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Conferinta dela Sinaia. , 
I'n ziir·!p de ~H. :2~1 şi .10 lulie, ay~mL1 loc 

la :-:'inaia conferinţa. ~1 lc('.i Al1'tante, dăm 
<,ci (';îtcva din dispo7>iţiunilc luato în ve
dN€la ,1('ostui îns.omnat evenirrnent. -

Prima zi: Oaspe,ţii, cari vor sosi Stlln
hăUl. dimineaţa, vor fi găzdniţi la vi1a fo
stă Filipc>seu, <l'dualn1Pnh~ propriNahet<1 

soei.E',ttttii Da'cia-BomţLI1i<'l. 
Vila prezÎl1Uî tonic. (',ondiţ.iunîlfl de {'on~ 

fort, modern şi are o sală rn5r{\(\ţă, admi .. 
rahit aranjat~l, în :care se vor ţil}f'n şpdin
ţde zilnioe, 

După am ia7.i va ayra loc primel ş(·{lillHl 
iar ::;eara V{t a~'ea lor la P"laee lin pl:rWZ 

oferit de el. 1. G. Duca, în OnOi:.1TPa 1"llinÎs-
trilor de extmî1e sosiţ;i. ' 

ZilJa a 'doua: Dimin~aţa şedinţă şi a
poi dejun la pa,lat. 

Dl.l11iÎ. ami,ni o eseursiuue la SU'mîşoa
l'a, iar:;;eara prfm7; oferit de prÎnml 'minis
fl1l, Hl'l11,1t de () rreepţic şi rmdiţ;ic llmzi· 
cală .. 

Ziua!\' tJwin : ni!llillf'rl1~~i şrdillHi şi "poi 
dejun la palat.ul print1.11ui moştel1itor. 

nnp5 nmiazî exeursll1nc în l'egi11lw<L 
pet1'oiHcră, if'll' :88a1'<1 primz off'rit do r. G. 
Dn0a. 

• 
In {~p privi\,;;te l1rogramul 1)rop1'i1..1 7;1,,>, 

al eonff'r-inţei, f'l {I. fost, întormlt, şi hi;rni9 
miniştrilor die externe r0spcdiy!.spl'e (î

probarc. 
nf' 110 ar:mn se p08te ispf"me di. discn~ 

Italienii despre arta românească 

Zia rin dep e n d e n-f 

ţÎlll1Ca ya [I\'e" de obic·rt pl'iucipal <uwli
za împrc'j\1r{ll'ilor, (',are intpl'p:-;e,lz{l illll,i.\i':-LL 
st,ahclc ce he parte din JI Î('(l ~\nLmtă. 

O deosehiUI llt.enţiuno se va da d}'(lS-
.liunilor. ('arf~ privp:,-;r 1'8 POdlll'ile şi ,-,ltua,... 

: ţia ~[icei·~\nti:lllt.e fnţă dE' e,h0lst,illllilr fi
i xaJ(' sau in C1.1rs d('di:S!C'lltinne i'n s[1l1111 Li~ 
: gpi Xaţinnilor, .. 

F ş( 

Declaratiile dlui Vintilă Brătianu. 
Scopul calătoriei minislrului de fi

nante. 
LONDRA, 11 Iulie. 

t ~ 'tI. ' .. tţ~.VPletl .... ., • ~tn ........... 

. Minlstrul nostiU de fnantc, revenit de două 
zdc la Londra, a conyo;;at 'De reprezentantii pre
sei engleze În fata dlrora a tinu"t să facă o eXOII
nere a si tU,t tici financÎ'-liC ş; economice a ţfire i 

Intoarcerea In taI a a ministrului de I Ll;:~~~~~~tlli~~I;~l <!cestor declaratii reese din în~u·ş 
finante V Bra"'tianu I Rc..:epţ:a aavllt loc in casa dlul Titulescu; 

1. • ! ministrul ROlllânÎc; la Londra, Şi afabiljtatea cu-

_ Audienta la Rege. -- Un importanf !nnscmă a fostul~i ministru de finante a reun:t 
Consiliu de ministri. _ ! nU mn~ai pc prO!csion~ştii reprezentanti ai mar'-. I lor cotIdiane !ondOllCZe, ci ::;i o sumă de (cono-' 

H1~CrIn:::n'1. - kri ~('anl. R ~l)i'it în (la:pi- I mhf si profesori cu· mare renl1me pe tă,.âJlnu·l 
tală <l1 Yintip'l .Brătiann. ,Azi inajnt: Kl~ Il.,miazi Il:CflnOmici politice. 
,ha a fMt pnm1t {le 31. Ra I{egel-e mtl' () ,l11llf!}1. ! • 

a~brl i en.tiL
1 

1 Erau cle fa ti duli Kcyncs. J:rivells profe~r 
AZi (llIPă. a.miazl a fIl\'ut loc. llll enl)l'.îli'l ofk j la Un:yers'tatea din Cambrid~e, Owynu dela 

m'ni~t'l'i nn i'iaro <11 V. Bl'iitia1l\l il fii\'ut nn amfÎ- : .. Mornn;; Post", Spcncler dela "WcstmiilSter 
1111 nţit. e:ql{")ZC11 n~n\p1'a reZl11"lta telor dîl ătA,riei i Oazctte". Cra U\vord Pri-ec (Sullday Timcs), Le-
~al(\ în &tTcinătate. : attl',:ote, directorul lui .. Thc Economi'ste'" Monta· 

In'0nr~111 ~HiPtii "f' va on un ('OH!n111 PRt Mll- ; ~u Bcl1e ("Near Bast"), Mailow ("Daily Mail"), 
pl'a 1'0zultateiO'l' dilfitoriGi în ,:tl'E'inntato ,a ,m1ni- i fis.cher (.,Observer"), etc., etc. 
!;trulnjde fillanl,C'. i, I Au luat parte şi d<mă •. collsone" dela ziarele 
_. -. "... -- , ... .,"'-- - engleze" Receptia avea un caracter de 'tltiml
Consfruire(l unei mărefe caj(?dra~e ortc- tate, Oas.1)ct ii erau plasati În l(rl1pur1-grupur i, 

doxe ia. (-I'li. \ 1<1 ma~e, si lc:.!;~tura nu înb1rzie sit se faca. între 
.,... ~ • memorii co!ollici rOm~h1c şi reprezentantii pre~,ei 

" Epi$iCoNil· ·nrfotto·xY'iY'ChlJultlt·' anttntândn ltjf1·donezc~ 
licitatie ue oferr,c pentru ridicare-a tmci mărete 
catedrale în CluL a rost prt,mjtă oferta :l1~inerlt
lui Tiberiu J:romia. 

In z:iua de 16 ·Iulie au Şi În\:epu t lllCrllrile de 
edficare În piata Cuza Vn·dă. 

Monumentala clt\ldire ~.e crede ,t'. "u fi 
terrrn:nat(l: în cel putin trei ani, lucrarile costând 
Înt're 30-40 milioane lei. . 

D, Vlltilă Rrăti,anu a luat loc la o masă cu 
d. Keynes ŞI fratii Oaster - din cari unul cun OS

'.:'lltu,j rabin (1Qskr - cari cum se stie deşi de 
atâta Yre-me departe de Romilnia pJ.strc,ază a..:c
i"ş drag-ostc tărei lor nata1e. 

ne aWd ambii au vnrhit tnaHl 'vreltnca rO
maneşte contr:bUitld la (} mai mare apropiere în-

~tâh)ii căsuţel, instrumentele. de hucăt{ire Şi Jc i Aici au eXPu\ deopotrivă şi particulJri Şi di
lu-cru şi face tot p.o'sihilul ca Jhlarta sa să tic ! verse soc:ct~\ti, Covoare lungi, ca acelea pe care 
cea mai frUn10aSrl din sat: ca bastOnul n)entru l.c-am V~lzut la expozitia polonă. exPtlne mă"ăsti

Ziarul "Brianza Lavoratrice" puhlică urn1ă~ mânat oile s~i fie scul'))tat cu o drăg-ăstoasă ~riiă. ren Si. Agm}ia, Soc'etatea "Arta National.f' din 
torul articol cu iprlvire la sectia românească a Si o Întrcagă i'mhulZieaJă de motive geometrce Ciui expunc ve:stlninte nationak foarte elc~ante • 

- Cu prilejul expozi1iti dela Monza. -

. -exft'l7:itid din Monza,. minuscule, multicolore, prin 'care acest popor 'P'e- 2dc"l:a cu arabescuri antiCC', costU.nle pentm copii 

Expoz;t'a sectiei româneşti c de 'cel mai În- tează în necarc coH, cu oin t c.1opc;nn.e PIÎ11iÎ. de j' si fru<moasă 1im~er:e de damă tes111ăde tănl11ce 
ualt interes. Ea ocupă ,Ci11ci să.li aranjatc cu intuitic, r?tfl1urele usoare şi fior; mici, I şi hrnuatrl Cu pânze dic păi'anjcn, retele şi puncte 

simplicitate şi bun ll:lISt. Contribuţia femeii nu c mai mică. Ea 'tlro- ~ în cruce În culori. 
Arta. românească, in toate manifestiJr.ilc el. dcaz{, cu mtit:lsuri si lânuri colorate Of·ce i-se 1, De cel m~i mare interes pentru v~zitatori 

Îl1vedere ază. ,suflctuJ uflul popor iubitor de for- parc' neccsar:.perdde, fete de masă, perne. ve,;- 1 ·sunt intelc 11;Jtiona1c din tinutul Banatului, ale 
mele primitbve şi refractar celor noi. Lucrurile m:ntele ~ale şi a1c Mrbatu~ui său. I iinnei EH-saheta Cos-cn, ~i altele, ,e Întelege toate 
care sunt expuse· arPut'ea p{trea imitara cCllilr Nu c caS;t unde "';) JIU. se ~65eas..;ă yase de I de p()d(}ab~,~ lLm5!;i de-o" $I.:h'oap{l, fiind brodat~ 

.. "cehi, dar nu S-ttn t dcl:ât o continuitate În ,tilul lut înflorite. S'ar jlutea SlPune d. puHne sunt \ cu Wna, m~ităsuri. allr .')i ar5!;'nt, cele mai atră.R"ă-
.'::xc<::utiei. "0 ereditate a rasei. \erilc lmde 011111 s:"t iubea· că n~a de mult ca in 1 toarc ~mot:vc şi cu franjuri multicU!lore, care C(j-

, "ScOPuL ,ace6tCj CXJI)oziW, zlce eonftettd· o~ l~()rnania medi\1l i~l mijfocul· căru:a trăieşte. ; bnar:l ;)5.n;i la p~11lftnt. alcătuind tot r,~stuL 
randuitor al secţiei, aste de a se face cunoscut Il Sunt expu~e stofe Stl hrodcrii de fir de fond 

Ş. to.cmar din caUZa ac~tcl p:.:rsrma]jtăti ceiace e mai intim şi mai -emoţionant lncaralctc~ , " . '. . , . I negru, interesante ca noutate. Alte tcs5turj in 
r'stica cXipresiei artistice a sâmburelui latin 0- '!1S t!11dlyCt3 mtrcgnltll popor rl1manu;.:;. C1 IŞI ur- j m1ită.~u'ri p'Cntru perne ale firmei Românca d'n 

t
I" d f 't

V
" t· mează viata sa Sj1l1iplă, pre1pric, prnÎl:n dă, ttră Ci 1 f") t t' . "~1 t t r' t· ("f]' f,;'j ricn <1'[ relllvlat; e a se aCe pr,ctul a ITI"plra la ! v v .:. ..~ : )UCI re~ 1, apOI ram" ·uroe a e ven ru o o ... a .. , 

Sa 'cu totul pOlpu!.ară, profunda Sa sursă democra~ ; avea sa se teama de stJll'rllc Importate SI tre:a' 1 ioartc in.R"cnioaSe, rocntuleţo de' dama. portofolii 

tică; ba dliar ţiiră'nea-scă, prin care se exprÎ,lnă I toare. . si stofă. ' 
inconştient şi plltcrtlnc ;s.ufleiul contcmp1ativ şi I Acum an ap;irut în România multe scoli,ue FabriCa Troita elin Bucureşti expune tera-cote. 
pătimaş al unui neam de a.R"r:cultori şi păstori". I notat şcoala Marie' fărc:aiŞanU din Bucureşti şI nu multe, dar interesante. Sunt farfurii si vase 

şi' toomai această puternică voce facc din j tlm!ti part:culari, multe industrii şi societăţi, care imitatc după antichităt i , ornamente în reI Lef, -"ce· 
-fecarepăstor un artist _ ca În Sardi11ia noa~- I şi':1u nr01}US de a aduna toate er.:1cmcn t:;le· de- lIcte C;1l11!pcncşti foarte. rcu::;jt,e ca dc~cn ŞI CO~ 
tră _ prin impulsll1 prOPriilor sale ncccsît:'ttÎ su- rcorative romDnest i clIC a le pune În Ordine şi a le· IurU. 
f1ctcstj. Blcrest,,:ază cu bricea~u'i ~r:l1zilc şl ! adapta ccr"ntelor moderne.; . 

. ' 



~----------------_ .. :>a·!'·1''''''''' 

tre românii cari nu şt:u etlgleze~tc şi englezii 
c"ri nu ştiau ... franţuzeştc, 

D. Vintilă I3r:lt'.anu a fost foarte amabil. Se 
simtea at,lt de bine· în lumea ziariştilor încât nu 
a ltita t sa spună - aşa cum fac toţi o,UTnenii poli~ 
fci români La ziJe mari - că e şi dsa ziarist! 

O Titulescu face cu gratie pe pnczidentU'1, 
recom'andând ped. Vintilă Br[ttianu asistentei. 

Ministrul nDstru de finante vorbeste franţu-

"TRIBUNA ARADULUI" 

DOFĂ 1rAslinr. 

i\oi Hll1t.('!11 t;l1'll Ollre ,w\'cm ('el miai mar'e 111-

,wreg lCa Jpaeca ",ă fie menţinnlă; n';1,"endit'al'i te
: 'rit.oriale nu a,\'om, şi În lerg-:ltnră {'Il aceasta am 
: Iafr.al' 3Iten tia ca m~11'i1.c~ Puteri sii 'n II Idea bani 
I tărilor din c(mtr'nl Euron)ci cari ii '\'01' lintre-
, bnin,ţa pen trn Ţlrop;rratiye războinice. 

Am a.dus la cUl1Dşt.ill'ta romisiei l'('Ipa,ratiilol' 
un h~ru <{'are iarălşi .trehue tinut in seamă. 

'leşte. In trea~ât fie z' s numai trei din gazetarii I 'Marile Puteri alillte ne·an cemt să pă"mim, 
engleZi Prezenti CunOSC l:mha franceză. De pe să amânilm primirea l'ftparatiilor ce ne .datorean 
SCaun, cu privirLJ,e aproaf\e vecinic În jos d. Vin- lOO1lJform tnatati"elol', învinşii. Am aooeptat a
tilă Brătianu iace Ctt ~I,as Încet şi mDnoton eXJpu- ,mânal'\oa. Pe {le altă pal't.o marile Puteri ne cer 
nerea economică şi financiară a tărei. nouă, alia~ii lor, i.'\ă ~)Jă.ti:m j,mediat {'eeoce Idato-

URCAREA LEULUI. 

Dsa vorbeşte mai intâi de z,\'onurile răspân
dite 'cu Priv're ,Ia pretinsa revoluţie din Rdmân~a, 
ZVOnuri plL..<;e in c;rculatie de dUŞ!J11an i i tăre i ro
mâneşti. 

Contrar celor ce ~, crede În striHnătate re~ 
forma agrară nu a re-nfs cu nimic c,u;pacitatea a
gricolă a tărei, 

Dimpotrivă imPl'oprietărirea sătenilor a dat 
putinta ca lucrul S{t fie reltloat imedat,. pretutin· 
dcni, la ţa ră, astfel că a\;um nu se gflseşte un 
petec de pf~mâl1t nelucrat. 9pune dsa. . . 

De ce ,e atunci moneda noa'stră atât de scă
zuttl? Se petre:ce cu noi acelaş lucru 'ca şi cu ve· 
cinii nostri cehoshwad. 

N'ti la ei măsurile luate nu au dat roadele 
imediat. Efectul, a venit mai târziu şi urcarea 
coroanei cehoslowLce nu a avut darul să impac~ 
dela În.ce;put toata !lumea. 

Noi suntem neliniştiti că nu a Î11'C,oput urca· 
rea !eului şi ne e teamli că a'ceastă urcare să nU 
vie prea brlllSlC astfel ca să dea loc la neajunsuri 
economice În intertoru,l tărei. 

Că .această urcare nU e greu de prevăzut se 
poate deduoe Şi din faptul că ·puterea de cumpă
rare a leului este de donă ori mal mare în inte· 
r;oru1 tărei decât i'n străinătate. Un vagon de 
grâu costă la noi 40.000 lei, şi prin f,aptu4, Simplul 
fapt, că l-ai Î11cărcat în şlep, îndreptându-I spre 
J)Ortu'r"le străjne, s'a duhtat valoarea la 80.00.0 
mii lei. 

Deprecierea se dafoncste poate d;ocredihl~lli 
alimentat de inamicii propăşirei noastre, cert e
ste înstt că urcarea leului nu se poate să nu vie. 

Una d:n cele mai mari neutăti ca fost uniii-
• carea. 

Noi (IIm avut patru serii de legi si de măsuri 
in interiorul tăreL Most,enisem le~:1e ungare în 
Transilvcan:a, cele austriace în Bucovina, cele ru.-

se În Ba:s.:arabia Şi; vechile noastre legi În re.gatlll 
Propr'u zis. Astfel se 'conduceau căile ferate, ius~ 
tilia, etc., etc. Suhsolul era exploatat de asem~
nea după pat~u i<:luri de legi. Am votat consti
tutia şi acum vom trece, la toamnă. legi nOt, cari 
să contribue la complecta refacere a tărei. 

• 
D. Brătanu citeazăc1fre după statistici 'Pri

vitoare la mărirea venitttrilor statului, la iCO,m
lPrimarea d,atoriei pe care statld a contractat-o 
la Banc,a Natională. 

COXT.FC'RA RE. 

- nu\pă ce am infi'Îtptuit ,toate aoo?f.e ln-
~, "'- . 

crn.ri - oontinuă 'dsa - vine în &mal1l\3; o 
lPerioaidă de lC011strltcţ,i€'. Noi am putea sa LaJOOm 
a-ooai'tă operă în 20-30 ani. Pel;tru grăJbil:aa ;8-
facerei României însă, llJm "Il'lCmt să 111'eVln ln
:duiStria ?tl'eină Îmvitând-o l,a .o oolahon3il'e, 1llJ o 
'partidpare la alCeastă OIperă. 

Nu "rem ins să hm nu '}1m·t ;m~)rt a.! ca:pi ta
lnlul' alt.ont· vrem să fi,m un (port 'Viu oare 'pa.f-

t •• 
<tjeipă în tuate felurile la aK'ea~tă ootlvltate. 

P'JPoT111 nootru e '\1111 \popor Icumin te şi ÎntJO
Iert, continuă d. Vintilă Brătian<u. A dovedit a
ceasta în timJpul razhoiu]u;cârud Ideşi bântuit ,ele 
l.ifo." ex.ante.mati(';,do~i rău Inutrit UlU s'a ,rali.at 
anarhiei 1}f1 .care o semăn.au trupele l'USe re eXIs
tau IW acea \Teme in tara noastra. 

ram lconform a{'elm"aJş tratate. 
I 

-R',au uitat <drepturilo ,(Iar nu f;'au uitat datn-
riile! 

Trehue .milă şi .fată Ifle ,bietii :Îllvin<g'ătorÎ! 
Tl'Ohuc () ('nnexitate în a)('e"t.e donă ehc"t.j.uni l(le 

I idatorii. tr{'bue~e 'Pl1l~O în legătnl'f'i !dil"Cletă, Ori 
Il!!Jmîlllănl,şj 'pe una şi ;pe alta, ori, (laICă 1Ii-!'e .rere 
I să pliitim, ;;ă fie O'hliga.ti la 1·âl1ifl'11·1e şi ,eei care 

ne datorează nmlÎi să ne plătcaseă. 

('el mai hun lu\('rll e ri'.ă nil fim a/eu.mîn<Păl'
enţj ,(le ohlj'gntillnj <,ari nt'-al' Mânjelli ,rcf'fIIecr,(,iL 
ra.pildă a ţăl'~. -. 

"Am Ii'lpllf; ,toate are..."te 1111C1'11 l' Î, aidaugami'ni",
tl'111 nOl~tJ'n de finante, ,~pre ,a 'aJdn .. ,e la <t'\nn{)ş
tinta opiniei ']111lhljrec en,gleze, ('a suntem;o ţal\ă 
Care poate intere;o,3J ln.mea e!'{J'llomid'i şi ,finan
ciară J·e pretutindeni. 

Pă!N'rea Ide"lpre taNl 11Oai"t1'ă ,:;.i-o 'ŢKlat(· fa('e 
ol'i.cjnc {'are () "l'a C':1I110ao;te mai rte ll'proîllpe!ţli caII€' 
nil l'e lasă jn\(ln,; în er'oare ,de iC'ontinutnl telel!]~a
rmelor riÎ!i'lpân1rljte Id(1lrllll;;<Tr1\runii 1]1l'ng-resnhni .BOf;
trn" tNmÎ11H d. Vintilă Bl'ătiann. 

...... vr:w A 

Se deschid noui şcoli rom âneşti 
- Aviz şcn7n.r. -

Tn.spec,t<natul BC'nlar'din Oradea~rr~al'c aJ(hll('{I 

la rcuno.;;tint,a 'Părvnti10r Ul'măt.oare1e: 
1. I:noopâIlld cu 1 Septemvrie 1~2~ r1asa T. a 

şcoalelor Sup. de 'CO;merţ societare :p. \băeti <şi fete 
,din Or.aldea-mare, mai Idepart.e I('l,a~a I. a \şC(}a].ej 
SUfp. ,de lNm1erţ. rOB .?t.at p. băeti din Satl1~mal'e. 
vor fi e:l'clu~iv român~ti. 

2. In Satil-mare SB va Id('~hi,rte {) lş('.oală 'pro
le.'li(lnJ81ă de fete gr. 1. ,doocamidată cu 2 dare. 

3. In Careii-mari !le va d~hilr1e li('en ,d.e stat 
!p. ,băeţ.i ('u limba ,de propumere română. în ,acest 
an reu 5 \Clase. 

4. In Şom{'uta-mare se va de5childe un gi mna· 
ziu românesc r1.e sbat <cu 2 (',1aoo. 

Noui Joschikleri de Iro1i l'{)I]11~n~tise '\01' a
Thunta Ia tim(p;nl sau. 

UA v. UlA u JII!#" ,. .. MA 

Moartea lui T eodor Rosetti. 
Luni a incetat din "iaţă în capit.ală, ,în 

etaf~: de 86 ani, Teodor Rosct·ti. băt.rân1l1 
om I?olitic. 

Prafe cu dI1'<I Elena Cuza. 81 a ll1aJ. 
parte la lovitura dc' stat. din 18()·k aplif'{md 
cel dintâi, :ca pr(;jfiect al .ind. Văslui . legt>a 
rurală. a lui Cogălniceanu. 

A ()'Cupat. demnităţi irnporbmte în lun
ga sa carirră. A fost ma~:6strat. minishu. 
guyernator al Bănoii. Na.ţiona le. preşe·din
rt' al f;('·llilhllui. etc. el>c. 
.. _ .80$' .... 2 ....... 'a •• $$'1 •• 

Congresul general al învătătorilor arde· 
• leni la Arad. " 

In ziua dlc 5 Atl~ust va avea ](x În {naşnl 
nostru Congrc"'ul general al ÎnVrttăt(lrilor arde
leni. 

La acest Congres Va lua parte şi d. ministni 
al 'nstructiej publice, apoi delegaţi ai inv;\t,ttor1-
!TiC' din V cchiul l~egat, Basarahia Şi Bucovina, 

Seara va avea Joc un concert urmat de dans, 
în sala mare dela .,Crucea Albft". 

\ 

III 

,Dela Inspectoraful Muncii. 
- Greva deja fabrica de textiIe continu~ -

Ore\1a dela fabrrcade textiJ.e - anuntati 
Ia timp de catre Kazeta noastră - cont;nuă înclÎi 
numărul ue'Vştil0r rtd~-:ânJu-se la 700 de luoră~ 
tori. 

Tratativele avute între directie şi delegatii 
mtalcitorilor la .Insp.ectoratul Muncii - p.rin in· 
tcnnediuJ dlui P .. Popescu - inSJ}cctor În Minis
terllI muncei - nu au dus la nici un rezultat, 
direcţia fabl'iccj neprbnând nii.'h o wO!pun~re. 
hazându-se pe clauzele contradului, cari nu ,pre~ 
v;~d o eventuală u'reare de pretur; pe l11âna de 
luoru. 

• 
Mâine Sâmbătă 21 fuUc, vor aVea loc la In

sp,(>Ctoratul MuncH tratativele .între directia fa
br'cei de celuloză şi muncitori; aceasta în urma 
cererei mundo'rilor. de aH-se r'dÎJCa salarile în 
ra,port cu: scumpirea vieţei - lucru prevăzut În 
unul din puncte1econtradului colectLv incheiat, 
Prin care se &pune că acest contract - În urma 
scumpete: În creştt.re Încontinuă - va fi l1'.!viztt't 
din 3 În 3 luni. 

• 
.Lllcrătorii clvgari au cerut deasemenea Il1~ 

spcctoratul11i Muncei a le fixa o zi de tratative 
cu patronii lor, cerând tot rLdicarea salariilor În 
r;':lIport \:u Scul!11pÎrca vietei. REP. 

u'A ..... 

. Banditii în tr~nuri. 
Stn sosite d'in tot ourprinsultăr.ei, ne aduc 

la cunoştintă diferit.\! metode întrebu 1nţate de 
banditi în trenuri pentru. a rmtea !1Pera în linişte. 

Cei mai curiotS este narcotizarea a trei 'căIă
tori Între Sibiu şi S,ighi,soara, narcotizare făcută 
prin oferire de ti~ări celOr trei victime de către 
doi t:neri îmbrăcati după ultima modă. TDtalul 
jefuire' se ridică la fmmDsica Slhlll'ru d.e 78.000 lei 
pl,us bijuterii şi bagajel~ ceJor nar-:otjz;aţ;. In ur· 
ma atâtor inventii - în rău - gândinidu-ne cum 
s'ar t)utea oare st,îrpi această dCJylorabi][i stare 
de Lucruri, ne ()prim la...:.dcia <Că bătaia e din rai. 
Câterva cazu.rj de bătae fn pubHc - daT băta~ 
soră cu moartea - socotim că ar fi un :minunat 
remediu. Ce ar fi dacă s'ar încerca?! 

• .... $ $ lI#JlU • ...-0 .·u" ...... .". A 

o nou~ majorare a pretului pe c. f. r. 
Din info]1matiuni hine înt,eme:ate,. se afirmă 

că deja 1 AUgUlS~ a·\. \.0. tariful !Pe câi~e ferate 
atât pentru personal, cât şi pentru mărfuri s;: 
va majora cu 50 la sută. Această majorare ar tt 
~orovd.;aUi de nD1le cerinţe privitoare la, reface
rea diHOr noastre ferate pe de-o iJ)'arte ŞI pentru 
Î1l1hunătătir,<;a stă rei functionarilor C:F,R,. pe de 
altă: !parte. .a",te şfiua că actu,~teae iPrt1turt lla 
CfR .. în raport cu valuta. sunt cele mai SlCăzllte 
din' cuprinsUJI. Europei. 

•• "/u'" uu'" .,r,.. R 

Inscrierile la liceul "Elena Ghiba-Birta." 
Părinţii caii dorcisc să-şi Înscrie mcele în 

claSa 1. a liceului .,Elena Ghiha-Birta" d'n Ara~, 
sunt nlKatj să Înainteze, :până La 25 August. dt
rc.cţi li 11 c' licculni o cerere provăwtă cu ti'J~bm 
legal, ancxând certificatul despre absolvl.r,e~ 
şcoale; primare. act de naştere si de vaCClJ1a. 
In 3, 4. Şi 5 Septcmvric a. c. ,"'or fi exa.menele 
de prinl're. Conform. regulamentlv1lli în clasa 1 
se vor pri'mi nultnai 60 elev~. 
"1 ....... $ ., $$ .... 'JIIW.. .".. .., r ., . 
Stinnes acapareazil indusfria polon~. , 

IA FA YETTE. - Pre~ semnalează i'ngri

joral'ea cercurilor !politice şi inldUistriale în ur
m~ imtportan te1ol' achjzi ţi uni ,ale lui Sthmes în 
Bile'/-ilfl (le sus Ix,loneză tmde a ,daVcnitsU~pâni
t.or al e.ta:bilim('utelor WiclkiJ] lhyrluki (foste 
BisI1llal'{'k II ucUe) {'il ri elllPl'intd ,mari iCU\pt.oRtre 
de topitorie şi fel'ăl'ie; aJCesteapot efi t"ran~{)l'
,1lHlfp.cu uşurinţă în fm.midahile uzine \(10 l'ăz.bo1. 

~..I~ ••• l'f"1evR ,că !:)tiUllClS alX~u~it !il~că IOda/tă 

a 11la.,,:, ", ",,-\,.1, d""f'i1,Jurilc sale afară dill 
Hei(+. 



Yiucri. :2.0 Iulie lH:JiI. 

Antica Hungaria Rediviva? 
- In ce ţ(ll'ă trăim! -

l,a îue,npu t.u[ stiÎlpâ.nirii romu1îo:-;tî a,..upTa H>('e
stui pHm.illlt pentnt caro timp de ZB~'e ve~w\lri s'a 
vilr'''at atâta ::.ânge, ~e ,1111.a, .. e 11.11 hun (jlhiiC'ei, anll

me: .anunţ.urile rlin yitrinele ~1l'ălyăliil()r .şi l"epla
mele seooriau şi în româ.neşte. A'tl tnecut Ide a
tunci ('.:1t-i,v.a ani tin .eare ,irud,)ent,a şi :nopăsarea 
nOll"-tră a crescnt zi ne zi j,n direm. l""<ijpOr,t cu 
.în.-lriîznea.l.a i}i ohrăzn·kia aceloOr ce nu vor ?oă in
V+"lg:ă nici azi că i·n AI·aii sunt antor.ităţ.i !fmllâ
naşti. 

A!şa 80 ex-plir.:.l J() C'e azi, după 5 ani Ifl,p stă
pânire 1'Ominf.'a.scă, 'I1U se l!11lai <vede lilll nici o 
vitrină vre·nIl bilet sau anunţ, >'K'l'is ,în romiwoşt,(l 
1;1i11i~'i .marile <:'artoane ('1\1 rec1amo,C'.e "tau a1î.r-
11ate pc zidu.rile rliferitelor prruvălii:, nil lllai 
sunt "",'r~i."R ,de {,~lt în ungl'lleşte. 

Pal'e ('ii yă,il. ('ii eu toMa kgea <'e iirr\nUlle 1n o 
taxă de 8000 de lei firmele scl'i""e în limhi "tl'C
ine. irucet.. îll('.ot~ IOn t.impul, 'Imp1'-eana {',are am
Ţledi azi lite1'ile llugnreşti. ,se i,~a şt€'rge şi profi
tânrldeadm'a,hjla 11oll-st,r.a ne.pai'll1l'(\ literile aY'f}

lp('['} te 'f'âh'a ti,m~). 'V{)r apărea îară,~i ma i ~trfH1ICi
{<la 1'8 $i Il1lIll i ,midătoa·r-e. 

Cmn ;::.ă'fLll ,proy(>rlcm 'il('C"t 11]('rn l'IÎtwl 11 llne 

:îti aruncI (l{·11ii lVe2<l "!\ferlia RaJ:1mi, nra~knvits 
Vin.g'lli-Bonoons, Rz6kely-hll'o, Ncmzeti ,munca, 

etiC'. etc., ca ;::.ă nu cităm ,ne {',ât !P'(j I('(>.le mai OlI
nO~C'llte, ca şi ('u.m in limha t'o,m1tnoo,o,('ă n',wr e
xi,.~ta cm',intele salam, bomlboane et,('. 

Ca 'C'\11miP a jumici înşn. 11n .mare milgazi'n 
f1e semink ,(lin Burla11e."1ha trimite l'eelame 'l'K'l'iRe 
ijnl'f)mâ~Hlşte <lest.ul ,de -corect. 

Se j,IT!PUlle <cleei. ,('a Rlltm.itwtl.le în 'rhpnt i>ă 
ia ar:lii"nrÎ pen,f.rnapmllB c8Jpăt a('(':;:;tei hat.joC'lll'l 
a tnturor 0l1dona,nt.elor date şi ~ boiK'Ot.ării g-raiu
lui române~c. V. Ţ. 

V ...... Waa • Men rn • 
Concertul d-şoarei Dota Lepa la Chlşineu. 

CunlQlo;e.llta 1Cânitărea.ţă dra nora lBpa va (la 
Sâ mhătă (:31 1'111ie) un MDICert în ('C\n1'una .'hi
~inel1 (jud ,Al'airl). Din ,;:cleietnl ;progl'flm al a
f'estni ('O!1K'N.t v()Ir face Ţlartediferite arii lelin 
opere şi fl'umoa,se câ'llt,('('.e rmW1neşt.i. 

Publicul din Chişinell va işti ~ă-i flll('9 'd-rei 
nora Lapa. o primire demnă, 

Dll'pă COniC'el't va urma 'dan~. 
ea'W .. ca '" ... .. v. IV 

Dela "Asociaţia pentru literatura 
si cultura DODornh,i român". 

.e 

In şcHinţ,a plenară a ~ec\itlnik)r lştii.ntifi(·e
literare ale ~,As()(liatiu;n;li", ţi'l1ută Vineri în 13 
Iulie, .,(I11~lă amiazi l.a orele 4, 8'an' rit.it r81Ţl{)(l1'
tele singnnatieelor sect,inni, lnilnd:u-»e la cunoş
,tinta eu:prjlMnl 1",1'. S)au lUJat Idislf){)zi~,iuni (3a "A
soriaţ1nnea" să fie Irapl'ezentată în mod 'rl('mn la 
f.;(>rhările .cari vor .:n"Ca loe la .finpll lunii Sep
temvr,ie in .~\'dg, Idin ,prilejul ÎIlT\nlini1'oj Ţl1'i
mei snM 00 ani rlcla moartea 1'111 Ghe<J!l'l«hc l,a
zar, mngl'()IŢ)at arolQ. şi <Cit ţin€!1'ea de cOl1fe!'jnţe,la 
.;ulnnarea generală ,ilin amIl llC'f''''ta fi .. A!'oC'iati. 
unii" - ca't'e ya fi ţinută în Timil.şnra la finea 
lni Angl1st. - au fo;::.t îniC'l'edinNtţidnii dr, Va
leI' Branişte t:1i 'dr. t8ih'jn Tî[·8gomil'. R'ml 'flN'r<r-
1111k apoi ,d .. ni'( premii: nllln~ Ide 20no 1,·i, rus d::
(n Rpotu,,- Viatn1',plmtm 'C'f'il ,mai bnna hil'l':!re 
,ileFlpl'{\ ,,'Revohlltia dina,nnl HI1R şi FnÎl'f>f\ Ar
'rlen1 tI 111 i t'11 v('('hin 1 Ir e.g a t romfm", :şia!tn 1 fIe J O 
mii lei. Ţl11I" de <'Dmjt,('(111.1 {'('ntl'al ,,1 ",'~ciatill
nii" lWTltrn "T"tMiR tlllilol' 1R4R-1R·HI". Pr~mjll~ 
pri:rn fIe 2000 lei ~'a a(V)wl'~ut 1(1'ni T(l~l Clopot-el. 
']1\1hli'('j,st, în Ol11j, 'care a iŢlfeZP11t,at () .111<'1'll1'(' ('.0-

"(·"lmn.z[itoarD 'în tfJate vri"int,d,~\ C'fol1l,Jitilln ijo[' 
din rmw\1l'",ial' 'fll'(',minl al doilea Kle 10.000 lei 
i"{l (tat !llni Tenonr V. J>ă:ciîtj·Hn, 'l-entl"ll 11l1('l'U1'-0R 
i'a: ,,"\nii 1848-18+9 ,la ROlniinji .din Al'(}cnl'). 
in dl'lliîy'.Jnme. Re00n7Jnn t al am~)cl()]' l1H'ra l:i a 
.f·,,,trl~- '(li'. Ţ"an JJUflll\l;l, ŢHofeflOr nniw\l'sitar) 
'nî~mhr\l artiv al .,A0ademicl Române~'. 

,,'nzl:~LNA A.!\.\DCLU\"' 

J NFORMATIUNI . . 
- Citito/'ii. no.~tl'i sunt, i718islent, TV(!flti să sq 

grăl)(';ască cu achitarea 1"fstanţelar d.e abonamellt. 
La caz contra/', ne vrdem siliţi să le sistăm t/"i 
miter-ea ziantl,u.i., infiinţ.at şi s~L."tinut cu a/â/ea 

jel·tfe. 

Pa!. 1. 

I Un rămăşag de un milion. 
: . l-n 1ll0rnrhl'1l elin n~da(~ţia gazetei nOR"tt'e ln-

t l'IÎ nr] în ('ore.'lpO!1 denţă :cu un nl ,d int re (\',1. mai 
.marimili!u'clurî englezi - al dl'llinume' din 
(Jhligatii 'perMn,ule il treC'{'m sub tă~'{)I'O - a În-

1 (',m{'at 111l riimă.,;,ag- cle>,tn! (0.0 .eul'io.". ~n1ial'darnl 
1 {'ingl('z.,j'nt'l'ohâ~d. eare e~te eca mai ,mal',e cnrio~i
\ tato dm ROI1l1~mJa, rod·act~Jl'ul lHl'."tt·US'1l gdllillt 

Publicul nostru t1'ebue să înţ,elugă rostul : ~ă-i răsplmdă <'ii alrea!'-fa ,ar :fi ;:;usţ,inel'ea ga7~tei 
unui Zl'.IJ,r rom;(mesc în oraşul acesta de frontieră' noal"t1'o prin ea in;;ălŞj, frură a f.ace parte din nilCi 
şi să ne dM tot sprijinul, fpjţeşt~ Şi la t1~/)~P' ; o~ ('IIioal'{l 'po\iti<:>ă, A{'e~!!-ltă 'flnriozitate n<-""atiafă~ 

I ('/tnlrl ('~rprea eng-leznllul - ,deoarece se ,,,Ţlune ca. 
ADMINISTRAŢIA. 1 în Anglja a~t \ncrll ('I.",te la oI"ldinCfL zilei, reI uadnrulnost.1'1l i-a anamţa.t o c\ll'lozi tate ca'l'e du

- & .anunţă dj.ll Paris, ('ii stllrea. \8lIniHăţii I pit 'ştirillC primit.e, /rare 'Că-l int.ere.~ea7.ă '\)este 
dlui general Presan s'a î.nl'ăutăţit. ! poate, ,r\i('('I!'ltst[l ('nriozitato {,()IlSt.ă în flllpt.nl că în 

V06tnl şef al mal'l'tui cartier gelleral se mflă . TI.lrnttnia '~("!1hă.ril,'j 'pnpUllll'C' a11 Ilntre ~o.ooo şi 
in tel"nat Într'un spital din carpital'a Fran ţeîşl a 60,000 pa rtiej pan ti. 
fost opel\3t ~llcnm ,eihm"a slllptrumlâni. 

• 
- Din Roma ~e vesteşte ca francesca Oar'

baldj. v[l'Cluva l1:loriosului luPt[dor pentru liberta~ 
tea ltaLei, a murit în vârstă de 75 ani in insula 
Capr~ra. 

• 
- Din BrăilEl se anunţ~1i: Zilele acestea jll

detul nostru a fost v'zitatde mai multi profe
sori dela ş'C0ala sUl}crjoară din Tokio,' tari au vi
z:tat fer.mo1,c si gas,podăriile tărăncsti. 

Oaspep japoni s'au 'nteresat de aproa1pe de 
organizarea şi funcţionarca fermelor nOai~trc. 

• 
- Dit! OalJti se anuntă că acolo a murit in

solativ el<NuL Mo,seov:ci dcla liceul "V. Alexan
cir"'. 

• 
Ioan Kt'J!(cr consilier la Curtea de Apel 

Arud a încetat din viatu iCTi la ora 12. lnmormân
tarea Va aW2a loc SâmMtă la. Ora 4 d. a. 

• 
r Distinsul ziarilst, fost prim-redactor al zia

rului "Dac'a" din Bucuresti d· N, Dasc-ovid, doc
tor in drept, a fost ,nu'mit. ,pe baza concursului 
el a t. profesor agregat pe z: u a de 15 1 u fie a. C., 

Ia catedra de dr®t internaţionali public, dela fa
cultate.a juridică din (,asi. 

• 
- Se anunţă din Par·s că starea sănă.tătil 

dlui general Ple..;:tn s'a inr~llni1ţit. 

fostul şef al 1l1arciui c.art:er bt:lIcral se afl.1 
internat Într'un SPital din capitala frant.~i şi a 
fast Ol).:rat acum dteva săptămft,ni. 

* 
- Dit-ecţ:in C'ontriblltiunilor elin minis

terul de finante a deeis .ca matl'riile pl'i-
111C re nu se pot procnra în mod eunT'nt 

din ţară şi c'ari sunt aduse din sfreinăt.tHf' 
de inctustrinţ;i spro a fi supu;:;e fahricaţiu
ni101', să fie ;;cutite de impo,,;itul de' 1 la 
sută pe C']{rn af,acl()rilor. 

" 
- 1.C1uhnl rhilat<'!le" ain Timiţ\o,ua a ., 11'11" 

bazele primului {>.O]),g-re5 al filate1işti101' din· ~R0-
Ulânja) {'.are €€ "ta ţine !În ziua ac 22 <:;<Î 2~Sep

tcnwri.o lU Ti,mi~nl'a. l"l'ot.e<'tornl congTc"IlI'IJi Ya 

fi A.S, R. Printul Carol (el lll,mş \1nfil:ltf'li"'t 
de l11111'('ă), iar 1P'l'(I'Ş('Id int.ii ,de oanon'l'e: ln'ni'('I'pul 
d 1'. (")lSt.e,llrim:n1l1 d r. T.,. Georgeviei. genel1a In\ 
Gilrdineşcu) şi preş('flintii i('am€l'eJol' de ,t'Ol1lE'rt'}Î 
al A-şoeiaţi0i indll;:;t.ria,şilor .mari. 

Congre.su 1 se va ooulpa 'Cu toate 'Pl'ohlcme1e fi
latc'liei ~i \"a '!Hltl'on.a o e~pozit,ie fi. filateliştilOl' 
l'{)mâni şi ,dată fiit1l(! l'mlportaint~\ filateli0i, ""'(\!lt 

congl'e~ va pu-t~a uni la un loc toate fortek'a
~'estei {;{l\llJaţi un i in~t rtwt iH~, rare priIt ncul! Hl~' 
l':Hele ei \larimţii ('Imtri,blle la. {'(lu(,llr·c"a 'tl'p:':"',elltl" 
ţ. i în (1 eo~('b i fi ti 11(\.1'0t,l1 In i. 

• 
~---- CIt1thl1\ "'porti\" l'nmân .,GlOI'Î(1 CFR" la 22 

rnlie ln~·:) IJJ'f'le 10 a. ,fi. î'n f'ala PI'imiil'ie,Î L:-;:i 
\'a haea adunarea genel'ulă omlinară. la {'lH'{', 

pl'in aceasta. invităm 011, membri, - VTl.'zÎ.df'nfif/.. 

lan auzul unei a:,<elllelîea curiozităţi en:~l('znl 
a <1.;)t !1r.măt"a J'ea tele.gramă: 

• ,.An\H1taţi r1'itm~ .;:e rl) a 1'('. la PUN'! "oi'n parti! ('i'pa pel\"ftlla1. Pun 1'ă,mll'~l1i,l!' ŢlP~nn milion lei eă 
I ff'nnrn(,1111.1 nn ,.o~ ya înt~1rTl'pkl", 

RNla,rtO'l'ul nMtrn ",'a gl'libit "i'(·i animţe 1"61'-

hal' i1 e 'ele n!Hni'lleeă, 22 Iulle ,din :pa["'("111 Rmi-

I 
nr~{1\1, 'C'are fiind p8t~'~n~t.e ,d.e (l~îa şi inl Ovi,(li'll 
Oqtta, prilfB'.~t111 P{)hţ.lel, !'lperăm ('ă nu 'ya '1aoe 
W;\fi fel ('9, şrazPta noagt'ră .să piaJ1dă a{'est ră,mă-
,,;,ag' - {le altfel ran\la,,, "jn,gnrlll lllijlol' '(le ('xin
tE'nţ:1. j'11Idelung'3tă. 

•• . .. ,. 
Mal1rafarea câinilor inofensivi. 

Mai multi cetitori ni s.e p,lâtlg că !:-se iau 
c.:iini de sub o~.hi, fără nici un motîv serirx<.;. N'am 
;l\'ca nimic d.~ 7h, dacă ar fi vorba dcs,pre. câinii' 
de curte, d:lr acesti C<Îinicare di>iPar f,lră urlme 
sunt tCCTrlaÎ câin,; inofcns:vi - câinii de rasă -
rle'lpre care ne aducem aminte câte fDl<>ase 
reale ne-a adus in ră7Jhoi· 

Autoritht'lc sunt n~gate a da instrucţiu·n! 
h'n~herilt'l" ce anume câini trebue să vâneze. 
ci'Î\cj ,cne,deml noi că OCiCidenta:lismul nu constă a 
cllr~ltî cCfrnp!cc,t străzHe de dini care nu fac ni
m{lIluj nici un rău . -----._---.... -..... --_ ... --.-.... ""._--_ .... .,. 

Listă de subscripţie. 
penfm lIn tânăr şi foarte talentat SCU!ptOl' ro
mân 17.1'(lple.an. C(O'~ doreşte să-şi cOlltinu.e studiile 
hdrerllple din cauza lipsei de, mijl()arc, .. 

}',t('cm mpel lapub1icu1 l'omâne.sc, şă sprijine 
('il oholu-i ac('€.t tal,cnt Î'n plină înflorire. 

Sumele 1'.e 'vor trimit.e RcdR!C'ţi~i Ill(vastrc. 

bînă acum am primit llJ1ffi,ătoa.re].e sume: 
Hodaetia "TrillU'l1a Ara,dnlui" Lei 500.-
Vl fll-. T08J11 Grozll rleJ'utat Lei 100.-
III .\fihail Cnnig-·ROS'inuu Ţ,ei 100,-
ilal'"n Aurel Pl1lj) Lei 100.-
Ţjtlzăr Palcll (Pânoota) 1000.-
nr. RQ\'er Pil.~elltiu, n'eelic Lei 100.--
Dl Vaflilfl Gol,di'~ l,ei 500.-
DI C{)llst. Micle"c\l Lei 100.-

Bursa. 
, 

ZD1~ICtl. uesch'derca: Berlin 20, New-
York 572"lS, Londra 2629. Paris 336250. Ivlilano 
2,175. Praga 1716, Budapesta u. Belgrad 610, Bu
curc~;ti 295, Varsovia 45, Viena 808/50. 

BUCURf.ŞTI, ltlchidcrea: Pa rl~ 1t35, 
B~rlin RS5, Londra bQ3, Ne.wY()rk 197. Miiano 84D, 
%iiril'll :14. V CI) a 2835, Praga 5Ei, Bud apesta 240. 

--,; 

VALUT!':: -~. Napoleon 730. marCa 12, lcva 
lRO. lir,l turca 125, fontul englez R90. Îl'an.cul 
francez 1175, francul ,~I\'eţjan as. lira 840. dr:1h
ma 500, (rnaful DO, rlnl1arul 20.:\, marca polonă 
lS, cor. austria:r\ 28. COr. 1113srhiari"\ 160, soco
luI 580 . 

T!(')ll ci OI' TespiJnsabi/: IOA~' [JJJl1TIUU. 

Cenzurat: NI ClI IN. 



----------------. __ -..:.~ .,!']-..... 

.,TI<IBlJNA AI~ADUU '1" \"ineri, :20 TuHe lfl~;l. 

•. A· ars ,.- ce __ &Z1:~ ~ .... ':~~~~~ .......... ~ 
~ B ă il e Hidroterapeutice SIMIlV! r : .:1 Cl1ri mlnCllloal!ă tIe IMI aecll1o-carhonicl', de snlf:d ~i sare, in contra dire- It., r: 

I S. A, Forestiera din lomaş ! i Irad, Bul. Regele Ferdinand Ro. (22) 4. i 
• :. rltelor boale: glltă, nnmatism, bOl\lă dt'l tnimă etc. :: Ptllltrn muncitorii : o a: 11 
: .i Intelectuali, la cumparare carnetului bilflte se 8cord:\ 10 - 25% reducere.:., i :. i C('!t md mare tnh'~p"'nd!'re rons- ~ 

~ ~eSChisă pentru pe~~~n~o~=~~e~1~a d:~: :r:~e a~ :~n~T:t::e până la f, ia:~ ~ ~ ~ 
!t t' 1i:~ 

~.:~ til"i'ă dln Romănia, a1iLt len!n.~ ('!!{\nte î 
0~~ tarl1 dl.t şi e!\ente moi. f'~restrn!e ,; 

t V .:U tlhnd în tjlll!\sl·l"cl'!'străn, Satu· " f m:H'e-,Fel'I'strău şi HomoI'tH!-Cohalm. i 
i Expioaiări de păd~ri in I.oate r-egiunile ~ 

:: Transilvaniei. :: 1: .................................... .. sas ~ 

••• Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Br. 22. ••• .. i '. • ~ Filatura de bumb?c '." 
: Fabricate şi ArtIcole noastre: trleJ· : Ei:: Teset~!je ds Immbar. ;: • 
• uri vegfltall', 1l1fi!uri mineralt'. turte • e' t!:"to'6,,, ă .. "n "t r'P, r .. 
• Ile 111elu, petrol, lnstrn (nrois), • "1 .• It",., , , .. V~I!lS;') il i. '''' o RUGA-REI Rugăm pe onor. Ceti

tori că în toate ocaziile cumpă

rări se refere la anunturile pu
blicate şi citite in "T R 1 BUN A 

ARADV LVI." 

: tol'ote, nOBnare de tră~nrA, benzln : 

: Specialitalea noastră: ULEIU PENTRU.: 
::: PODELE. - Hitt pentru geamuri. ::: • • • T,legram ••• • Telefon 135 • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oetiti şi .,.uspântJf.ţi z'ia't"1ll "TRIBU:NA 

ARAD VL Ul/"' 

-II TF J55W7W~i_i 
u 

"ARADANA" 
SOC. comercială şi industrială pe acliuni 
Arad, Bul. Reu- Ferdinand 1. NOI 24 

in case propriJ .. 

No. Telefon 304. NOt Telefon 304, 

Capital soc. deplin vărsat l 1 500.000 

• 7W. iijiiiiW§iQ!i"W$i~ . 

Se ocupă cu tot felul de afaceri I 
comerciale şi bancare. - Are în 

I 
permanentă în depolite~ proprii 

. =e.t:tiI~= 
~~ 
~ 

PrImeşte depuneri spre truc
lilieare. :: acorda imprumu

lurl pe mărfuri In gaj. 

Arhitect Dlexandru Graf ; 

9nfreprenor intreprinde totfelul de 
constructii noi şi r~păJi de căşi şi 

dependinte, apaducte, canalizări etc. .. ., cu preţuri modeste .. .. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : Fabrica de Impletiturl $1 Iri- 5 
: cotage din Irad S. Il. : 
: CAPIT Al, sorTAT,: 15,000.000 Lei. : 

: Lncrează în cele mai mod~rne culori toate artl. : 
iii cu)ple de trleotn.i. ca: AJ'tkole de sport din lânfl -
: şi mătasă, Articole tIe falltHslfl. Crayate, eiora~iÎ, : 
.:: Urulwade şi Tâtolină do pl"lwA cnlitate. ::_ a _ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e •••••• I lDl!I'SA +* , ••• ~ 

I~; FrafiiHeuman 
· :1 moa~ă eu atmri, fa-I': ~ 
m :. hrica de spirt şi de: 1: 
~ • M1 d,.n~~~I· ~.. .. 
~ • -4j, • .,~... ~ . .,.. 

IN8ERTIUNI , 
•• g~~m~"a.~ ••• ~~~~a" •• ~g •••••• 

'. Ir~ - ... -

se ptimesc cu preturile 
cele mai avantajoase la 

, itItiJ§.'!#J:t1-.:..OLJ.Qi!.?Sii2il!!l&ic;+.i!J@ 4i&c;;;SP_ 
~~~g~~.A •••• E~ •••••••• 4~~~~~~~ 

"Tribuna Aradului" 
lira!!, Shada R~mânului Hr. ta. 

.., 

"BAN CA CENŢRALA" 
:: pentru Industrie şi Comerţ s. A. CLUJ :: 

Bancă autorJzată de a face o peraţH de devize. 
Ca.p:l1ia.lul de acţ.li 'II Fo:n.dupI de pezep'V iL 

~ 60,000.000 depl. val,P8. Lei 1..6,000.000 

CEA MAT MARE BANCA. ARDELEANA! 

SUcUrSala: ARAD 
BUL. REG. FERDINAND Nr.29 
(1 NeA SE LE P R o PRII) 

Ire O magazie proprie cu capacitate 500-100 vagoane. 
Telefon Ho. 860 $1 330. Telefon Ha. 860 $i 330~ 

Sa ocupa ,cu 101 f~lul de operaJii de bancă. 1inanseaz~ f~treprinderi c~mer.ciale şi 
industrIale, desface lD mare tot felul de malfun; face aîacen de lmport-

~ exporţ in mare, .~ă avansmi ~e ~ăTfuri, pe cari le înm~~azineaz~ în 
depozitele rtropm. E:-umpără Ş1 vmde valule şi face operaţn <:le deVize. 

Primeşte depozite spre Iructificare, pentru cari pe lângă, că oferă b garantie al)so
lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 61/2'/0) plătind 
în plus din al său şi impozitul câtre stat. 

Banca Centrala din E.:luj a înfiinţat cea mai mare şi modernă Fabrică de Sârmă 
$i cuie şi de sticlă iotreagă Romania~ Mare şi multe alte intreprinderi 
industriale şi comerciale. 

Ire S!!cnrsale: în Arad, A Iba Iulia, Bistrita, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 

Irad~, S"" t'r. iO't!iU I~~,iv~n 12. I şi va mai infiinta în Timişoa.ra şi Braşov şi în toate t:entrele, eomer-
I li "ul t . ciale de dincoace de €.arpatl. 

Ţ1.pQ .. rd~Ji .,CONCDRDIA'S Ard . . 

, 
I 
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