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ABONAMENTUL: • • Pe un an •• 300 Lei 

po lum. an, 160 lei 

Pe :; iuni 85 Lei 

Lunar ., 30 L..el rl Ulla ra U UI 
REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str, Românului 1/. 

Inserţiunile se primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de public!ata. 

.. 

TELEFO"'l Nl". 75(\ 

Curente populare. 
- Intre fascizm şi bolşevizm. -

,Contimpol'ani ale unor evenimente p"rEwÎl)j
tate fll1'tUllO" (}r' plHimwşe !şi 'pline ('U sânge, noi 
<~al'j inju'l!lătuţiti ,eu graniţ>c(~e .ne tăiau În ,dOliă 
sufletul, eu o parte ~Îlng<,rîl!lld PE' d'n-Ipjile .o1te-
11iei, în văile Munteniei şi ('11 lll{ll'i:me şi ,doliu în
ţ!;rărnărdit în .. trilmg'lll Ilwrţii". 'Pe vărnântnrj 
linolJdoyellc, iar o ahA partf'indl,~tată in ghiarp 
,de stălpilniri haine ,~i tj<'iil~Ja."e, - 11111 fost m~tr
torii atâtorvalmrj Id€(,l'eflinţ.e, ee învălhi<llll' .fa
natiee- I1m'(:.ctul'i _,ÎIl nădojili de lI11ai IbiIJ.e, 

V J'emea a ni lJIit' Î t, 'pe eele mai ,,,Ia,he, torentnj 
i'g<J111otOl; alprdaoerii li Îllg'hit,it pe {'·ele rnlj pu
tin Irezi~t,cnt.e, pcnil'll 'na la &fi'tl,;~itul ep()('ci .le 
I'ă?jboi, Gn pragul unor yrellmrÎ 1101li-';'1 reîJloitf' 
prin jel'tlfiri ,de ,'ieţ.i ,şi tl'ibuturi (le wdnge. "ă a
wml ('I'ista 1 iza,t.e, ,În ,două <001l<'e'Jltii pn !pI'lli,('c tot 
('e ~'Pilritnl {'(mtimponm a ridÎcat, fa"einator, -
.l'redi n ((' lllflll lui toare pentru 'popoa re-

Cuihărit În llegllrile Rtepe!OI' ~ patl'ii ll[>;.:ta!
ţ:!:jeepent.I'U noma1dn dlrdnri ,de (·(l7.a'C·i. rij,~ăl'it 
din ;.:nflf'tlll i1poRtoli.~ ~le~11j11. III tl\lra llIi lei ',:,j. <1 

tmniltălţei. ,(lin mmantj,:/rnnl sIa,·, ;,;'a ri(lieat. Cl1 
,"wangelj{'e eroilinti>., eari~'au ('1ătillat, 1.:1 iinbîja 

'. -ating(>re cu realitatea şi ;.:'an tl'<l.n.-.format. ·111 tI"Il li 
hani< ,doi) noroi "uflete:'l(', ('lI furtuni do s;mge: bol
şevismn 1. 

In ţ';lJ"il llli O'\1'ihalrlj, "n <':llllenji plini 11(· tem
:perament.!şi Cu alt l'lang-e, ,fiel'billte, ,,'u nij~ellt cu
rentul ;celălalt: Fără vi@l1ri, fără dorinte, lără 
~-.oezie r"m~nt.icM, 1,'~islHul ,îu~amuă Ve ''iojli-ţ&-~i 
() en('rgiecare a irnijJLI.s lInel tari întregi VI'€'l'ea 
!'.a -';ii a ·smulsdin mâni 'slahe lşi irlj,l)lornnti(~e. f'râ
nele o('â I'm;niri i, pen tl'lI a le în't'redi Il ta 'unui 
hiîrhat eu o wljnţ.ă am in tinl(i ~)e snpra-oIrnul InÎ 
~ietz.."'('hc, şi ~n U'n suflet energiiC până la bnl
talitate. 

Extl'eluităti amillldouă curentele, rli"tanţiarea 

Grădina mortii. 
!de Mihail SadoL'e,(J,nu. 

(Cont:nuare). 

In tr'U11 rând, cu glas 'll1is'l't1.t. incepu să-mi 
i storiseas.că: 

" , .. Acu câfva ani, ,spunea el, veneau doi 
cop.jÎ $-Î se aşenau În gCllun.::hi la mormântul ma
mei lOr, sh 'Prel:\.urau flori "pe groapă. Uite, vezi? 
este o cruce d'C- Ipi,atră mşcabl s'o tablă de ara
mă, Dumneata poţi cetf; acolo treblie să scr;e 
Irena ZabroWi9ka. Si ,p!lâng-eau amândoi.·" Erau 
doi orfani mititei, bă.lani :şi cu och,ji alhastr:i. Pe 
urmă nu 'i-am mai vazut. Am aflat că s'ar fi- dus 
de,parlie, într'un t,lrg I113l'e. Ia Varşovia, Şi, tner
rm\ntul a răma-s singur. Dar am pr1'mit clela ei 
rrt'Vaş,· să-I Îm1:rijesc. Am sa,pat stratl~l, ş'alJl pljvit 
florile. Si iar .prfmea'm câte-o ocr;soare În 'Care 
găseam runle de h11rtie. Ş'aşa aU trecut anii· 
Mi-am Însurat băetii ş'am rămas singUr Cii 

hab.a~ Si'n prim[uvara asta, când a desch:s "ori 
tl'undafiml de lângă cruce, iacă Întră pe poartă 
doi tineri, Par'că-) mai vămsem odată, dar nu-; 
mai cunoşteam. Erau un băiat S'o fată, Amândoi 
frumos'i, Înalti şi subtiri şi albi la obraz, Au ve
uj,t drept aici· la Imormânt, - Si l-au dsit curat 
şi 'nl?:rUit. Ş'atUtl'C Î Si eu ha,m cunoscut. Si când 
au ci:izut în genunohi şi .s'au p[ocat ş'au sărutat 
pământul, m'a apucat aSa o sfâşj,cre la Înimă ... 
Iir:-i. domn~şorule, Ia multe se gUnc1estc câte-o
dată omul! 

Ziar independent 

= 
IiI]' g'Bogll'llfil'ă indii'ii In chip sngl~ti\' şi dî.f('ren
ţien·lJ. lor pl'ill~ipaIă. 

~t:lp~tniti de d()l'int<1 unei (h"ternăl'i intre 
('ele {lolli! \'urcnte, ne "a fi f01fl'le rlificil a ne 
apropia fie ,de una, fio de eealaltă ~OIl(:C'PtÎo, Cn 
lu-cru in să este "igur: că alluln~l(mă pOI'JH'<,<!(, din 
aspiraţiile mas.",e1or .şi ţinte.&:' chinwrÎea fcrieire 
care s;::apa m;:rCU ,pl;sibiJitatij 'de a o Îl1truch~pu 

Totll"';'oi. YOm l'OIH,tat.a 11101;'01' uu "imptom al \'1'('

tllPi: fa lirnen t.ul ~lel!lo'l.'l'atiei, 1'<.01'11 in d pe aeea
~tă pi",u'i, \"tJl!lgăsi :;;i "1'('-1111 inrli'('~u al dl'llllJll1lui 
('{'c t;-f1hllC ;:.ă 1\1'llJădm atHr){'i ('~1)d ,,!1wrlia ali
rea", dfim(j(·ratia. nu mai fOrlllellZ1~ 11n ]1l'im>ljllll 
inran§('Î1bi] ni{'i Ipentru l!11a~"e "Înll HH'C 11:('i hql-
tiHori desÎlltcl'egaţ,j. . 

Tn"tilletul {'{>n,~l'yaliv, njeid(lată nu "e ll1uni
fe"!a lIlai pllternÎe at:H la ilt:di\'ifldit ;:;;i la ,popoa
re. 'ea Îll {·lira ee lIJ'n-K'l1ză 1I11('i )1l'illlPjdij de 
moarte, l':<te fil'p"c,· [':1 în faza nnr,i!tnl\l'p UII 'li i 
răzhni. "iata "il ~ihc yaloawe Imal lllaJ'O. iar rf'!I(,
tiul1ea ill~tj·ll('telor 'pi!:<tr;itfJare. "ii "epotpnţ""zc
Fal<C'j"nllll. ('ar!' are ;l('(~"t (':nr~dpl' O€ ('OIl~f'r'\-,n'C 
:şi de l'Plwţiulle, a-pare În a[·.~~t, fel .le ~1ll interes 
gahat~'Ir eŞi ,'n un r()"t. eapitn! pentru ,p0l'0al'f']p {'li 
ati"lt{,a \'iet,i jel"tfjte {'li multe hOl!;11ţii prăirlate ~i 
j eL Il ite de eOlTol'j se Il rnj H'. 

De Utxea tClldint,'l Yl'elllplllj{,il a p"p"!IrC'hr 
pare că Înpl inii spre a('c",t en ren t ,le ('Olli"('n;!l'e. 

fie ('il:-:e nllHHl~te fa$x'j"tn, "'fie {'il nu î-,~e r1i1 ui('i 
11)] nume, dar se ex('cutii ,1Ii-~a {~11111 () fa~-e hlllli!oal'ii 
Frallt,a fată «le (1ermanÎa, Helldarn îns~ ~rf'ea"tă 
orielltan' "i de ~Îgllr ill-lifi('atil. e~lpll11I1Jai t(1'11-
",orară: P~poar{'le nj~Î{)r1!1t~ nu .01" l'enlllI1t-a d," 
imrt.rv la flI~~-:rlt-bin€îrlet'ât {'(Oi 

dşt ig'll t şi goana ,1 nJlă non i f()J'lllede da'tă. l'a 

sili POI){'fil'cle "îi adopte alte 'prÎn.cil)ii Nll'e \"01' fi 
poate -extrem opn~ <'el ni ('f\ ('n{'ere~te al"tăzi :o;ill1-

patiile, 
neoeamdată spiritul :popnlal' l)1are Jl i'E' 11e

p la:'R&pre ('eea.ce se nn mE\,;,te lT1 lilJnihaju 1 politie: 
extrt'l!llI dreaptă. (f. v.) 

La ce te-ai gândit moş-Gheorghe? 

M'am gândit eu aşa că fiecare om r:lin 
lumea !a'Sta a avut părinţi care au mur:t. Şi nU 
trebue să crească: huru'eni pc morminte, .. " 

Istoris:'ri multe de acestea îmi S!nm.ea mos
(}heol':l!,;he, P.e atundi nu le. Înteleg/eam depiin' 
A..:uim imi dau iarna că in pribeag rodea din când 
în când o amărac;une ascullsă. 

J:se,lJm din tintiritn si poposeam putin în 0-

dă:'ta răcoroasă. umhrită de perde~llte de ~tam
hă. Mirosea UŞOr a Jjpitură pmasP{ltă.· Şi'ntr'uTI 
pahar, pe măsuta cu fusta de subt OChitl1 boulu;. 
Bătrâ11a Îmi adu~ea la marginea \>etrcî un pahar 
de lapte si mă privea' '-"ti ochii e 1 iscoditori. 

.. Ara, Cucoll1sn1e, imi ;(cea 'Cu ,g-las,n-i aSCU
tit; da' ce stai a;ş.a? :Eu s.ă: fi\! ca mata, !iUnia 'Il 
petreceri a-şi timh!a, nu mi-aş~ m3i face g-ânduri. 
Ce să-i faci? Aş.a-i., pe lumea as.ta: l1nu'l se duce· 
aJ~lll v:ne. Noi trebue să ne luam de sa:1l1ă: vii 
cu vii şi mortii cu mortii! 

.. ~- f'emeia-i tot minte slahă! r{tSPUncLea pen
tru m~ne, cu glas grav. m{}ş-Gltconrhe.Este vre
me si de petrecut, Ileanh! adăoge'd el.. 7-<.î:mb:nd. 

-- A'DOi neata tot aSa spui. 'că trebue să ne 
ln1ristăm pentru m{)rti! Acu mi",,} aCru sufletu,l 
de-a tâta jă,lani e! stri~a otttrîtă mătuşa neaml, 
Da' să mai râde.m şi Cl! vi] - că şi noi ne-om pc
tn'::ce camâni, cu frunzele! 

- J1r;at1 ă1 ! tu trehue să mill1âllc~ 'mazere şi 
S~l faci!"' 1 incheia sentertios mO!l-Ghcor5;'he. 

Conferinfa dela Sina!a. 
!'n'J'nraliveÎn ~\('de"e(l dr,schiderii, 

HFCTHEŞTI. - Tnatr,gural'ea fo>:tiyăa ('011-

,.r~t.nil'ii Între l!I(~mbI'Î g'11\i€1'ne101' Mi('.eÎ Antante 
anunţată la Sinaia. "a a\"ea Joc Sillnh,lt;l 111111':1 
Ill:li'i'Î ora ,t, snh preş(jdenţ.ia cIIni mini"tJ'lI de ex' 
tenw DlIt>a. GllI'ernuI a Ide]l"g'at. ],e tDat:'{ dllirata 
e')lIferente.j ('a ataşat pe lâng-l1per".lana mini,,
rrll!llj ele externe ('f,lw,;lo\'(le dl Helle~, II\(' id! (·,q!o
Ilţ! ,Al'i"n. iar pe rll TI'jiu pe hlllgi!dl .\i1ll'iei, 
!lll n ,,,tlrn ,cip externe al .f ngo:.:la \- iei_ 

111 H(n~, ,mini~trt11 Cehn"loYiI{'iei ,';1 -.f,,,1 la 
Sinaia ~~JI1ihiltă la amiazi, Diw:<ul nu va fi in,~<)
tit (le sotia ~a. aCC./l"t,a ,fiind nen,it::t, Ij'n lll'Wa 
:-;fatllrjlol' lll(~Î('ikll' "ăi. ;.::1 1'i!lIlâf' la ~\Lrl'i('nhad, 
':'pl'e a-!;'i .. ilnta ,(k "anătate. Il! X iIIl-j"i Ya """::1 
la Sinaia Idimpreulla eu "uita "a, Yiner;_ 
...... ~""'~·_---"' ______ "U __ "44 __ ."." 

Memoriul mC!cedoneni1or la Sinaia. 
Hr(THE~TJ. -- S'wief,atea ma('ed"",.,m[ină 

din Bll('UII'(1i)ti, a tinllt E'ri întl'lmire, în "are ~'a 
Ideei" 'PrC'J:cntall'€'H \lllui Iwtf'mnl'jnla Sinai'i. etll)rlll 
zi"lllrl toate r]H]'eantele rOlrIîlnilol' {lin Balcani. ,'e
l'ânrl el! inzi"tentă nwmhl'iJol' \IÎpcj Allt~ll1tP îm
hunilriiti!'('a situaţiei in;';I!'IHll'tahih· ('{' li-~'a I'J'f>'at 

,ae dHre natiunile "tiipnnjr<.atrC" 

.......... ' .. ' ........ SeAt ..... 
' ... -• 

Prelungirea termenului de repafriere7 
l) rppcntă HrtlOI1Huta H ,wini"tel'u'tuÎ ,le iuter-

J lle trimisă dtro ~cd'ii Hfi"iilor <le reparriol'e ,din 
Al'Ir1€>a} şi Banat, prelullg~te până l-a 26 Od, crt.. 
t{'rmen n 1 '.p;'Illă la care toti ac-eia.ea J' j opta,,;eră pCl1 
tril ('PtittOIl ia snreină mai Ţ)()t rălrnilne în tară, în 
"'C,(,p.ul de ,a-şj anmja (~he"tîl1nile 'fIn avere ';li !par
ti{'111are>, Tlcla ;teea"tă (btă Il.meni" nu \",1 mai 'pu
tea ;:.ă hen€'lfi"i<'z-c d('Jaw1rurile t'o ..se dau ,le O"' 

bi('eÎ rf'!pat.riatilor. 

I3atrâna I,;ŞC(l 1l1000milind ciudoasă, -ceva- Par'că 
zi-:ca: ,.şoacăta dracului!". ori "iriticule!". -
dar IIU ,ma,i IUIH~ea vorba, Vedeam eu, dl,rp~l toate 
C;1'll caSa de l~Îngă tint'rim nu câTlta găina; însă 
Si mătuşa Ileana avea o gură ascuţită ca o sabie. 

Biitrânui rl!JTl1ânca gânditor o vrern~, apoi se 
JI}leca si-si s.cotea din tureat<:a ciuhotei lulea,ua 
3Îumată. Din chim:r tră{gca brÎ<:eag1l'! cu t{)t fe
lul de cutttase şi strkncle, - un bri-ee.ag voohiu 
legat le") cLlră~l1ş.\. I}j.ntre feluritele unelte, a
mestecate Întrl~ pJăi-:elele galbene de alamă, ale
gea $i ridica un SUV2C cu care-şi ciurătea s!-si 
desfunda ciubu:cul. Dintr'o stră.lv~he besi·-că de 
POF~scotea al)Oi tut.unul Si, cu' tact si linişte. în
dopa pipa, apa:, tot cu br.cea~{lI-I. sci"tlPăra într'o 
Cremene ş'a'prirrde.a un fir de:a:scă. Toate aces
tea moş-(l:heorghe Talianu le împllonea ca şi ori~ 
care dintr,e moldovenii noQştri. Şi pOvestea tot in
cet Si aSezat, scuirPa Printre dinti Într'o parte, 
şi-Si hiitea lu1ca.lla înfundată de vârfUl CÎubotei. 

Tntr'o vadi., sUind asa de vorbă ClI paznicul 
din g-r;'idina mortii, .l-am intrebat cum ît chema 
înainte vreme. 

.• Cum mă <jhcma înainte vreme, domnişoru
le? U:ll ea râzând. A! nu mai tin minte. Mie, in 
tara unde m'am 1Ii.~ltt, îmi zk:ea (}io~io. adică 
tot Gheon;:he. Mă chealJ11ă Giorg'io MazarinL Dar 
eram un coPt! 'Când am pornit În lume. M'an 
purtat vânturi1e ca pe un grăunte de colb. Dar 
\'<lntur:Je stau ş'am ~ă mă Iinişte& Si eu. 

- Giorgio Mazarini? Frumos TItLtne! 
c Ti;:]. Fu, d(lmn;~nrl1!e, m'~lm Jl~SCl't in Ţo-

Ppeţu.l unul_exer::n.plar 1 Leu. 50 banle 
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Pag.2. "TRlBLJ:\A ARADULUl" Mt.:rCllr i . ?5 I!!li'~ 
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Vom avea o nouă centrală-telofonică 
la Arad 7 

Dt Bullan pregăteşte un memoriu 
pentru a .. 1 inainta Direcfiei (len. a Poştelor --

Ieri a sosit in localitate di'roctorul ~en·~ra;i 
al poşrelor d. Nrcolae Cerchez. Di:;'a a făcut o mi
Jlut;oasâi ills!)Cctie...J.a diferitele servicii ale postei 
]c;cale declarandu-se satisfăcut de munca dept!să. 

D. diri:ginte Avram Bulzan i-a fw~ut dluj di
rector general o amănuntitădare de S!!:lffl{(:t!S'tI

pra lips.tlrilor ce se simt În bunul mers al scrvi-
'.:iuhri in poşta Arad. f)sa a insistat. mai Cli samă, 
asu!}î.l centralei te1efoni.ce defectuoase. impotri
va c5reia vin dese reclamaţii. . 

Pus Îll curent cu acc-ste lucruri d. dir. gen· 
Cej;..:hez l-a ru~at pe d. dir'gilltr: A. Bu,tzan să 
facă 1111 memor:u detaliat din care să se vadă •• în 
c:,H timp j}Oşta locală ar putea rambursa un e
,'en tua 1 Împrumut ,pe ca re i-I' ar face Sta tul, Îll 
"ederea Înfiiţării unei nOUl centrale telefonice la 
~Arad. 

De prezent d. d; rij!inte BU!lzan lucreaza la 
aCl~t m.emoriu, În care \J)C hază de c:ire arată 
că !H1şta Ara<lar fi În stare ~ă ramburseze În 
s'.::urt timp tin eventual împrumut pe care Statu.l 
'ar i:!..:e în interesul infiintftrii unei noui CCllli<t

le telefonke. 
R;\I;n,ll1e de văzut dacă acest memoriu s: in

teJ'\'cnlia djui director general N. Cerchez va 
dllce la re.ztrlh"u\ dorit de Întreg,ul publ'c ară-
dan: 

ta·" .... 
Vinova1ii catastrofei dela Vinti1eanca 

, vor fi pedepSiti. 
BrCrTIEşTT. ~ Al1'cheta Dire<1iunei gone

r<ll(\ a ('FR. ('.are a fost Ipornită pentru de;.le(lpe· 
rire,a vjnO'vati}or groaznieei nenorociri dela Vin
tilean{>a, (',are a reclamat at[ttea vieţi omen~ti. a 
{(,st indH:'iată pe zjna de Ni. Intreg- personalul 
statiei Vintilean{'a a fost c'!l1!'(pendat, >1!pIre Il lă:<-a 
mână liberă cer~etărj1()r justiţiei. 

~{ecani{'nl trel1l1l1ui de !perooane~ a fHst con' 
ldaJmnat la 100 l('i amendă. retinerea laiii Ipe 2 
h1l1i ~i ,întârzierpa dela înaintăl'i cu Jcbrlli ani· 

scana. Câte-"dată :mă'ntâlneoc eu UJJlIl de pe a
colo şi vorbesc cu el. Imi ~punc ciH frumoasă 
t"ră. Eu am uitat-o". , 

Mişcarea' cooperativă 
în judetul Arad. 

Exa IllOI1 nI de maturi t·ate a elev i lor ';il'oal ei Ide 
('.()nt.ahilitate "ii odut'atie ~O{)IWrati"tă. lueepnt 
de ·~nmbătaa eol'ltÎnuat. Luni şi va (tontinna şi 

a~tăzi. Examl'nul se ţine sub proşedintia unului 
ins'Pe<'tor general I.uea Paul. d.e1egatul !miniete
rrului de ~ri{'ultură. 

1\u luat 'Parte la ~xamen, 'În darii de iPrde
::ami; ttni·i: 1. ~MoI4<)vaR i,*;:;.p4X~tor i}colar, G. I<r 
neson profesor, delegatul Federalei eoop. IAra
dut dr. AvrJlm~sell, O. Beju. <,.on~ilier agricol, 
G. Popoviei şi V. Gu]~, condlH'ătorii eoop. ,~Pâr
nevana", A. Cril.;'an. <]irectornl Liceului M. Ni
~)llră. fir. Yietol' Sahăll, <lI'. Miron şi a1ti i . 

• 
50 {'oo})€'l'atorj \'or sosi azi pentru a "Îzita Fe' 

(lel'ala Cop<'rativelm' -din Ara·a. 

• 
llar'ca întrtmil'e ('oo!;el'ati,st.ă dela )beea, Du

mirH'eă 22 c. ni in>\p. gen. IJuca Paul. in,.p. 1. 
'Cor!at ,~i <'1.mtl'olo]' 1. BlltU]igă ,dimprcună C\1 80 

ele--i ai şcoaki de contabilitate au fo><t la rudnna
rea g-f'llerală a băncii populare rlin, )rao('ea. 

11{ are nUIllăr de ;;ătel1i ~i 8ăten~~e. bătrâni şi 

tinori. cu muzieă. în frullte {'U alutol'ităt]le, ,pn'o, 
tul şi îuylltătol'ii an eşit înainte.a oa::;peţi}M. 

Piină la ora 12 ..s·a in~pe-ctat şi lut'rat la hanea 
şi Cooperativă, cu {'(Iusi liile societati lor COOIper.a
ti\·e. în ti'ITI'P ce ele\'ii au cântat şi di;;tnrt poporul 
cu câ11tetX) 'Patriotice şi joonJ'i lllllţionale. 

Sătenii şi săt.eniC'ele mai ales, se fîntl'OC'NI'll lşi 
se luptau şa ('aJpete ee1 puţ.in ('Rte nn e1E'y.m.oi 511 
-casa l()r pcnÎ'rH a le d.a magii. 

l,a ora 2 multimea ne mai 'Îndipful(l ,în s-al<,le 
şcoalei de stat~ întrunirea s'a ţinut în{'urte. la 

umhra anhoriIor. 
An v{)rbit eu Însufletire dei'pre c()()peratie (n 

inspector general LUit',a Paul, inspector 1. Cc)l'lat 
'directorul ~eoa1ci de ('out-abilitate, preotul .~atullli 
;şi diferiţi săteni, juitlldu-se ln'::t'Jlllllat.e. mftfl'tl'l'l 
pent.ru miş.carea cooperativa din a'Cea~Hi <,oI1llună 

în eare satenii sunt aşa dce înrmfleţiţi. 
S'au vizitat instituţiile de o('ultll1'ă,bi:;;eri~'11e 

part:'ul şi ('a.gtelul eontelui Karolyi. 

Dela Inspectoratul muncit 
'La fabrica de tcxtHe din localitate mun :., , 

rii au 'Convenit \;a patronii să le dea ca grat:_, 
tic salarul pe o s5.ptăman[l. cet',ace a fost a ' . 
ş: de directie. 

La fabrica de ,c.c!uloză, directiunea a a' ;
hat cererea munc;torilor dându-Ie Un SPQ; 

9~!o asupra salariilor vechi. 
/ .' 'Eri au avut loc la inspectoratul muncii 

tatbvele cu dogar~i. S'a 'Convenit a «-se da 
stora un SP()r. În me-die-, de 10 la sută ast~'pra 
lar;i\or vochi. 

• 
n. in!1pec.otr central petre Popescu .a Pl, ~c,: 

ieri seara pe Valea Jiuhli 'rentru diverse CE, 

Klri. 
D. inspector Constantin Miclescll a plec: 

mineJe de fer din ToHLlC {ju-deţul Hunedc~ 
Pt:lltru trat.af'\'ele În vede.rea in.::hecrel llnui 
contract. . 1 

...... , .... • ... $ ..... $e •• , •••• . ~.~1iR 

Se poate bizui guvernul sovi("c 
pe armata roşie? 

COnlo;Jndantul frontului de su-d - frun~ 
trimis sovietului mi.litar revoluţionar o darI; 
seamă. în care descrie spiritul ce domlleş.t, 

al1mata roşie. ~']Jir:t 0areClliTn ost~l sovict€ 
Munca comisarilor politici comunişti n'a dat 
tiI! rezw1tat 

Ofite(i. cari au fosţ Înainte in armata t· . 
tLi si serve~ aCliiTll ~n rândurile ,armatei roşi 
bu.cură mai mult de Încrederea so1daţilor d 
ofiterii, cari au ieşit din ~colilecomuniste 

iuncftri. Chiar si ofiterii roşfi caută Ipriet, 
ioştilor oiiteri tarişti şi sunt eventual instru1 
tele lor oarbe! . i'~~' -""" 

Astfel că RroStl! 3rmatei .'oy~ctice atârni " 
vointa câtorva ofiteri. cari 1'n'S!f'Tttml""!relliim. ," 
comuniste. 'Ci monarhiste. 

Frunză mai constată în raportul sfLucă 
mata rosie Va ,asculta orbeşte de ordinele s' 
riorilor ei, chtar dacă ordinele a,ct:stea vor fi 
potriva intereselor guvernului soVietic. 

Moş-Oheorscl1e tăcut răsufiând prelung. Işi 
fuma Julcaua si se uita 'posomorÎt în pă:mânt, 
Eram pe atunci În liceu şi tocmai învăta,s.\m1 de
spre celebn~1 Italian care a fo'St min'istJ1U mare 
al Franţei si amant aii Anei de Austria. Nu ştiu 

COOlporatori:i noştri din ,Arad, an fost plăcut 
impresionati de lrona.vointa şigentiJeta o('U ('are 
dniişQfi ai statiilor Arad şi Ourtid, l-au înlesnit' I lIIl __ t ... • .. \ ...... _illta~· .. _r ..... _ .... IIIiI-... e_ ... ţlll .... '_."._ •• ~~p_,, __ W',.~ 
eăIă tor i·a. 

• 
de (Ce mi-ajm închipuit că moş-Gheorghe. care fu- In ziua ,(le azi. Merenri, 25 1. {'., SOS(\&(' în'. 

Votarea reformei electoral t ' 

în Italia .. -, 
ma inraţa mea. în pragul căsutei dela tintir'im, Arad 50 eooperatori <lin vechiul regat, oonduca
era vre-o rudenie. 'vre-un uf'TTlaş prăpădit al car- tori incercati din patru judet-e, in frunt.e cn <11 
dinaluhll Mazarini. Moş-Gheorghe TaJianu 1>Cn- G. Con~1:.al1tine!s('ll. inspe('tornl ,Casei centrale a Roma. 22. - ,Camera a tNminat, dioouţil ," 
tru Întâia oară îmi <lJpărll într'o lumină ta'inică. oooperaţiei. ,proeetrului:de lega elecoora}ă rufari'i de citeva :~ 
SI d.eodată Începui să-lmÎ Închipui de~re gropa- .s~ f.ac pregătI' ri pent ... ' l)rl',lll!' rea lor. Se 1'or ,~Ll'~'f ~. V ~~ ...... 
'fut nostru celemaj stranH lucruri. _ întoomai '-"'C .... şi nmnselmnate ,Ir:IUU} jcan Qta.Tea IPr~~l, '-~ 
ca în romanele de aventuri pe care incepeam a ţinea oolllferinţe cooperatiste la Palatul Oult.mal. prin scrutin secret a Idat următo~ul ,rezultat: ':'. 
le r~foi la e4J0Ca aceia... Ziua ş.i ora· ţinerii oonferin.ţelor se va adncei la tanţi 348, voturi tavoralbile 923, oontra 12 .. 

Poate nu era nimic din' ce visam. Poate nu cnnoştiPţa cooperativelor din oraş şi jUH:leţ ulte- ;zultatll} wtu1<ui a stârnit vii atplau:w. J,.Eu'~8( 
era Ilie; criminal! fugit. nici J}r~beag din di$pe- riM. ~ a declal'at lŞooint.aCamerei aminati !până L 
rare dedragoote; poate nu era n~i ru<lă cu Ma- Oaspetl'j vor yizita e t' 1 .. , . ~ .. l ,;) t' .r zarinÎ. CLne sti4e! _ Câteodată totuşi mă !(ân- c.oop l'a Ive e mlaf mwn nouă {'.o!l ... Ot'a.re~ JIlVltan:u pO lUepnaţl a 'J.ace 01'.:1'; 
dese că se putea prea bine.sa fi fost ceva adevă- din judet· de Ipaciiicare rpl'inbre mlegii lor şi a mul1ţumit 
rat din roate !prwusuTjle mele. - Mă uitam !>en- ... C.a ....... l$C'JI1tJ .., ..... mi~iunii care a ex,aminat ~)roectul !şi IpreşeldJi", ~ 
tru j'ntâ:a oală la lmoş-GheOi-ghe Talianu. cu ochi d 1 lui Camerei care itoondus diseuţi'llllea. In 'Vii " 
măTlti; iar el trăgea grav şi trist din lpipa-j de ~t M~suri e sigurant~ pentru IPlauze pr(jşoointele Camerei mubţutnelŞte lui ).', 1 

arsPoate se dndea la pământu'l in care-.s'a năs- Mica Antant~ fată de . Ungaria. ~li~i,...salut~!pe ~eput.aţii şi reprez(IDta~tii pr~''';"; 
cut $; la mormintele părăJsite. ne asta sunt a- ZAOREB. - Ziarul "Mo['g.<:n" din Zagreb, ŞedInţa soltlil'hl<le la Ura 22 lin entuSIa./iIte () 
proape ~igur, 'Căc; (}chiilui aveau o eJepresie de primeşte 'unmătoarele din .Londra: Ministrull de <ţiuni pentru Mu~lini şi Italja. 
deşteptare, de întoarcere îndărăt, pe care nu i-o externe c.ehoslovac, dr. Benes, a SupUIS g-uverllu--
mai văzusem. lui englez o proPunere concretă referitoare la Ziarele vOl'lbese de vi<"ooria de el'Î a gmr;er.:' 

De cand am iJ>lecat şi n'am mai văzut tintiri- Unga(a, în carecereca Ungaria 'să semneze un lui 'prin vot.area artioolel'Of rettormej elactoral" 
nml acela Înflorit. am auzit de multe năcazuri protocol prin care să fi-e garantate deSklrmare.a 
ale tui moş-Obeor~he. L-au călcat hotii în dlisu'ta ei şi actualele ei frontiere. ,.\'o\'o P're:-e" rcleyă, seiziltIlea produsă le. 
1Ui s.Î11guratic.'i; i-a murit baha: a răimas singur, . Cehoslo"1alCila cere .un Ttwrezentant ipropriu opu.zitie. M n~&Olilli a. ştintsă diWnine ~i -si în- "1. 

11umai cu luleaua. Pe uJ1Il1ă. Într'o vară, şi pulbe- în comisiunea de control care va supr,aoVlcgJhia ill~ git tdjtfi,eultătile .situaţuunOi. 
'T.ea lui toscană s'a aHnat. când a: stat si pentru trebuintarea împrumutwlui ungar. Mica Antantă 
el orice vâllt. Suht flori si pomi săditi de dâns.ul, doreşte 'Să fie as~jl;Urată impotriva oricărei agre
intre crucile prihegilor strJ':n i, s'a aşezat si mor- siuni din partea Ungariei-
ltl,lntu! hli sărac ·făr:t rude ~i fără priel:ini. ~ Guvernul eiurJez a declarat doctorului Be:leş, 

(Fine). , -.:ii consideră cererea sa ca indCjPlJnită. 

"Giornale de R(~mlU." 9l)lme: Lupta anga.<','~ 
{între guvern \şi opozitie a ridicat valoarea mOh-!11< 

a Tietoriei lui M ul!lOOli ni. 

• 



d:r":Uri, 25 Iulie 1923. 

Roma. 22. - In idiver,-ele lşedjnţe ţillllt.('I loe 

nrele oonsiliu fasei:,;t, :,'a arătat ,,,ituatia f,n-ora

lă a organizărei IÎn diJpt·j tele pr(Jvin<lij ale 1 t a
:li. In ultimu~ o('()nsiliu ministrul Ide finanţe a 
. prilmat ,dlui :Mussolini reculloştinţ,a ,rrrare11li 

nsiliu şi fascismului pentru i\'ictoria eare a în-
eiat luvta parlamentară, 1'i'Î'et.oria care 'd()cu.men 
·lZă legitimitatea t}ic.onstiwţionalisll11l1 lnealre 

,. de~ăJşoa.Tă acţhm()a d'a~istă. M-arrlbri mareI ui 
, o,gHiu, seu lându..se in 'pilCÎoare. au at'lamat .pe 
, . ussolini. 

.ana a .... A'un urs' " 
Nota Angliei a fost Jemisă. 

LONDRA. - Proectu,f de ră,s,Tlulls al Angliei 
nota R"ermană a fOt't trimis ambasadori:lor pu

. i1or aliate şi Statelor-Unite. 

In Scrisoarea Ce însoteşte nota engleză. ~Il

'nul brit~H1j,c ~pune -că tr:m:te acest proec.t a
.ilor pentru ca să farcă ob!'i'.!rvatii:le lor sau să 
~pue modificările ce It! cred de cuviinta. An-

'" ,1. se spune În acefl!stil s.cr':'oare. ar d~)r: să 
measei'! ohsenratifle sau II)rOPUneri~e până În 
,10 zj]e. ". 

Proc,ctul de 'raspuns al Am~\jci este con'::~Pllt 
foarte mare ,J)necautiune, si declară că lIeta 
'imană dela 7 Iunie poate servi ca bază de ti s
-j,une. 

• 
Din cât a putut tran~pira a~'u!>ra cuprillSului 

stui p]'oect, Anrolia acceptă În princiniu eXa
tarea c:rpacitătii de plată a Oermanh:i dar 
,pune,' În locul expertilor internationali, o .::(;

iune ai cărei membri să fie nthmiti c1,~ către 
xlIlfsjune alea'să din sânul aliaţj'or. A.:ea:,tă 

( lisi,une interaliatăar urma să aibă Si un mem
, american, Si ar avea misiunea să e.xamineze 

~,.acitatea de Dilată a German:ei si garantiile 
cari si Anglia nu le 'socotest,e s'atisfăcătoa:-e. 

Proivdul englez nll atinge chc.stiunea rCj;;U

':i d,atoriilor intleraliate 'Şi nu se ocupă de eva
re,a Ruhr-ul1uQ ş.i Tle'ztstenta pasivă. Aceste 
stiunj sunt tratate An scrisoarea care ÎnS:lte

:,'. proiectul engle'z comunicat aliatilor. 

'~MANIA CERE GARANTII PENTRU 17~C~
T M~EA REZISTENTEI 

,LONDRA. ~- O d'cpeşă oficjalTă sosită din 

;: ,lin. declară că nici un guvern german nU 
:', ,te renunta la rezistenta IPasivă fără anumite 

,3.ntii . 
Germania. ar fi gata să colahoreze la g[lsirca 

, :c!. ffir!llill~i._de.JtllQăEctr~erea f~allcc,ZiJOi in 
l' ;.' etarlC in '0azul când şi Ger1mania ar da ga
",: ~ii 'ire-p:roş.arbilfe; ar ttebui mai jntâ~u să se PCt

,1:, ~ '. a:cLmtni'Stratta :civilă In. regiunea Ruhr. l'Tc
. . şi reîntoarcerea g-ermani1or ex,pulzatL Dar 
;'~ ,te pro,puneri sunt toate fără vre-un caracter 
i'~"l.al ,şi nici o nourt Tl'roPllhlere n'a sosit pe 
<,": ;,~' Germania s'o poatft considera ca un ră»\)u!,S 

Î< ,'ota sia. 

"F:SEDINTr~J: SAXONIJ:I SIREZISTE,'iTA 
PASIVĂ; 

STUTTOART,. -, D. H~lber. lprcsedinteie 
" .: .. iliului de Stat. a declarat tn Dietă, că SO;I

,!. ( tatea pqporultti trebue să ÎnVingă toate. Nu 
'''"ue să renuţăm nidodată larezi.stenta paSivă. 
:'1 'ocul cel ma: eficace de aJj)5rare. PresedilHel,: 
C,)])une însă la rezistenta activă. 

"~TIDELE FRA~CI:ZE S' POLlnCA J:NOLF-· 
ZĂ IN CHcS1:iA RUHR-ULUI. 

PARIS. - Partidul radrca1-soci.a"Hst pubHd. 

lvitatie cMre partrde1e derniJICrafce. din c<.:!e 
., e tări subliniind nocC\Sitatea dea ~c în:(\turn 

;erile din diTl1Qmaf:e, in chestia Ruhr-l11L.i. 
~. ; e rCSl:retabil, spune 3'Tlelul. ci interesul aiac!;;

r trece înaintel3. d rePt.uhli Frantei la' repara tii 
• 'ltr'itPagube1esuicrrtc'.'" 

"TRIBUNA ARADULUI" 

I NFORMAŢ,IUNI. 
- CiI,itorii noştri sunt, ill.~istrnt. TUqf.bt-i să .e 

grăbMscă CU achifa1'ca 9·p.sta.nţelQr UR abQlIUltlent • 
La caz contrar, tH~ v.pdem siMi să le sistăm iri 
initerea ziandui, f'nfiinţat şi sw~tiJ}ut cu atâtea 
jertfe; 

Publicu.l nostru t"ebu~ să inţelMgă rostul 
unui :tia.?' române'Sc în oraşul acesta de frltnt1e ră 
şi !Ii ne dr"Q, tot sprijinul, frăţeşte Şi la timp. 

ADMINISTRAT/A. 

- Azi s()t'eşte lîn local i tate ,dl in~peetor gone

raII. Oool'gegeu, 'Pl'efeetul jn\detnhli. 

• 
- l~ri tell s\ll~profeoCt .T OI' n lH'nnan a Ifilf',t În 

'1; izi tă ofieială la N~Ila;c . 
• 

- In ~,~ronit.()rul Qfi('iar' re('~nt ~'a 'pnbli
('at, infiinţarea 1uiui ginma.ziuÎn P("I.'i('a, 

In .aeea.qă 'priyinţă WJlTI1)Ulhl iea păI'Cir ile noa
stre d('~pre ÎIlImultirea gjllluaziilor. 

• 
Re~elcşi Re~ina au sosit incognito la 

Cluj. 

Tru1UI rc~al s'a (,!)ritla R~lzboeni şi dela 
RClzhoieni cu automohilul sliveranii au venit la 
Cluj, unde au f[l<;.ut 'mai multe vizite. 

>OI 

- Comi,-j'unea {'entrală F~SR. (FC'flerala So

cietăţilor Bporti\'e Rqrrttne) a !d('8emnat Ip.a preşe

dinte al comttetnlnÎ regjo n.al din Arad pe >dl dl('. 
Y. An'ame'«:'l1. 

- flin init.iatj'ya (Ulii Anton)fncÎolli ,,;'an 'pus 
buv.ple iunei ligi a aut<Jlllobili!i;tilnr din ,Banat ,şi 
C'ri,-ana. In :comitehll do i('.()'ndn1(>ere an htat loc . , 
nHli multe personalifăti mar:0al11'e din Arar(1 ~! 
,din Tjlm~,':Oara. 

• 
- Dired(wii ziarelor ,'otjrli:merlin l'a,pit.alil. 

Întrll~jJi §ntl"o~('()n;>fi1tn i rr, au eX3im;nat situa:ti.l 
('1'eată II)lre,;.:,ei, ÎIl urma ~\un(pet.ei din ce în 'Ce 

cl'~S<'~înde a materiei 'prime. a mânei (de lul0rn, 

I 
pl;ecnlrn şi a pretului adnal al httrtiei !de tipar !şi 
::\11 eOTh"'t,atnt că în 'Îltrjpl'tjllî'drilede fată nu f>€' 

mai poate ('!(mtÎnlla cu situati,a actuală ~i ('li ~e 

I 
im~)I~n 1(1e. ur~entă mă"',' ',tiri, "p1'e fi put ,ea ~alYa ,pre· 
",a dIn (',rIZ3 III ('are se sbate. 

Zilele vjitoa'rE' se yor anunţa mă;:urile :lBllrpNl 

',cărora ,,'a dizutiCle a'Nl'(]. 

- După informatiuni srrsite guvernului fran-
.ccz. St'atcle-Unrte· ~",unt rO<J·rte neliniştite din 
cauza situatiei din China. 

AITJerica a 'propus 'A nR"li ei re-gularel), acestei 
situattuni. ~6cotilTd foarte n'ecesară o interventie 
a umtefiJor. " ",'1"'l 

'* 
- Ziarele '!{crmane roprodnc lungi pa,&a:gii 

din ,r1i".r\HfOul ,dlui Poinl'oarc, tinut la Selll<i~. Mor

t~1l!rln-~e a le intE"l'~1I'et.a ('a f1lprohă a ra'eelii «lin

tre lOlltl:ra ~i Pari-s. Int.re alte rorrr~ntarij eli.' 
!';pl1n di {"!)glezii sunt. llaputincioşj fată de ::nili· 

turismul fr.aueez;. 
* 

- O femee din Thalllfţs .a rfost aeuza.tă de bj
g2lmie. deoarece RV11se~,':! curiozitatea să trăia'fcă 
cu aiferiti băl,haţi ,din 'dirferite l'[(.~e. 

Primul pi hărl}at a fo;;t un jn(lian 'din Lo rror a, 

Ea·luădl~i şi se ds.{ltori cu un malaez la Shields 
Şi cii:>. data Rf'eru:ta ,fiind Iputin ftatisflkntă, s'a ('ă
,~ii't{\J'jt ("lin 'port1ugh('z la WhiechapeL 

• 
-- O tclc~ram{t din Rf~a anuntă că d. Krassin, 

a propus la Întnarcerl.!a ,sa, În Rusia. consillului 
tomÎL'\arilor p,(}[)orll\ui să recunoa:.;:ă datorii l,',! ta
tr"te TlrOCl'm si pe ale tutllror ~uvernelorprovi
zorii ruse; aJtfd Rl:'sia nu pna te avea l C5/:ătllr: 
k'! :si tl):trc l;U puterile .str~line .. 

rac· •. 

- Se spune rit in\'pntillo1'nl amerjl'an F;r1i&m 
al' fide ipn'zent (Ainul '<'el mai hogat ,(jiu !tWiIC. A
\,('I'ca lui I<Jdi"on "c Ilr{'ă la 11) IY,iliaNle <le irl{)lal·j. 
_ ... ar % •• ,.r ru. =-
Democratii germani se agită 

pentru admitlZrea' Germaniei in Societa
tea NaUunilor. 

BERLI:\. - ('ampallla in rfa\'oarea. Întrării 

Genmani"i în So{'ietatea NatiunilM ia proporţii. 
Guw)rfllul nu Ihee ni'Ci o 'mi.ş<>are În fllvoarea l:l

{'estei {'hpsti uni. 

n. StraRemann şi parti1dul său "tall l'e7.(.!'vaţ.i. 

In sehimib ,delllo(,l'atii ·ehiar ('ei ;nai m;xleniti. ati 
'pornit o întin"ă ca,rr:~)allie 'pantr'lI a n.':'llra Întra
r'ea ReiclHl1ui în &K'Îetatpa X'l!tiunjlJr. 

J<:ri. ('ontele Hel'1lstol"ff a tratat al('e,.1 ,",u1hiel't 

În pul>li~'. Tntort·îll11(l:u.-,;e .dela Yiena. ullrt:le a IU;It 
parte la congresul Af'.OCia ti 1l'11 i lot' pentrn S<H'leta· 
tea Xaţ.Îllnj!()r. a I(leelarat l'ă e :-<ig\lit, ('u t1E'nma

nia va fi u:rhni·;:ă Ifii~ă di,fit'ultate la neneva. 

Astăzi 1(1. Of'Org'e Bcrnhafidt pl(11ează ~R'ee~li,;i 

temă în ,.Gazette ,de VO&.'l·· .n, Bemhanlt, drllia 
odinioaril îi plăN'a să trea,<,ă drept angl;ifob. ;1-

(~\l1l1 >I(·rie <'ll interesul Germaniei se J'onfllnlrlă '011 

al Angliei. 

.-'te ..... a_ .. tt ,. -
Listă de subscripţie, 

pentru un tânăr si foarte talentat sculptor român 
ardelean, care doreste să-şi continue ~tlldii1e În
treruptc din buza IÎIPStCi de mijloace. 

fhcem .u·pel lapubUcul românesc, să spr'}ine 
Cli abolu-i acest talent în J)'1in{t Înflorire. 

• Sumele se vor trimite redactiei noastre, 

Până acum am rrrimit unntltoarele sllme: 
Redactia .,Tribuna Aradullli" ,Le'j 500 
D. dr. I~an Oraza. deputat Lei 100 
n. Mihail Covrig-Roşianu Lei 100 
Ban .. "l1 Aurel Pa]) . Lei lOC 

D. Lazăr Palcu (Pâncota) Lei 1000 
D. dr. Sever Păscutiu, medio(; Lei 100 
D. Vas'le Goldis Lei 500 
D. Const.Micla-ku Lei 100 
D. dr. Mihai Mărcuş Lei 400 
D. Tcodor Stan, proprietar Lei 500 
D. EmH Petre Groz"<ia Lei 5(j 

:aau ~ -q a ,..,a ..... ,at .IA 

Bursa. 
ZORICti. d\a'>lOhildercaJ - BeTlin 15, N~w

York 56050, Londra 2578, Paris 3:.~. Milano 
2455, Prn!(a 1680; Buda1>esta 425, Belograd 600. 
Bucuresti 295, Varşovia 38. Viena 79. 

RUClJiREŞTI, îndliderea. - Plăti. - Paris 
1140. Berlin 550, Londra 882, Ne\vyoJ1k f92, Mi
lano 834. Zurlch .3425, Viena 28, Praga 582. Bu
dapesta 219.: 

, VALUTE. - NalPoleon B5. marca 9. kV;l 
175. lira turcească. 120. j'untul etll{l~z 900, franclI! 
rrunl:cl. 1170. fran2ul elveţian 34. lira 820. drahma 
500. di\;arul 220 . • dollar,ul 198, coroon9 'polonă 1& 
coroana al1,striac[1 28. coroana ma.~hiară 140. Sf,-. 
CI" nI 600. . 

·Radad-or responsabi.l: IOAN DI JflTRIU. 

Cenzurat.' NIOIlIN. 

Cetiti , 

şi răspânditi 

tt TRIBUNA ARADULUI" 
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Se AFL.Ă in fie(':)rp QF,\T AUR ANT 

şi PRĂVĂLIE nE OELICATESE 

Bere înt'adevăr T ămăduitoa re 

FAJUU(A DE BEla i.A 
TtMlJORfANA 
TEME.\VÂiU 
SOJlF6ZDE RT . 

ia. 1 aL lVIti:f'-l CHEN • 

Prin depozit in IRID: la firma 

Alexandru Reusz 
Instalathm:le cele' mai moderne: ca 
:: răcoritor $i fabrică de ghiaţa.. :: 

_ E .'1 • ua '*' 

, '. 

~~~~.~~t~~~~~~~~1 
--.zre;=t'5ti%Pf' rc· .&&..-, .. , 

Arhitect Dlexandru Grtlf 
IIntrepl'enor intreprio:de toHelul de 
constructii noi şi repăti de căşi> şi 
dependinţe, apaducte, canaljzări etc. 
:: cu prerurI modet>Î.e :: 

..................................... 
I s, A, Forestiera din lomaş i 
I.rad, Bul. Regele Ferdlnand Mo. (22) 4. 
- Ce.a mai mare intreprIndere lores· I 

tleri din RomAn'a, Rtat lemne esente ! Â tari, cât ~i esent~ moj, Fel'estrale . 
! ~r (In almrJ ia Oalhsi·Feresfrăll, Satu.- • 
X . )Ua}'~·l'ol'ejtrill 101 Hemorud-Cohalm. ~ 

i-lt Exploatărl de pă~ri i~. f!1ate regiunii! '1 
: TranSilvaniei. -•• 

.................................... 

IN8ERTIUNI , 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

se primesc cu preturile 
cele mai avantajoase la 

I 
li AU 5. , ... 

" i!!!nII~~eo •••••• ,.a •••••••• !I~I!;~.~~. 

,. "Tribuna Aradului" 
• Irad, Strada flamânulul IIr. 11.1 

"TRIBUNA ARADULUI" 

-Industria 'exlua arădao a 
Societate Inonima S. 1. 

:~ Filaturl de bumbac 1: 
• :2 Tesetorie de bumbac ~ • 

: IIbilu'ă:: Yopsătorie ~ 

~DRESA TELEGRAFICA: TEXTILAR~ D. 
Telelon 758. Telefon 158. 

• 
Mcrcur i, 25 Iulie 1923, 

. .................................. ~ . ~ 

: Fabrica de Impletilurl $1 Tri- : 
i eolage din Irad S. 1. : 
: CA PlT AL SOCIAL: 15,000.000 Lei. : 

: Lnl'rl'ad. în ttlf' lUai moderne culori fost" arU- : 
• col .. le de trln'tl4j~ CH.: AI'tlc!!le de silort din lÎtuă • 
: >;;i hIRhl!'li, AI'tlcol." do fanbsie, Cranl.tt', Cionpi, : 
.:: Brul,,·n.lc ~i YIHeHnă de IlrilI;;i. calitate.., :: _ 
~ . 
•••••••••• M •• R •••••••••••••••••••••• 

N.J. G. 2383/2-1923. 
iiii~i~~~i~iiio~~i 

Yărăria dh1 Vata de jos Publicaţiune de licitaţIe. 

Pe bilZa deciSLlui al Judecătoriei dp ocol 
A rad" N o: de mai, WS, lemI!e deA foc, doage~ 
butoaIe ŞI alte oblec1e cupnnse 10 f,vorul Jui 
Taus:g Ada-bert p' ntru suma de Lei 15902 
93 bani capitol, interese 5% deia 20 feblu~ 
ade 1923. 

livrează var pentrn re vânzare şi 

clădit, num3i in canlităti mari. Va
rul e alb, an cu lemne. Proprietar: 

Wl LHELM B. KLEIN. 
5Dese st~ bilit~ în prt'zent in suma de 

L' i 348433. se vor \inde ta IicirCJţie în Arad 
Pioţ'i Cetătei vechiu No. ] - ·1, în ziua de iO 
Augu"t 1~23, h fOrl 1· 4 d. m, . 

expl3ator de pădure; Arad. " .. Telefon 3-22. 

Aceasta licitatie se va ţinea şi ln favorul 
lui Petde lijuhoJlttir şi Sax Robel!. 

Ar2.d, la 21 Iulie 1923. 
325 Gh, Cii.lpuli{;~a, 

exec. jud regesc. o rugare! 
• 

Fratii "eaman • 
41 1 __ :. meară cu aburi, fa..: 
: brică de sp .. iri şi de •.. = :. = drojim t:: . '. 

Sociatata Anon. ind. Arad. "Tribuna Aradului." 

"BANCA CENTRALĂ'~ 
•• •• pentru Industrie şi Comert S. A. CLUJ • • •• 

Bancă autorizată de a face o per a ţii de de v i z e. 
Ca.pitalul. de aot-ii II Fondu1'. de • eze1'y" 

L &0,000.000. depl. V'ă.a. LeI J..6,000.000 . 

CEA. MAI MARE BANCĂ ARDELEANA! 

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

Ire I magazie proprIe· cu capaCitate 500-700 vagoane. 
Telefon Ho. 860 $1 330. Telefon NI. 860 $1 330. 
Sa ocupi cu tot felul de operatii de banci, tinansează fntreprinderi comerciale şi 

, Industriale, desface n mare tot felul de mălfuri; face afaceri de import
export In mare, dă avaDsuri pe mălfuri, pe cari le fnmagazinează in 
depozitele proprii. E;umpără şi vinde lalute şi face ooeratiI ae devize. 

Prlmeşle depozite spre fructificare. pentru cari pe lângă, că oferă o garantie al)so
lută, plăteşte cel mai urcat procent, ca interese (netto 5 - 61/2 II/O) plătin1 
în plus din al său Si impozitul câtre stat. 

BanCI Centrala dm Cluj a înfiintat cea mai mare şi modernă Pabrici de SârmA 
şi cuie şi de sticlă intreagă România-Mare şi multe alte fntreprindeIi 
mdustriale şi comerciale. 

Ire S!lcusale: in Arad, Alba Iulia, Bistriţa, Hateg, Oradea-mare, Sibiu şi Turda 
şi va mai infiinta in Timişoara şi Braşov şi in toate t:entrele eomer~ 
ciale de dincoace de t:.arpati. 

n t. " .. " 

\ 
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