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,A80NAMENTUl: 

" . • Pe un an 

fe ium. an 

fiu 3 luni 

lunar • • • 

300 Lei 

160 Lei 

,85 Lei 

30 Lei rl Ulla ra U UI 
REDA C T' A ŞI 

ADMINISTRAŢIA, 

str. Românului 1/a 

Inserţ;unile se primesc 

iSLEFON No. 750. 

Expunerea d .. lui ministru de finanta 
asupra rezultâtelor căIătnriei sale in 

străinătatea 
Alilltii('l'i. la orel,o 10 dimineaţ,a. a ,lYUt, loc Ull 

(~'ll."ilinrlc 'minU:;.tri, s\lib Ipre.;od-ellţia dlui Ion I. 
e Brătianu. 

D. Viu,tJiIă I3ri'itianu a iiv,,'eput eXljl\l'nere>a .,

S\11)l'a diiiitoriei ,d-sale în streinătate, 

Pl'ima Iparte li eXlpnnerii ,e1llni milli",trn ~le fi
llallrţJc a durat :1 ore. 
~ , 

Iha a arătat cii Re îutual'R'e '\'U imprOi'jll tlom:i-
113.ntă că nj.3iiri, ni.ei în Anglia, niei în F'rantHl. 
ni'Ci ,In itai ll\, n'a olb,;ervat nil('i cea lllai mIlca 
8uI'p1'in~lere fa'ţă de punoctul de v(ldel'e nruţ,iona,l al 
politieci noa.stlre €Jcv)llQrniee. 

In llil'eil-te trei mari \State t.,ti 'Oamenii politi,'i 
~i fin'anciari au înţelcs şi ilm~JărtăJ?it lj)nuJC'tul de 
ved,,'re l'omân~" in HI~lll {'hi,p în 'eât .fe1u 1 ('11 rarc 
ne privea străinătatea s'a ~hill1JbHt şi odată cu ca 
~i atitudi'nea ei, 

ne nnldB ni-se <'Crea" 'pân ă <lK'lllJl în 8t1'Pl11 f(tate, 
\'<1. "tatnl IlO<'-'1:ru "a-şi f!lflapt(>"J:c 'l)1)]itj{,!<l 1ui ,In ('ar 
dml inte~el(llf finaulCiare ale ('OlH!ortiilol' streine 
azi marile stllte au intek.s ('îi inter{'Sele a<'e!'.tor 
t'ffl1~tHţii h'01lllf> "ii întrr in e;1.,rh1l1 po1iti<'cl Huţi .... 
nale a României. 

Continnând ell mini."tnl de finante, a aan1' .o. 
'magii mini!;\trjl~)l' Iloştri pjeni,potcntîari ,dell1. I,on ' 
(l,ra. Paris şi Roma, ('ari au i:ltint să-şi a;:;l~l1re 
,,,trânsc legnturÎ cu lumea politică ;;ci fhl.anleial'ă 
:din 'Centrele 'ref'opectiv~. 

Datorită rmterni<'ei a'('tj'dtiiti de'<f~lll'ate [le 
mini,~tt'i ple.ni1potenţial'i Nmâni. r1. VÎlltjlă Bdi
tiann Il găsit o atmosfi'l'ăpriet<'noa;:;ă şi a al\'nt 
ŢlIrt>tutinil.mi o fO"3l'te ~mna ,priwil'e.. Atât în P,ra11 

ta C'ilt şi în Anglia !şi Italia streinăta,t.ea: oprÎ\'eişte 
el! mare 1no('1'oo01'e viitor'll politi".o şi economie al 
României. 

[n Franta ru deo."-0hjl·f', selHÎmentele ~lnullli 
Ra~'llHm,1 PoinlCan";, a'('tnalul .pre~1int(' al e,()n
!;i1inllli, ",'alT arătat .cele 'mai prieteneşti !pOsi 
bile. 

D'"'ft rote pătTllllof; (le jmtportantul 'rol l1C (,.Ill'C 

Romftnia t1'~bue ~ă-l aibă în OrienhlJ EUl''Opei. 
In Anglia prietenila deplină f3!tă ,de ţ,llra noa

stră a rfoot eontinU\l manilfestată ~i a culminut. lin 
extrema affllbiljt.ate dela Oamel'a ,eomunel{)r, lCând 
la ban('hMu) ot'iC'ial o.ferit minlti'-tn·uhJ.ti Oi> finanţe 
l'Omân .!li întregei nQastre delegatii, lOl'>dnl Nor
t.on Gri,ffith 'Il. tinut unul ;elin cele mai frll1ll10a.se 
f()ll.sturl la aifresa Românlei şi a guvernului ei. ~ 

O Ţ1rimil'e din <'de mai M)·.rlia\e a fmt făcută 
rll11i Vint.ilă HI'ăti:mn ~e pr~f\dintele ('011<"ili1l1ui 
0(1 minl,,,tri italian dl ~{n&'Q,()1ini. 

Rl',7ultlatele .(Ii~('utinnilor pe cure minî"urlll 
'TIo;:;tru 'd.e .fina11lte le-a avut ,e-u .pre~edjntele con"i· 
linlui italia.n, "unt dillC'ele mai f~v()traibile pen
tru noi. 

D, Vinti}ă Brătiann a ex.pns A'pol coni'oiliulnÎ 
I'l'Wiele obt,innte d(· pollt,ie:) fa~istă privit.)are la 
111lifi~area adminit:.trativă şi la {'{)n~o1i<lalt'ea Ita-
I iei în tregi,t.e. • 

• 
Tneheind p'!1ima parte a expunerei. dl mini,,· 

tru Q(' fiJl,ante şi-a exprimat fel'ma C'onvingNe că 
din cele ('fi a <,on"tatat în "treinatate~ dsa are .cele 
moi mari f'lfl'('l':lntepenf.tru viitor. 

Ziar independent 

III l''IlI"pl'iu\fl d"lt li PI'"p\1~ ~i '('(Jol1i:<llinl '(l a,d
mi',s ('<\ ~nb("<,mt;<i\lnile mini"t(,l'lal<, ale :wC'lo1" rle
'jiartaltlcnte ell'ri llll în 1'f':l1l1li'i lnl.'l'ăl'il'f'rlf> l'of.acpl'C 
să Jlnt'fi ,:lpze (le nr,g'pnţi'i ln Înt'1l1111il'ea program\!-
1ni d.f' n~fa('pn' pe baza eihuilîl "e \'a ajnng-e în ~q. 
el11Yl'ic:;;i [~('('mYl'ie la l'ealiziirl lHa{·tj<'<, r1e eea 
mai vi\<1ită înf'emnătate '{lC'nt>rn viitorul tăl'ei. . 

l~'ril\trC' ,H'(";;te oepal·t,amcnte d"a n f'itilt rHÎ
lIiHpl'\ll de ind\1~trip, finanţe. {'nmnnll'aţii şi dc 
l'5.zboi. 

Pl'Pf.('llpi'irilc ,ni> ('i'ipf'fpnip :11(' {',')mÎ",!nnilor 
\"fII' tre1lllli >:il fiI' nnnl'ito:n·{'le rhHliî (l~. o ;,mpol'
tantă ('a,pitală p.ent·ru refacerea MOYlom i{'ăa ,ţrurC'i.: 

El0('trifi;f'al'ca djl~)l' nO!1,,,trf" ferate ~i ~lesv(}l
tarea j\Ol'tl11'1 l(w. At~{'~te ,dmlii mial'i <1ezidel'ate ;;e 
pot l1'('nliznprintr'o actiy;tute nwto(lic d('",fil~n,
rată şi ropattizată în eirea 10 alti 

n. Yintili1 Ihătilnnn a tinnt "il ]we"izf>ze f'1î 
a'eeai'-tă dOătllr1c Il fo.,.:t;) răliltnrÎe ne eX'pli("atti '71 
recnnoaE}tere. 

.'sunt f(,l'i{'if şi ('n ti)tnl ,mulţnmit, - a t(,11lnj

llat d.":l prima l)arte a exp11llorei - rk· efeetul 
pe ~are l'aH îl'Vllt explir.l1,tiilf' şi Între\'edpl'ile ce 
Te-am a'Vut". 

Aim <thtin11t întl'egul ,"'pri,iin al Fl'anţp; .~i A 11-
p:li('Î. ('ari ·;111 l'el'1I1l0,"('llt t'ri România a făpnt. Ilil

\"<!I(la vie ('U e 1)J'«,poviidnit()al'e~l pii('el în Ol'iplltnl 
'El11'.ypei, 

Dt Vinfilă Brătianu Ia M. Sa Regele. 
BUCuREŞTI. -- Azj· el! V, BriHiann. mi

ni,<:,trn de finan,tk. a lost primit la Sinaia Ide'Yr. 
Sa Re~ele, f'ămill i..a fă,cut () drure de i\Ball1lll wmă
nuntită rd-ativ lu 1'(lzultatelB călăt.oriei ;;alo în 
streinătate, ... -.. • ud .. '., s._ 
Haina preofească să fie 'Purtată 

de oameni vrednici. 
Ieri· în Upova, în ziua târ~ului de sălPtimână 

lmd~ erau adunati ln1re parte din !o'.;ujtor:i O1'a

'.îulu' ş; comunelor din imprejurimi a apărut. ca 
din senin ull c5:lul!:ăr - probabil dela vre-o mâ
năst1 re din vechiul regat - dt' o Îl1făhare mai 
muH de <Cât con,damnahiJă. 

Purtând În p!.Cioare o pertCChe de bocanci 
ml}ti, fară. c;orap',cu haina murdara. de pr·af şi 
plină de Il&te, cu barba încâ.kită ŞiÎ nevicptenatâ 
de ani de .zile, Cll păru! - chica - tuns{l mai 
s;:urt l,a' o parte si mai Jung în alta. Cu pokalPe
tul strâmb, !Ypart si unsuros miros'nd a rachiu, 
dela doi metri. acest călu~ăr Îndolitocit de bău
tură Si analf.abet :a venit în Ardealul preot~mii 
inţelepte şi culte să vândă cărti de rUg.ă!c;u.n' si 
s'ă C()IDvromit:î h3ina pr,cotească pe care aceast'ă 
armată ta cred'ntei a purtat-o de veacuri '';U atâta 
ueJtnnitate şi mândrie. 

la administraţie şi a • 

AganţLile de pUblic,lale. 

Si: lill lle mire (~eci ..:il haptislllul se in l:111e. 
i ";11 () re<pai..:iune a:-;a de mare, s[t nu !le sllr1)rinJă 
1 ,: h1hirea cred ntei dnd se tt.'\L:rcaz{t de a\1torid-

l
i \ilIe înalte .biseTi-::~:)ti. ,ma~ alecS de, ,Y:le d~:; yt:'~hi.111 

reg,at, '-'a aceste nesjtnt;toare f,fntc nmclle"tj sa 
I umhle cU e:ll·fi de n:g;Îc:'lni prin sate, si ~~\ \'0(

I bL,asdt în Ilumcl.c bisericii. 

I 
i 
: 

Aducem ucd. De aceast~l calc, la c\11i(}~lint.t 
<llltor i tilţ1llr b>,r:rkeşti si chiar evi.le, penibila 
SCln[l a indooitocitu;ui C[(lUR;lu' in mUlo;;u: 111ll1 i 
t,lr~ lie mii de C'IallH:n', ca pe \'i!tor ,il se i.1 ~IIă
suri severe. cflt ma' severe ca să se \.:v:t;: ::ceas~1 
hnr50cur i rc a hain~i preotesti, mai ales ;:tic, in 
AnIc.al unde preotii au fost C01H.luc:Hor'\ [)C'l'OfL;

lui ş; aLI un tre..:ut a~'a ue.; frl\mos ş.; hOJ,::JI in fap 
tte mari. 

- Le aducem la (ullostlntfl şi le rug{\l11 Sbr\l;~M 
să cxtermine de pc p;,mântul Ardealu11;j a,:,\.',~t~ 
infev:tc ar[\t~\ri. \ren:te. iIlChi,lH!tţi-Vil! ,'ă prr)lK\~'3 
in popor, credn1,a! 

Ilar dactt la miină's!iri nu se pot C)"'e:1 alti că
)i:';!:f\ri C:1re s;l re1lrezin t e Cll dem1\itate :.::rediJ1t:1 
Şi hiserica, atunci să l.e desfiinteze! 

I. DIMlTf.':!U. 

.. n n •• 4 • 
C~Iătoria Suveranilor în 51dHtiătate. 

RLICPRf:STT.-- Dl1pă informatiile cercurilor 
pnlitke. Su\,c(anii Rt~mâniei VOr pl,':.ca în 1.1 Oe-

I 
!(.H1wre la RN11~1. de unde îlî! vor confnua C~~l~l
toria la P,ari8, Bruxdlel~' şi LOllldl"a. CHator:a 
Sl~vcraniJor va dura 9 lună .. , ,4 - _' • Ii , 

tI' na t.'" a' 't • 

TârguI de mostre la Arad. 
A"tllzi :;.o"imd în localitate {'er'mal mari in.h· 

"tH'ia~i ,din Europa. eu ~l>(lpnl Ide al'en,,<,ta bogă,ţ,i
iJe Araklnlui. autQrîtilţile' n'(Wk<;tre loeaJ(l ,,'angdi
,bit să-i în.,,'ite la lnat'i'}e s.erhăl'i rpopulare. {'ari au 
I(I(' azi .dulpa allnÎazi în paJ'CllJ El1lIin(l""PU, !\m1e --

1 sllntem ;nform4i - eB ~e·vor f'XlIHme 0a 1!l1{J{ol;tre 
l-('(}n~nmahiJe toate ~elil('atetile {'Xi.stente. Ct: .alte 
Î oI"\llVlllte ipui'lC'ul Emlllascll ......... ~n ;decursul z11el de 

l azi - '\"3 lua în;fătilşare~ unui ad€l\'ltirat .thg lele 

1 

mo;>ct:re, In l:I~lClrtS('Op, lC'ittova ca."e de ClllEllnat0-
grmf din i('apita1i\,. an .io.<;t 11llylt.ate telogra;f;c' a-şi 

! tri,l\?i!e l'ejll'ozenbl11lţi lafaia)(;<,ului .ip~~tru .ft 
, 1'\118. mtl'(>a~a. M\J'\bn're ~ marll 11'llr:hlAtl'lla!Şj e;x,prl-
1 m~nkln",,:!\ .dorinţa .de a Id\l~ BA'eRte fÎ'lm-e in ţÎÎlrile 
ilor, GrWhiti-vă I{le>,c:jcn tot.ii a lun. parte }ap:r;m-

j
l, 1d10..<:'1)1 târ,g ,de mostre o-in pll\renl F.minoi'J('u.· ,f ,. 
". ._.. "e •• , nvn .... " 

Pr;mul vapor construit în şantierul 
. . T.-Severin. . 

• • • '11 '"". 

1 n "iult de 19 l~· (}l'a 4, ~]l1ipi'i amll:lz·i, a (O,o,:;jt 
in 1.mrtuI Hiul'gill vl:I'IxH'ul "România<M3I1'(I" al 
~nlR., care ('J.<1te primul Y(!\jXll' oon.struit în şant.ie
ru} mWII} T ... Severin. . 

P:::btindul \'l\.'mlnî ~ aflau Gh, P{)lpesr:t1, 
Carp. xlire('tornl SMR. 

Aldo,;t Întâ,mpl11ati d(\ingÎnel,.ii 
terhnic şi al SFR. 

t1.h. 

Ne fierbea sân~ele În vine de revoltă şi de _ 
~ârh[l văzâtl.d ,a~eastă s{t!haf'Că fă;ptură O'1nenea- : 
scă. - îng(l<:!uitn de cine sfc c.e fată biseri.ce~:că ~ 
din v(!chiw] re'R'at să VrIe în A rdcar!. - cum bat- ' 
incurca in fata a mii .de oa,meni, străini .si ri)mâni 
haina pe care au pudat-o ;:u atâta sfintenie acei 
ce ne-au pă.strat ltra l l1! $Il ~redinţa stră:.I1losetl~ă. 

j Ultimele in<.yvaţ.ii adllise \"1I1)()llreJor noru.",tredf!l Ne durea in;ma văzând străinii Ctlim intor
ceau capui şi se uitau după -călugăr ca dl~pă o al
tă ar:Hare, n'avearn însă nki o putere şi nici îlTi 
drePt legal .tl-! ~Ollesc din nfj!ocu.1 muWmii 
printre C'ane se strocl1 ra ,clăt'nân-d'u-se." Clt doua 
drti de. rl1t::ăC i l111Î s(lin'3:se Şi murdare în mQnă. 

l('Ul'f'C au !(}st pl'ogresate în ID()dul următor: 800 
'[lof'l'''Oanc şi un echivalC'nt de gtre\lta te În {,C' pl'Î
Y8Ştc mărfuril€', 

Azi, Dumi~ec~~ uari serbări populare in Parcul "Eminescu!U 
!I',E"'""!'-~:loof- .... '_,,;0-' --'-"~'!!.""1<"~~,"",-~.=--...".~ _~_~ ____ :-______ :-__ ~~~ ____ ...... ________ ";'';''' __________ _ 

l·'~etu.l unul exe.tn.plap 1 Leu 50 bani .. 

.i. ,-

T 
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11 
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AI V-lea Congres invAtătoresc la Arad 
l '(llui tet III <'entl"al al ,.Asoci<llti eiîu,văţăt:or'Î

]or llin Al'~eal, Banat, 'C'l'işana şi Maralllllreş'\ 
!şi (,omitf't.ul {'ellrral al .. Fon·dulni Gheorghe 1" a
ziir". ooTIi'.'oad aiI IT-lea COJl.glrl('~ ordinar a/l A9O
('iaţiri ~i it. TII-a a(hlll!lr.e generală a Fonld1l1nl 
pe zilple !'i, 6 ~i 7 Allgn;;<t a. r. IÎn Anad. 'sala Pala
tului eu1tul'all, ('U 1Il1llJ!i'tol)fH'(\a ondine de zi: 

L Şl'.dinfa A."oci~,ţipi in 5 Aug. 

1. Participarea in !(".()I"pore la biaeri.ca lCat& 
eralii. 

2. Condn,d. etTI'Ogrrufic, OI~anizat /de S€lcţj a ju
,oete.ană Aroo, in faţa Primăriei. In C8lZ ,de timp 
nefavorahil, oon.dni<'tnl et.nog-rad'ie nu $ va tine. 

B. 1)(.$t('hi.derea (\(mgre::tuluÎ. 
4. 'A ll',p:erea ,oomi,~i nn ii verî,rfi.cat.oar.e ,şi alor 2 

'Ilotar]. 
5. Ral}lt}l't.ul .oomitetl1l1n Î ren tra1. 
6, R,llport:ul caJ. ... i·(',l'ulni. 
7. Ral})ort.111 redar.ţ.iei l'e"i~t,ei .. T lllvătătoru 1". 
8. Ratport111 i'IIr1m:inistrat·iei l'fwÎ.stei. 
9, Aleg'el'ea <,omisiunilor ·<"('nzurat.,are. 
10. C'omitetele ş('ojari', rot1"t.rll<(';ţ.ii de ,şcoli. 
11. )fa;;<a {'mmm ii mi ti a 13. 

TI. 8p~iin(fI F. Gh. LrI~ăi'. 5 Augu.r.:f, 

~ 1. T~a ora 4 In. fL fle~hilder.ea atdllnarii: 
:!. lblportul <,a~~iel'nllli. 
8. Ra/portul directol'ldul arlm. al ea,. ... eiillJVă

tiitoriloJ' şi gest, 1922-23. 
4. Alegerea aH'Or 2 oomÎi~inni \'crifj.catoal'e. 
5. ('on.ferjntade~re GhE'OI"ghe I.azăr,ţinlltR 

'de iprof. V ilfltor Ia zăr. 
6. Seara la ora 9 ya llJ"ea k)o(' un ("(}llcel't alran~ 

:iat"d(' ;:.{·op.t,ia jnlrleteallă a Înv. C11 cOThCur.snlldlll~ 
']lN\f. AL l>lpovan, în sa la mrlJ'e dela eruoea IA 1hă 
<'n nrmătornl program: 

1. G. '\rHl!d~e~l1: Cine ~e l'a ,mi în m1l11t.€I1e 
Do 1ll111l]11 i, IWartet, 

2. T. C()~tEl&(ll1: T.atina g;ntl'i e ,regină. 
:1. n. Toniînvii,t1'iotor. Galati: AJmintiri (lin 

Dobr.:-.gea .. 
4. Operă ~lnt.atli fleo'şoara. D. Lopa .prorf. şi 

<>ântare-aţ.ă .de operă, 
fi. I. Cost€l!loCU: Do'inR, oCVart.et. 

6. T. POpaViiCiu: Cânte<' de leagăn. 
7, "A. Cotl'lllŞ: ,Cetjre di n prap'riile 'Poozii. 
8. 1. Vidu: Peste ,deal. 
9, A rÎi llat,ionall(' . .cânta te ld'eprw. Dora Lepa, 

"10. Domi.de~· In;şiră-te mărgărite, {lvartet cu 
soli. 

11. J. Vildu: Pui /de lei. 
nu pă OOru"-ert. urmează Idan..q. 
Plretulde- întra re: L()('l1~ 1.: 30 lei !:le pensoa

nă: l<il(' 11. 20 lei; I,oc nI. 151ej; iar locul ,de 
st.at 10 lei. SUipl'!l.solvirile ?eipl'imleSC .cu muJ.ţ,Il
mit.ă, Venitnil e;;te idE'i8tinat. ·ipent.l'U "Cf\<Sa fîn"ă
ţ,ătorilor'" . 

Ill, 8"4inţll IT. n. ARDeia.Hei, Luni 6 'Aug. ora fi 
<limineaţ(l,. 

12. Pell<'lionarea ool'rpulul (}idillCti.o primar. 
13. Limba ,româ'nll' rin şcolile minoritare .şi în 

&elCţ.îile mi'l1orit.are ,dela !şColile primare ale st.a
tullui. 

14. Ralaiizarea:. Pr'a.gmat,Î!CR şi .salarizarea cor
pul ni dild.alCtic, ocu ,('On~i.dera.tiuni ~aciale la ('.01'

'ru1 'c1i.daotic iJXriimar. 

IV. Şedinta. III. a Asocitl.ţiwnei, 6 Aug. ora, 1t d. a 

15. Ra.port a5111pl'a dtiminulni fete10r deînvă
ţători din Cluj, mooirficart"a ştatutalu< şi alegerea 
Hirectorului. 

16. RiIpOrtnl oomif!lunÎlor. , 
17. Eventual-e IPIT1Q1Hmeri. 

V. şt'a;,H{.a, Il·a a F. Gh. Lazăr. }la-1'ţ,i 7 Augn .. "f 
ora.9 âi.mineJ(tţa. 

7. Raipoa.Jiele oomisiunijor ,,'er ifi.catoa re. 
8. Fll'zicmarea "Fcmld111ui .Gheorghe l.azăr" ca 

,,('31~il de credit ,şi €l('1)nornii a Cor,pulni ,dida.ctiic". 
!). EVEmtu!ble :propuneri. 
10. Vizitarea in«titnţillnilol' <'11lturale şi in

dustrie {lin Arad. 
• ! 

Şedinţa ooMilinll1i general, sa 'Va ţine în !Vre-
~ill!l c(>ngr(,~~1tll1 i. Prapnn,('j'il-e 'VIOr fiînaintat~ in 
~wri" ~}Jnitetullli ('{'ntral, eu 8 zile. î'mlinte ld'e con 
ţ!re!';. 

.,TR.IBUNA ARADULUr' 

Congre~iştii vor hen ('fi ei a la o I'EldlH'et"c de 
75 la sutil p!' C, F. IL - Fieearo congresist [ŞI 
va plăti la I'lty~al'e jumăt.ate bilet, cal'a va fi vala
hil .şi q)entl'll l'e!llltoal'l'R!,(\. Biletale var fi "izate 
'in gara Ararl. 

Inovart.iruirea f'("va faol'e la Casa îH\'ăţiloorilor 
,~i alte institute ,din Ara,d, Ide către ,seeţja jl~d~~
ţ.eană. 

Sosirea şi ,pritrni rea comitet.ului pent,rai nn ga
'ta Arald, Sâmbiltă 4 August a. c. ora 4 d. a. 

T,'aia.n Şufeu, p,"e.şedintele A soc-i.atif'Î , Ga. 
vril Almaşianu, ~.reta.,. gel/Pora,l. Glw()/'gllt> rUf, 
]J/'e .. ~edirltele • .Pondti.lui Uh. !..nzt1r·', Andrei PQ/'11 

se(lf' efaI'. 

e •• at •• , St" ..... , 
Dela Comisia Administrativa 

a judefului. 
Comi"ia admi ni.strat,j,,·ii a j udeţnllli A raul (l. 

ţ.inut şedinţă la 21 1 uJi{' a. (~. gUa) prezidentia 
Idlni '-"uhpJ'efe('t dr . .Tor German. 

S'a I('ir.rt ralportul 8uil)jll·efocture.i, 11in {'are re
ţinem c-h(';.'\t.i unea ipe"(;i'i ri't'Î di n P0I1Il11HI Hoit, p la
~a Şobiş. I>l1 aneheta. ţ.inu1ta in 11> Iulie a. IC. Ia 
,faţa l{)cului. s'a a.S<'llltat Il"tjnlamaţia l~l{'n.it()l'il{)r, 
:eari au cerut ,d(\,uiinţ.are~t illnooiatii a Ipe,."(·.ăriei. 
}[edit>lll de ~~irm1flm~cri~)ţ.Î;(', Jr. Tendor Bilibntia fi 
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Ungaria şi vecini săi. 
- Declaratiile ministrului afacerilor streine 
maghiar. -- De ce se plâng ungurii. ~ 

RUDAPf.5TA. - As>:cntia teJegrafică un~ră 
c()muntcă urmatoru'! ditf..::urlS rostit de nIl"nistrul 
dt: externe Daruvary in fata adunării naţionale; 

.,Bste de reg-rebM: Că mai muW de,putl3.ti din 
opozitie s'au raHat ta acuzările răJspând'te de 
stră:nătate 'dlliPă care guvernul un~ar ar fi inoa~ 
Iyabll să obtină Vre-un succes dipl()matic şi să 
poată îndlleia conventillrr" economi'Ce '9u statele 
vecine. din priCÎn;t că Un~aria ar fl antidemoera' 
tiC~I. Eu dc;;!ard'n contră că Ungaria întrece 
pe va.::inF săi ÎndomenhJil democratiei şi al Ii
bertătilor. Aldunarea n.ationa,lă llnglară este cu 
desJJvârşirc, democratică sj este COllstituită din 
r~llreZet1tann tuturor stna'turHor sociale. Preten
~ia că Ungarfa nu ar fi d,omocratică este numai 
un pretext. cauza adevăra1i1 03're a zăidărnicit 
până acum încheerca al.::orduri1Dr 'am:cale trebue 
atribuită statelOr vecine. Cu aceste procedee ţă
rile ostile Ungariei vreau să influinteze polif,ca 
noastră internă. aPară de acest.ca. poljfoa exter
nă nu .are nÎcio legătu.ră cu democratia. De ase: 
menea aCll7.0tÎunea d UrH~'ara ar' fi militaris.tâ: 
::ervoste Si ca pentru a mas:,), mWtarisimnl sta
telor vecine. 

f(JRTf:LE MrLrrARE ALE U,NGARIEL • 
Ideclaut. că 3Iee:lt"ltl1 pElS<'ărie (,"()Ilt.ribue la' 'majol'a- AJ'lm'ata ul1~ară se compune din 35 mii 0::'-
l'oa·pahlJdismului. ·calroboală .grasează lin ax:~ea,st.ă rrI(:!1' prost eohipati. Din contr{l aDmata' Micei In-
'{'('>lHună în lllm<;uri:i K'll mlll,t, mai mal'ce. ,dcrat. în tcleger! est,e de 18 ori mai mare sC',.coMă fiind pe 
<..'€!lelal te COIllUlLC' lele Ipe Valca C t'ÎJşul ni, unde p:~- pic.ior de pace si de 140 ori mai mare În s~are de 
luK11smul în general est;e favorizat.. In nrma lUC(>- mohiliiarc. Ungl<l'r'a' a exocutat . obligatiunile 
stor reelrumaţ.iunjs'Rn lllat mă,Sllri, K'.a la rczol\'ll:- sale relat:vc l'a dcmohi'lizarc. Vecini[ însă, cU 
rea caooej lJe:'-l('ărioi ,din Holt, "ă ,s(' tină ('bllt. şi toate dispozjtiunr1e cate~orilCe ale tratate'Jo r 1111 

ne p!l!J1tea sanitară. num<lj că nJJ d,cmoh'lizoa'ză dar .sporesc al1mate,le 
& mai raportează., .că ':;.e.oala. de Iwt.Hri ,~o \'3 lor. Dela 1918 armata cehoSll{)v:acă a trecut delta 

iO ['a 200 mit. a roma t'1 jUR'oslavă de~a 60 la 200 mii des.ehi'rle la lhalrl, în,ll1naRepkn~\'rie a. (.'. 
Arlmini,:;tr:1,ţ.ia financiară ra])()rteaz!i, di' p.e si armata română dela 125 mji la 226 mii. Ace

de state an contractla't Lmtprumuturi considera-t('ritol'ul j l~d-et.1111li. în luna. J Il nj-e, Is'an i n~~,~ssat U 
hile, care au fost afectate la nevoÎle. armate'. nÎIl dări in(Ji,recte 16,811.000.- le} Din ,partea ('«)-
g;ari'al a ,atra's atenţia Li,gej NatiunilDr asupra a-mi,siei s'au Il!(ln,q în di~r.nltie Svol1ul'ile. I('al'i <'ÎI'- d t 
.c.es.to.r. preQarat~v.e:, ,pe oare le soeoteş.te cu r,:p" culă în 'OJ'a.ş, că fixarea im[pozjtţ>ln"-~~t1;-'11l" cuvânt all1t!!linţiitoarc. Asa dar. acuză'rile răs.pan- " 

Idispr.aportie cu v.enit.nl'ile!şi ~li\'er{\a «lnt.rjlbnalbili- d' d t'j t' t b e~c '111 '.ro· Ull '''''z Ite e ,pu Cfl C S r.C1ne nU re u,~ n "'-1 "oa • 
lc~r: aşa fi rma român·cali'.<'Ii Frn( ii BII i'ZO a f","t rlll - S;-l ~,-I'~caSICri vre-un rălsunet l,a de'))utatii un~uri, 
.pu.să. !Cu 250.000.- l'Pi, ia]" firma ('Il lll1llt mai 

chi'ar dacă ar face parte din oP()lzitie. Ihine situată, Willfprnilz. rm.mai i('ll 164.000.- lei: 
llnujfu'l)Cţionar 1""8 retin ca impozit.e 4-8~~ CIiESTIA INTERNAŢILOR DIN UNGARIA. 
din salar, Morii 1000-2000 lei anual. pe I{'ând Chestia jnt.crnaţ:!Dr nu poate fi o p'edi,că 
prQpriet.al'ii ('Il averi mari s'au irmplus ('Il 600- • U' 
700 lei. S'a. decis o amohetă în tlCeastă che.<;tiulIe, pentru o <lIprop,jere între Jllgo~Eavi.a Şi ngana. 

In curân1d, 'Cei 39 cetăţeni jugos.lavl cari sunt încă 
SClWj~,j nI de ŢI<lduu"j 'şi Ş'OseI.e raportează. !Că internati. V{)r fi', restituiti autorită{~lor competinte. 

Î'mpctrnirca !ş()se!fllorest.e g-rruv ("Otnfl)]'I)mjlsă fljn Un~aria dorei)t.e să întreţină bune relatiuni cu 
cauza li'l'~i de ",'agoane nooesare tran~pol'tnllti. toti vecinii ei. Toată atitudinea' poljt'că şi menta-

Primmedi,cul jUl<leţulni ralport.eazll. ca stalrea litall<;~ ungară se bazează pe necesitatea SrO\"dari-
~anit,ară a jntoeţ.ull1i Arad, În luna Tun1e a f()'i~t tătii culturale şi economice între nati'Ullilc civili' 
irlflplin mulţ.ămitoare. Populatia j11ldetnllni În juna zate din EuroiJla. Tratativele cu pu-ierÎlle ooc·!d.en
alCea/i;ta a fl"porit ('u 215 ~!Ulflete. Po~tl1l'ile 'merljci. tale au fost Întotdwlma mult mai lesnÎJCioase. de 
l'0r ldecirC11m'f>CriIPţie flin TOl'nea, Z€lrinlflul-mal'e oaret.:.c ele amint~c de legaturile de prietenie Ct! 

extstau Înainte de război. între ele şi UnR1ar'a. ~i Vfîda;ş sunt vacante. 
Suntem leR'ati cu Amdj.a de constienta ace-

RevÎrol'atul ,ş.colar ra;por4eazll, căpân' acum leaşi desvoltări cons tit \l'ţic>n ale. Cu ltaMa avem a-
,~'au 00 ifi cat lŞ('oIi iln CO'mUlH~l'e Bmsttll'i. CrÎlstl.'Şti mintir; şi afinităţi istorÎlCe cdmul1!e din cawza lup-
Vosnooi. IJllllţ.(IŞOa!J'a, Lea.<;a şi Iuoneşti ,din 'plasa tei ,pentru libertate ce ,amtrebui{ săi ducem în 
Hălmmp:in. Cere Idil"lJ)Ozitillni ren'trll cllra1irca oşÎcentra <lJSll'pritori~or. Cu francezii. avem oarecari 
restaurarea adifuciilor şrolal'e.' afinitatinatumle şi asemănăr' în mentoalLitate si 

Rf\Iţ)Oal'tele iOOnsilit"rnlui lllg-orliC'ol ,~i a pardwtn.- temperament. 
lui lÎlps~. f.ste Însămltlt mai ~rcu de a se încerca o 

apropiere cu vecin'i nostri. Cu Austrra. am sz;bu-
Se deeiafl a!poi arp]icat·('a(Ji'~poJ.itillnil()l' leg-file tit. cu toate că relatillnk noastre rec~proce au 

cont,ra, memhrilor 11111miti ai C'OmisÎunej, ('ari llll trecut I}rin momente ~relc. 
A'an ;prezmt.at la şodinţele 'oorni\"ie,~ i'i'i nl(1 nu CelorJalti vecini am oferit de mai multe ori 
şi-au mot.ivat athsenţa.. să in:cheem nu nHmai acordUJi CC0116mice. dar să 

Dda com.i8ia peJ1J11'fI.nenfă. 

Comisia permrunenită a jmdeţ.nlnj w..-,trn :\ 
hotrurît în zina Ide 20 {". llrmătnart'le: 

1. Alprobarea pont.ru zildir('a WI1 ui 'pal\' i 10n ll1 

Parcul Eminescu din comuna Sânt.ana. 

2. Bdifiearea unui rubator în .Tula:yăl'J;I3'nn, 
3. S'au anrlOlbat <,l'Editele votate ne {'omana Şi· 

ria pentru mlltarea: :şcol j,j cl'vi le Ide la Rântana la 
Şiria. a~WObR'tR deja ,de <,ătl'tl minist.ern] lniiltl'!lp, 
tinnei. 

4. S'au aipl'ohat idona'tÎllnile Ido ter(ll1lll'i al',r 
15.oomune în ,scopul edid'iiCării de 1Ş(',()li. 

i. S'au rezolvit incR allte .11'6-0 200 de d1C~ti
uni (,'(lllnmale de interes pUJbli'c. 

rezolvăm tolate chestiunile pen<l"nte. 
A fos.t Însă lm'posibH nici mădar să Începem 

vre-o ne9:oc iere cu Ju.gos.l.avia Si Români'a. Cu 
Cehoslov>ada am retlsf,t În mai multe d'rectij şi 
am Încheii<lt câteva c{)l1velltiuni f.inancjare cari 
sunt deja iocălite. 

CIif:STIUNEA MINORITĂTILOR ETNICE. 
Regretăm Însă că nu gă$jm aceiaşi Dună 

'O'.ntrl pentru 'rc-glementarea pr()blemei minorită
tilor; pcntru oa sa trăim în DUne rclatiuni cu ve·
cînii. condiţ:un,':1a et;entiială este, să fi.m asi~uf\3~i 
că frati; noştri trăind sub dOlminaţjunj streine se 
vOr putea bll.cura de 0 lihertate deplină în desvol
tarea lor econom"că ~i cu.ftul"aHL 

Nici lin sistem ,poli~:c nuS,e J)OOte întemeia 
pe forta armată şi SlH~'rlll!llarea n.aponalităt'1or. 
Popoarele, cari tr~c"Sc în ba7.Înu) Dunărei au între 
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ele leg:ltllr i n.aturale şi tr,ebue neapărat să găsea
s..:â modalitatea Uit!\:;j aprollicri pentru a trăi În 
bună întelegere. 

Dlfer"te deo1ana'tiuni arată că CchoSl1ovacia 
recunoaşte necesitatea C'a Ungaria să contracteze 
ttn Împmmut În streinătate pentru a '~t\! putea ri
d\oa. Nădrti'duesc că puterile occidentale vor uza 
de toată influen~ lor asupra Vi)Jni1or noştri pen
tru a obtine delia ei să Înlăture p'edicile cari 
există încă. pe·ntru terminarea acestei afaceri atât 
de impOrtante". • 

• .-r, U $ "'.' 
, $1 • 

Situatia refugiafilor români din Ungaria 
- Sprijinirea lor este o datorie patriofic~ -

Pentru nra~illniie cari prin jtCrtfe de sân~e au 
ef>it biruiiDare din r{lzboiul mondial, câşti'gul, -

-aproape cel mai esenţial a fost: Întocmirea nou-ă 
1 granitelor patr:ej lor. Aceste noui gr:I'Tlite, a
veaU s.[l cuprindă inmijfocul lor Ipe toti fiii untUi 
neam. 

Din nenorocirc fixarea al;:estor granite are 
şi lacunele ei. 

Intr.e ,a'ltele. gran':ta Românie' din SlPre Tisa 
a fost astfel Î11toom i tă, că zeci de S-1.te. curat rO
mâneşti - cu, peCite 30.000 suflete, - cari aveau 
legătura şi continuitatea etnlcfl cu celelalte co
mune II1Ye\,,:ll;'d'te. au fost de~1)5rtite una de alta 
Si trecute la Ungaria. 

A.ceşf,pest.e 30.000 români. car; în trecut e
rau adevilraţii "grăniceri"' ai r()mântsmului. aS
tCtzi. n'au decât sit oftcze mai mult si rna~ dure
ros ca oricând - văzând cam soartea ,i-a desp~\r

tit de frati lor şi de mama lOT du~~e.; România· 

O parte dintre ei, oa'ri erau conducă tOTii si 
JUrtau luptele grele În cuntra ma~hiarizăr:i. nu-
1lai decât la evacuarea tru!>eJor române. din a
c,-~t ~eritor'u, ,a'lI fost siliti să se refug-;eze Ia noi. 

\ 

Astfel: advd.;ati, medici, preoti, înv5ţiitori , 
unctionar i, industr\3şj Si ţ(! rani. - ca ri erau ma': 
expuşi r{lz:hunărri du~manilor. - din comunele, 
Gilda, Ch'tig1haz, Cja'ha, Bichiş, B.ltania. Cenad. 
s. a. În numrlr de peste 300 familii. (vre-o lS00 
lână ~a 2000 sut~ete) Itilsându'f.$Î toa'~ averile, 

'S'au asezat cudeoseb:re În jurul Aradului· Aceşti 
români, De aa1ri în trecut, drag-ostea de neam i-a 
incl,';.mnat să Istee IOa sentinele la g-ranitelc etnice 
a românbsmulu', iar astăzi. tot asemenea: dra~o
stel de neam i-a îndemnat să treacă in tara fra
tilOr lor. - de patru ani aştea'iJtă un semn cât de 
modest al bu~uri'e'i noastre. că i-amputt~t ve-dea 
uiici În mijlocul nostru. Durere, a.ştemll'rea lor 
este zădarnid. 

RăsHrati în toate comunele din jud,eţul Ara
dulu\ se lu,ptă cu cele Imai ~rele neajunsuri, j)Cn
trucă gospodăriile lor risi:p:te şi situaţia lor ma
terială Zidnmcinată ;prjn refug,iarea lor - n'o mai 
pot reface, pe lân·gă toată s~ortaroo lor. AI;;easta 
i-a Înd(mnat ape>", că În zilele trecute au cerut 
concestune d,eIa prefectura iudetului. să se poată 
ÎntrJl11'Î În ,al(}u,nare, în SOOPt~t de-a discuta cele 
"Ce' sunt de fă!cut în viitor pentru ameliorare:a si
tuatiei lor. - Ca refugiati. 

Prim'nd autorizatie deja forurile competente 
s'au Si Întml1':t în număr de l!Jeste 250 de inşi, 

. CJlri tlJpoi au ales din sânul lOr un comitet ,constă
t{ltor din 21 membri. Pre.zid1ent de onoare a fost 
ales: D. dr: M. Mărcus Ca fost iprefect a,l judeţu
bti BiC!l{ş. de unde - j,mpreună cu d:s.a - s'au re
fugi'at cei mai muJt: români. Asc:mcnc-a. '3!U fast 
aleşi, Drc!)edinte: D. Romul NCistor prQfcsor de 
teologie. refngiat difl' Cenad: iar de socr,etar: n. 
foan 1. Ardele.an Preot în Micăkloa. refu~'at d;'l 
Chitig1haz, fQl,:t deputat in ceJf:ul Q:ull!t. Comitetul 
a adoptat un "melmoriu" care va fi prezent'lt ?;tl
\'ernului. din partea unei delc·gatii a refugi-aţHor. 

Acest .. memor'·u" Î~ p:a1rtea introductivă ar~t
tă:cum aceş.ti nefugiati sunt dintre aeei româ.ni 

delagranitadills!pre T~, cari ei însisi. aseme
nea şi strălhu;r{i lor :alŞezati CU veacuri inainte În 
acestea comune, erau cei d'intâi .caTi trebuiau s?i. 
1tll)te în contra curentuJu.i de maghiarizare. pro
venit din pa\rtea stăpânitorilor de atunci. 

Iar acum, când au văzut. că ei nu se mai 
1)ot b1tcura împreună cu fratii lOr de acelasi sân
~e. de împhirea vi,sulu i lor frumos, de Unire:i 
tuturor românilor, - 'alU preferit toate mizeriile 
impreunate eli refu\tiarea. de cât să rărnâ"e mat 
departe acolo, unde nici inima. niCi sufletul lot 
românesc nu l-a atras. 

"TRIBUNA ARADULUI" 

In restul •. memoriului" Cer. Ca' să f;e primiti 
a'ci in m~lsura dragostei care ci au Il{tstrat-() 
fată de p{Hllântul în care ş'au .::imrat auăpost. 

Drept aCe.ea cererile lor se rezumă în urmă
toarele: 

a) Să fie tmpropri-etăriţi \:u păm,lnt si coloni
zaU într'o s''l1I~ur{t comună, eve.ttuJJ 1Î11 ma>i 
mul/te comune din apropierea granitei d'n SlPre 
T(~a; 

b) Să primească de3pătgu.bire pentru perdc
r'fe matcrjah~, cari vor putea dovedi, c[l le-.a'll su
f[;rit În unua. refugiului. 

In acestea se cllpr'nde actiunea care s'a por
nit din partea fratilor noştri refUgiati. 

Iar dorl;nip: fiOC'.ăru~ român ar fi. - s'i cu 
deosebire a J;u'VCTnuJUi, să grăbea&că a sări în 
r.jll'torui acestor român' cari şi et~~1 'adUlS jertfe 
de sânge Şi jertfe materiale pentru Tca1izar"~a 
idealu!u: românl'l.'c! 

De multe ori aUzf.m rostjndu-se cwvântări !)i 
cct'·m <Jrticole În ~netele noastre. prin cari SI;; 

<lc;Dlân~ frati no·ştri de prj,n Bi'.î:natu1 sârhe"c. 
as.C'mcnCa s; cei din nestuj Crişanei şi a Maramll
rcsufui, ră'maşi peste zranite - şi de c<lte ori le 
'~llzi'ma!Cestea cll'vântiiri ori, că cet:!~ cele scrise. 
despre ei, ne Clbprinde o duiosie gând;ndu-Ile Ia 
~:(~artea lor tr!stă. 

In u'r<ma acestora r,~ întrehi\lm: când de fapt 
îi vedem a,prOPii1lidu-se c:ttre noi pc aceşti fraf 
ai noştri. \)1' stlnt chiar a:ci. - oare in aCCqe 
momcnte ali ÎncLvat toate sentj,mentele noastre 
de frălje păstrate fată de ei?! 

Credem. -că nu putem tre('.e Pe \ânz{i e: fără ".i lu'a În seaJmă. ci se ;mpune o actiune serj(>'.l'să 
din partea tuturor fat;tori!Dr de ·că'dere. să se 
ocupe de ~'r.artea rt'2:..'stor frat: ,:li noştri. cari au 
venit aici. ~ acqsă la e;. nu .. str~ini în tară str<li
nă", ci ca ad~v[lf'?'t' fii a mamei lor duld, care îi 
ad[llJ)ostcşte cu iuhire l'a sânUl ei. 

Mi'C{llaca. Ia 12 IUlLe 1923. 

1. ARDELEAN, preot, aSc..'Or cons. 
un o" ..... ' le ~ - 'ţ s 

Radiei arestat? 
.. rf 

BfRLIN. - Dll,pa ştiri din Belgrad poltia 
.iug-nshn·ii l-a ares.tat pe Stchn Radiei seful tăr~Î.
lljştilor croati pentrucă acesta Într'o recent{t a
dunare l'a Zagreb ':lDartiduluj tărănesc i-ar fi 
îndemn-atDe croat: l'a revoltă si l-ar f' atăcat şi 
inzultat· În vorbirea Sia' pe Rc?;e. 

e .n s d Os uN n .... ~ .. s' 

7000 fulgere -în 5 ore. 

lOXDRA. - rn {'()lwbol'rator rmeteol'oloţ{je al 
zial'llJni •. .'.(anche>;ter Gual"flian tl 1H'ocizează ('it în 
t.impul ţ{roz3yei fn.rtuni deslănţuite aSlllpra 1.IOn
.dl·ei jin noaptea !de Luni, 8'au TIumă:rat ,(':11 Ull llIpa
rat ll<peeial, 'iOOO !de ,dej>(·ăI'f'ăt.uri (>loctri:ce {'Il o 
medie ,de 19 pe minut.. 'Maxima intensitate a f~t 
dfl 47 fulgere ,in un minut. In tin1!pu.1 !furtunilor 
r€l<'ente, media maximă a fostue 17 fulgera pe 
minut. .... v ... oWZ 

Inscrierile la liceul ti Elena Ohiba-Birfa." 
Părinţii cari dore,sc să-şi înscrie fiicele în 

clasa I. a 1iceu4ui ,.Elena Ohi'ba-Birta" d'n Arad . 
sunt rugati să inainteze, până l-a 25 August. dj
I'ccţiul1c: liceului o cerere Provăzută cu timbru 
legal. anexând certificatul deSDre amolvif\ea 
"'coaIe' primare, act de naştere si de vacci.nâ. 
fn 3. 4. si 5 Septemvrie a. c. vor fi examenele 
de primir.e. Conform rC1/:U(amentului În clasa i 
se vor Primi ntlimai 60 eleve. 
• a' ,... s' , • cn 7 'e'" • 

Bursa. 
ZORICU, .(\L\.'I~,hjoer,<;a: - Berlin 17. New

York 56450. Londra 2596. H1T;S .1330. Milano 2440, 
Pra1;a 1690, Bud<.westa 6, Betgrad 600, Bucu.reşti 

295, Varsovia 40, Viena 7950. 
BUCURESTI, închiderea. - PIă.f: - A1ris 

1135, Berlin 75, Londra 886, Newyork 193. Milano 
830. Ziirich 34. Viena 2850, Praga 583, Budapesta 
210. 

VALUTf:: - Napoelon 745, mar4$' 1250, Teva 
17750, lira turc{t 11750, fonful enilez 90250, fran
eul francez 1165, francul elvetian 3450, lira 88750. 
drahma 425, dirlarlll "22750, dnHarul 199, marca 
'l)olonă 1550, cor. austriacă 2850, cor. malthiară 
145, SOCOIUI 603. 

Pag.l .. 
----------------------------

INFORMA Ţ,IUNI. 
- Cilito6i noştri sunt. insi~t~nt,ruqf1ti 8ă 8~ 

fJl'ăbeflscă cu achital'M rl'sf.a.nţ(lor d/, abon(J.mellf. 

La. caz cont,'a,r, tie vI"dem S'iliti să le .'I'Îsfă.m {ri 

miterea ziarulni, inf1:inţat şi f~w,ţinut C11 afâte!J, 
;ertfe. 

Publicul nost/'u tl'ibU6 să înfelMgă r-osf/ll 

UI~ui ziar românesc în oraşul acesta de frontieră 
şi I~i. ne dM tot sprijinul, frăţeşt~ Şi la timp . 

. 
- '~lIntom informaţi C'ă dl i'u8pe<:>ttor gene.NI 

lulmillL;;tratjv 1. 1. Georgoe.!'iCu, prefectul jud6ţ.u
Illi. Ya sosi în kx',a,litate în .zina w:1e MeN'uri 25 Iu
lie. n"a, ·;.e f;lti(:'. că e.~te du.s la TInem'eşti în inte
~'es de ~rdciu. 

• 
- Vineri la orele 4 dimineaţă s'a spânzurat 

il! comuna Nă:dlac ·mt.'IC'Jnicul Ştefan tI0rvath. 
Nenorocitul s'a1cl?:'at cu o funie de fereastră, '3'POi 

a Înll:enuI1.:hiat. A fost ~[lsit mort de către fuI 
SJlI. dim'neata la ora 5 şi j Urrl;Îta te. Cauzele si
nuciderii nu :'1: CUllcd.:. Se SiPunc dG·a'r că noap
tea la Întorcer,ea acasfl Horvath era extrem de 
b..:at. 

• 
- In 15--16 Octom\'rie se va tine la Florenta 

.:i'! S-ile<a Conzrel"- italian de n!()wpe. [n acest 
S'Cop s'a cbnstitut Un comitet de organizare sub 
pre'z;dentia prof. francesco de Sarlo dela Insti
tut! Rez'al de . studii SLLDClioare din Florenta. 
Mill~~trlJjl Instrucţjun:i pubrce 'a 'al,;,cctptat prezi
d,o;ntia de onoare, 

• 
- A plecat spre Mcxico, su,b direcţia Drof. 

Ludcndorf dela obscrvatoriu'l din Potsdam, en
misiunea sti'ntif:că ~ermană inVitată să ~3.l jJlade 
la examenul ech!)sei totale de soare din 10 Sep
temvr:e. ExpedHia are însall"Cinarera să controleZe 
din n0L! <lt'lU'pra fenomenului solar teoria relativ
H\tii a lui Einstein. 

• 
- Tn 26 Iulie ~ ya tine în A~ad \n~ala P,l

lat\lln i ('itI tu'!"al. ad IllHI,rt>a generală ol1dinal'ă a 
SeoţieÎ jurl{;ţ,l'lle a in\'l'îtătorimei romAne. 

• 
- \'.)f i'osÎ in România ipen'h'u 'Conferinta de 

ha Sinaia roart,a multi rfl}il'€':zelltall,ţi ai m·arihH' 
ziare stl'eine. 

• 
- Col. eng1ez }fan'C&~ a 308jt eri în oCarpit.ală 

pentru a sttrdia chestia cililQ1" de 'OOmunicaţ.ii şi a 
tran~p<lrturilor. Dl Tiu;ll,crad Constautin€l"'Cu a dat 
un banehet în Oll{)area rol. engli'z, 

• 
x RADU URSU primul frizer ~H barbier rO

mân din Arad a'nuntă o-noratuJ public, d\ şi-a re
nova t frumCl~ atelierul, provăZându-4 cu aSOTta
mente moderne şi il?:'ientce. Roagă pretiosul ~Pr:
iin al vechei ol'ent.ele.B6ntru onorata noastră 
preotime sin:;urul ateMer de tuns ritual al păru
lui şi oarbei. . 

Rom;}ni• SpriHniti :pe me,~eriaşii românil 

• 
X Remed'u nou În cOntra căJderii părului, a

ilat de hărb;"~rlt.\ Ursu. - Efect rapid, 

• 
x S~ c.Jutrt UJl mecan:c la Spifa1u1 Garniz013-

r.ei Arati. în Cetate. 
Dc;rllorii de a ~upa ac.est post J>ot afla În

fnrn'nţi" la SpitaJ· .-.. ,. • te? b aa n $ c., bUl .... 

ANTON OPREAN, zugrav ,i văf):::itor. 
Primeşte lucrări dela cele mai 
~imple pAnă la cele mai ar
tistice. La dorintă, prezintA cea 
mai nouă colecţie de modele. 

Str. Sarmisegetbuza (Arany-kor) No. 4. 
Sau la prăvălia de vopsele Steinitzer dIn 
:-: Bulevardul Regina Maria. :-: 

1 .... ·1,1(·[ O)' u'spon.sabil: IOAN ])1 MIT RITJ. 

Cenzw'at: NICHIN. 

Ii' 

J 

.1 

t4 -
TI 
; 1 

ne 

;i 
ta 

-
rl -



....... "TRIBUNA ARADULUI" 

- • sa 
" 

Băile Hidroterapeutice SIMllY! .. .. 
• • • 

~I CurA tniraculoR5ă de băi accido-carbonice, 1'1Ii • 
:: de sult'at ,,1 aa.re. Institut de bAi tAtnAduitoare :: • • .. , 1: în contra. diferitelor J:norburi" ~: 1. .. 

II 

Deschisă pentru domnI dimineata dela orele 611:~ până la 1, d, m. dela orele il 
II 

61
/ 2 până la .re 8 seara. :: Pentru doamne dela ora 2 d. a. până la S. • II 

iii - '81L7 l1W_ b li m 

Publicaţi une. 

Comuna bisericească ort. română. din 
Arad, renovarea casei de chirie din Piaţa Ca
tedralei şi Strada MetiafJu Nr. 8, doreşte a o 
da in intreprllldert; pe baza de Iidt':.{lune mi 
Duendă şi priu oferte închisă. 

Fratii tleuman 
Terminvl iuaintazd (,feIHor închisă t·] 

stabile6ste pe data de 24 Itllie a. c. Ia orele 10 " 
a. m. fertele sosite după acest term~n nu să 
vor lua in conzideraTe. ' 

: mnară cu aburi, fa-I'= 
:~ brică de spirt şi de '.= ::. = drOjdii == . ~ 

C~nd,tiunille Ikitatiunej, nu altcum pre- S · t tAI d A d 
IiminaruJ se pot consulta ia c~ncelaria Corn. DCle a enon n ra 
bis. (fn edificiul sus mentionat) î() zilele de • • I 
22 - 23 anul şi Juna curente intre o.uele 8 - 10 I N 4t&&1iJ9E!i!WStZ!ii iWZ!iNlW_ 
a. m. 

Arad, la 21 lu'ie 1923. 
ComUDa brs. ort romani. 

Publicaţiune. 

•• ~.ca •••• g~ •••• 5maS •••• ~ ••• K= •••••• 
• • 
5 Industria de Ulei din Arad S. P I A. : 
• • : Arad, Bul. Regele Ferdlnand 1. Hr. 22. : 
: FI\~rl eate şi A. rtico le R~}llstre: Ulei- : 

Dtmlinecă, 22 Iulie 1923. 

Arhitect IIlexandru Grai 
entreprenor intreprinde totfelul de 
construcţii noi şi rep~ri de că şi şi 
dependinţe, apadu~teJ oeanalizări etc. 
:: cu preturi modeste :: 

arad, SIr. Ioan Calvin 12. '~ 
~ 
1 
~~ 

L = &3_ ."NWAJiIIW'V ,01 

~ u' 

"ARAOANA" ; 
soc. comercială şi lndustrială pe actiuni 
Arad, Bul. RaD. Ferdinand 1. No. 24 

in calle proprii. 

Na. Telefon 304. No. Talefon 304 . 

Capital soc. deplin vărsat L 7.500.000 

E;omuna bisericeascA ort. romană din • uri vel(etalt>, uleluri mlneralfl. turt.e • 

A d d· d IA i d·f·· 1 d· s· de uieiu, petrol, lustru (tlruj!!), • .. fa. lspune, e o S8 ne! tem. m . tT. I • tOTote unsoare de trăsură, beozln· . ~"'" 
Dorobanţdor {lojta şcoala CODl.) ŞI una PIV-: •• ' : • 
niţă in edificiul din SIr. Gojdu. cari ar putea ! • Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU. 1'l"!I!.",!tti ... , .. _~ .•• kEl=aW~!I/i!I!1R"-!!I!Mi#Dii§J!!Mm.~;*Si6iiJJi13!l1:m 
fi adoptate în Jocuinte ori ate Here şi can do- . ::: rODElE. - litl pentru geamuri. =: 
reşte ale îochil ia unora. cari ar eseeuta pe : ,.Ie".. , •••• ' lelefol 135 : 
spe.se1e lor adoptarea contra unui cQntract : •••••••••••• If ••••••••••••••••••••• : mal in delungat. 1 _______ • ________ _ 

Ref!ecianti p~Jt primi A inforrnatiuni in zi- 1 ' c 

lele de 22-23 IulIe a. c. mtre ()arde 8-10· V \J "".. y 1 d • 
a. m. in biroul comitetului parohial îa edifi- ararl8 d~ a a e JOS 
ficiul din Piaţa €'atedralei şi Strada Metianu . in 
Nr. 8. • 

Arad, Ia 21 Iulie 1923. livrează var pentrn revânzare. şi 
ComuRa lIis. arI. rOmaRa. clădit, num.ii în canlităti mari. Va· 

rul e alb, ars cu lemne. Proprietar: 

WILHELM B. KLEIN 
Publicaţiune ae hcitaJie. 

. Pentru transforma riie şi reparăriIe ne ce· 
sare la €asa €:oopeţativei "Pârneavana" din I 9xploator de pădure, Arad. :: Talatan 3-22. 
Arad) Str. Dorobantllor Nr. 41. se publică j -.,--.."..-~-:--__ ....--... __ ....---,--,.....-,......-__ 
JicUatiune pe 28 luhe a. C. Ia Ilre 5 d. m. I " , Coodttiunile ŞI planul lU~fălilor se pot !!II _________ •• ____ I!!!! 
vedea in localul Cooperativei unde se vor 
depune şi ofertele. 

Consiliul de Idminislrafjel. 

JudecMoria de ccoI Buten" 

No. G 1083/2516-1923. 

Publicatiune de licitaţie. 

Industria 1 extilă IrAdla8 .. .. Soelelate anonÎlI1 $. L = fiiatarA lIe bumbac ~ Ai'1 I~ • • Tesetorie de bumbac~. • 
;} IlbiturA:: VopsAtorie ~ 

.. .. 

ADRESA ,TELEORAFICA; TEXT 1 LA RA D. 
Iei"" 758. Telelll 758. 

• 

. Se ocuoă cu tot felul de' afaceri 
comerciale şi bancare. - Are în 
permanentă în depozitele oroprii 

~. coloniale, textile, spirt şi spirtuoase 
1_ E --

Primeşte depuneri spre Iruc
IIDeare. :: leDrdA Imprumu

lurl pe mărfuri 10 gaj •. 
. " ....................................... 

!~d~~!.O!!~~~!!i!~~ ~~(~~f.1 
. -,; C't>a mai mare Intreprindere fore8- i' 

•

'. tleri. dl. RomAnIa, atM lemne ellente . 
,..... tari, cât şi esente Inol. Ferestraie . ~ 

. .' -.' mare· Ferestrh ·"~i .IIolllorod-Cohalm. ~ 

ElplaalărI de păduri il toale regiunile ~. I 
~ ca abur. J În GK1. a81· Ferestrill, Sata- fij 

= ' Transilyaofel... ",. " :::1 
Subsemnatul" cswisul judecătoresc pu·! _1._.1 __ .l_ .L.&.....L..!-.- _.- .. L ~.&- ............................ i 

bUci că In Ulma deciS1ţ!ui a jUdecătoriei de f ~~~~ c .~ 
ocol Buteni. Nr. 328 şi 2765 -1921 fn favorul f 
reclamantul lui Antoniu Novac şi NicI Dobrei . O RUG.ABEI Rugăm pe .onor. Oettttwi 
repr. prin advocat Dr. Alexandru Popper ÎD 
ButUll pelltru incasarea creantd de rest 476 
lei şi acces., să decide termen de Ucitlitie pe 
ziua de 2' luhe 1923, la arele 15 p. m. In se· 
bjş, unde se vor vinde pentru licîtaţiune pu· 
clici 1 coeină~ 1 coJoa mică, 1 covata, 1 di

~ fA kHIU oM.file cumpclrdn H ,. 

ftI'N la onun ,urile pu bUcate " citite in 
"TRIBUN-A ,AB..ADULUI." 

van de piele, I dulap de haine, 1 oglindă de ~~I1.5V_~ 
părete,' 1 lampă. 2 perdele, 2 pietri <te moar.!! TTT-r-t,~r-t,~T 
fo valoare de Lei 3670, In caz de nevoie şi 
sub prttul de estima. 

Buteoi, la 13 Iulie 1923. " 
Esmis judeC'.: ludovJc lagy. 

ÂÂ~ÂÂ.ÂÂA~ÂÂÂÂ •• ÂÂ 
Cetit' f' răBpltfUlftt riclrttl 1,TRIBUN.A. 

, A.RAD V L Ul/ţl 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: fabrica da Implelilurl $1 Trl- 5 
5 colage din Irad S. 1. 5 
: CAPITA.L SOCIAL = 15,000.000 Lei. : 

: LucreazA În ~ele mai IDo!hrne culori toate artf· : 
• colele do tricotaj, ca: Articole de sport dIn lânA • 
: ş. mătasă, Articole de fautAsle, Cravate, Ciorapi, : 
.:: Broboade şI vătellnă de pr1aio-,eal1ta~ .,1;1",. 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IN8ERTIUNI 
. , .. .,' 'c':' 
•••••••••••••••••••••••••••••• I II 

se primesc cu preturile 
~~".,;., cele mai avanlaiease la ,.'~ 

• = • ••••••••••••••••••••••••••••• 
" 

"Tribuna Aradului" 
Irad, Strada Roman~lul 
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