I(lr 0('\1 Tizi,t~ RlI
yel'anil'~r În ,~tl'E';!liltat{', primull lHini,~tl'n il. llOtă
l'Î~ arnîi nare:1 hH'l'i'Î ril" t' pal'h~mentilr'l) pÎlnă la. 1:-' 
N oemvr·ie. ' 

'" " A nhll'ita·ti)e blll'~Hre an arp"tl1t în apN''PicTf' 
de Tzal'iht'(\d pe ,d',i eomitagii 1ll:1'.N:,,:1oneni, pari 
.fn'fle::er·ii tl'in:i,~î 'Rit ~x('('nte nn a1entat ('()ntra tn; 
Pa~i ei, n t(,lltat hotanÎt. de romlt('tul mn('ortoncllll 

în ';lNlinţll tinuti! la 80fia la 1 Iulie. 

'" 
-- C'lllhn 1 ,~rl(}l'tiy român •. GlIW1fT (1 P R" III 22 

In.lic 1923 orele 10 a • .In, în sala Pr·imul'ioi îşi 
"[1 tjnea adunarea g('ner,ală ondinadi, la (~H'l'e, 
prin a4·ca~ta. îll\'iti'im Oll. membr'i. - P'reziJenţia. 
~: ;.-:., "\ : '. '.' . 

x Se C'lută Un mecan:c la Spita"U~ Oarn1z00-
nei Arad. în Cetate. ' 

Doritorii de a OClllpa ac,cstpost pot afla iw 
fo rm,ţi; la S!}itat 
_.... ..., $ ,.' .... pq a, 
Concertul d'·ş()arei Dora Lepa la Chişineu. 

CLlrr6~<:da cfint~!rca'ţădra Dora Lepa VIa' da 
az.j Sam'NiHt (21 IltHe) un concert în comuna Chin 
sineu (ju-d. Ara,d). D'n sdectlbl !prOSl;ram a,t ace
S~llconcert VOr face part,'.! dife6te arii din opere 
Ş; frumoaSe cântec~ mmânesti· 

DllP<1. concert V'a urma dans. 
e. • g ... a '!" S;t • JşWt\ "' ..... ueSaOM 

Bursa. 
ZORICIi. dC5OCihiderea: - Berlrn 15, New

York 565, Londra 2590, Barws .1325. M:l'ano 242i, 
Prag:l 16QO, Budapesta 6, BC'~i?:rad 600, BH\,:ure~ti 
295 .. Va r"'l'vÎ a 40. Viena 7975. 

BUCL'R,fŞTI. Închiderea. - Devize: - Pa' 
ris 1140. Rerln 750. Londr-a 888, Newyork 193. 
MiI·ano 835, Ziirioh 3390. Viena 2825, Praga 582. 
Budapesta' 230, 

VALblTE: - Na'p91eon 735. marea 1150. leva 
180, ha turCCllSi,;:.a 125, funtul 'englez 900,francul 
francez 1240. franc.u~ elvetian 3425. Iir,a 868, 
drahma 500, dlnarul 220. dollarul 20250, ma~a 
Imlonă 19. cor.'l:\ootrjlacă -29, cor· n~o:ll!clliară 160, 
sO'~olul 6, 

r,\,·l.idor l'f'spons'1bi{: IOAN [)lJ[[TRIU. 

Cen.zurat; N fCIHN. 

r 

= 
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~omisiunea economică a oraşului cu drept 
... de municipiu Arad, 

No. 98-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

"TRIBUNA ARADULUl" 

~~ .. ~~ 
Vărăria din Vala de jos 

livrează var pentm revânzare şi 

clădit, numai în canmăti mari. Va
rul e alb, au cu lemne. Proprietar: 

Sâmbătă, 21 Itl!1e 1923. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : FabrIca de Impletiturl ,1 Trl- 5 
: cotage din Irad S. 1. : 
: CAPITAL SOCIAL: 15,000.000 Lei. : 

: LucreazA in cele mal model'oe culori toate ft.rtt· : 
• oo1('1e de tricotaj, ca: Articole de sport din Uici • 
: şi Jnătns!\, Articole de rantasie, Cranlt', Clol'Rpi, : 
.:: Hroboade şi n\tellnll de primă calitate. ::_ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f.omisiunea economică a orasului cu 
drept de municipiu Arad tine licitatie la 29 
Iulie 1923, la ora 5 p. m. în localul cons~ lieTu
lui economic (Primăria, etaj It uşa 104) pentru 
arendarea restaurantului. respective a restau· W I L H E L M B. K LEI N ~ •• Â~4.ÂÂ.A ....... Â..AÂ 
rantului şi a parcului din păduricia oraşului 

pe timp de 12 ani. exploator de pădure, Arad. 
Oierentul este dator a depur.e pentru 

II 
It Talefon 3-22. Oetiţt şi ... spând'ţt *I.aMd "TRIBUNA 

ARAD ULUI !" 

gar~~tare ofertei sale 5 "/. ,în numer~r . oIi fn '~7f~~~~ .......... .,.",'" 1'TTT"'''f''Y'fT ... 
hâftll de valoare acceptab~le fn caSlena ora- ~ ... 
şului. ~ 

La licitatie se poate concura cu oferle 
inscris ori verbale. 

Ofertele înscris fnchise în plic se vor 
prezenta înaintea începerii licitatiei şi numai 
atunci se vor lua in considerare, d~că oferen
tut alătură şi chit anţ a de. justificare despre 
depozitia vadiului şi dacă oferentul declară1 
că cunoaşte şi acceptă condiţiunile de licita
iune. Licitatia se va ţinea conform art. 77-84 

din asupra legei contabllitătei. 
€ondiţiunile de licitaţie se pot vedea la 

D1 ~onsilier economic Înaintea licitaţiunei. 

fratii Reuman 
. 1· : moară cu aburi, la" ::: 

--:. brică de spirt $i de: :, = drojdii =;: 
• • 

Societate Anon. Ind. Arad. 
Arad, din şedinta €omisiunei economice al oraşUlui cu drept de municipiu tinu!ă la iiI. __________ I ____ _ 

16 Iulie 1923. . 
Comisiunea economică. ........ ~ .......................... . 

• • 
: Industria de Ulei d[n Arad S. P,AI : 

IndustrÎ3 I exlUa IrAda03 • • : Irad, Bul. Regele ferdinand 1. Nr, 22. : .. .. Societate Inonima S ••• :jl Filaturl de bumbl'c I~: 
• :~ Te~elorie de bumb~c ;; • 

:} Ilhlturl:: YOpsătofle ~ 

. . .. : Fabricate si A.rtico](1 lIQ8stre: mei- : 
• uri 'ffll!etail', uleluri minemle, tnrte • 
• de nlcill, p('tl'ol, hstru (f1rQls), • 
: tvyote, unso"re tie trii.Sllfii., IJelldn : 

ADRESA TELEORAflCA: T t. X TI L AR." D. 
Telelon 758. Telefon 158. 

: SpeciaUtatea noastră ~ UlEIU PENTRU : 
::: PODElE. - MiU pentru geamuri. ::: • • • Telegrlm •••• Telefon 135 • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• ~~.T~T~~T~TTTT~~TTT.T.~ •• ~TTTTTTT. 
~ ..... 

E "VICTORIA" ~ 
~ INSTITUT de CREDIT eri ECONOMII s. P. A.. ~ 
... :: CENTRALA: ARA.D (ROMÂ.NIA.).. :: ~ 
.... Suc'Up.ala I în Chi,in.eu, Şlpia., BOPo-;dn.eu ,. Radu& ..... 
.... Judeţ.u~ Apad (Roznâ.n.I.a.), în ca. s e ~ e p P o P p il.. ..... 

~ ..... 
... Capital 80cietar ,1 fonduri proprii: 20,000.000 Lei. Depuneri ~ 
~ spre fructific.re: 80,000,008 Lei, dIn care o parte considera- ...... 
.... bili sunt depuneri americane. ..... 
., RAMURI DE OPERAŢIUNI: ..... 

.... Execate tot telul de' operatiuni ~ bancă. ~ ..... 

.. Acordă: Itnpl-uRluturi cambiaIe. 
~ I "hipotecare. ~ 
... ~ .. de lombard (pe gaj de efecte). Â. ....... 

ţi V financiază intreptinderi industJiale. temerciale Si agricole," ..... 
€.umpără şi virlde monede străine (Dollari, Mărci. Ure, franci ....... 

şi alte valute). ~ 
~ Primeşte depuneri spre fructificare pe Ubele şi fn eont curent, 

pe lângă cele mai favorabile conditiuni. .... 
Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru inmanu- 1II1II1 

. ere partidelo.r In Ţară. .... 
Efeptueşte comis, primite din America În afacerile emigrantilor. ... 
Prime şte cecuri spre incassare.. ..... 

Bancă autorizată de a face operaţii de devize • ..... 
..... 

ppl.~e.te aseznnăpl de banI. în. ţ;apă ,1. pentpu ~ 
stpăinătate. - Ape legătupă de cont ·oupent ou 

..... II toate băncile din TapA si stpă.in.ătate. :: ~ .... . . ...... 

.~ ••• ÂÂÂÂÂ •• ~-.~.~l~.~Â~Â~Â-.-.~Â~Â~Â~Â~.~.-.~Â~.~Â~Â~."Â. 

Arhitect Jllexandru Grai 
şntref}renor Intreprinde totlelul de 
construcţii noi şi repăJi de căşi şi 
dependinţe, apaducte, canaHzări etc. 
:: cu preturi modeste :: 

Irad, Sir. Ioan Calvin 12. 

se ti 10 rugare! 
!fZSAZEi i I~ -',," " " Rugam pe Onor. . .:;\,>~. 

~ Celilorl, că In .~ ~ 
~ ~ toate ocaziile de ~ 
~ . cumpArAri si S8 ~ 
~ refere la anun· !< 

~~ lurile publica- ~ 
. . te şi cit i t e in 

<, ~ ,~, " 

7 , 

"Tribuna Aradului." 
.................................... 

!:f~!.D!!~~~!~i~~~ .~~(~~! I 
Cea mal mare intreprindere rores- f 

• 

Ueră din Rominia, atat lemne esente . 
tari, cât ~i esente' moi. Ferestraie 
CII aburi în Galasi·Ferestrău, Sata- t 
mare-Ferestrl\a ti Homorod-Cohalm. :: 

ExploalărI de păduri la toale regllnill,' 
: lralsilyaDlel. :: 

• ••••••••••••••••••• 

IN8ERTIUNI , 
~ .......................•.•..• 

. se primesc cu .returlle 
cele mai avantajoase la 

= • -.a •••••••••••••••••••• r •••••• ~ 

"Tribuna Aradului" 
Irad, Strada Românulul Ir. ia. 
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