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, Vor lua parte reprezentanţi ai ]ugosla
viei, Cehoslovaciei şi a României. -

La Si'na~a S(\ fale Pl'eglttj'f'i.le 13'Cutru (''J<mfNinţa 
lfieei Antante, Il'al'{) <SC ''Ia 'de."-k'hide la:W I'lllie. 
Du~ăcmm\ am anunt,ai. la ti.m1) ,în contra ,;,til'llor 
e,ari .cioou}au, yor partilC~'pa la oonferilntă 11ufTJllai 
r(~prer..ell t,an ţi i reIot" urei st a te rul.că,bui t.oa,re: Ho· 
mânia, Cehoslmrueia §i J ngosbvia. Df'lla Belgnlld 
'1a. sosi do. N i'll>c,i('i, iar \C{ela Praga d. Bencş, mn· 
1i i mrnişt.ri QB externe. 

IITI 00 'pri,\7€l.,;,te lin trarea Greciei şi Polon i(', În 
Il<:castit alîa:nţ.ă defensid, ea 'IN'moază abia 8iÎ Jie 

Tpn~ă îm mod 'p'l"inejlplal. Ashfel fiind, 1111 1}oate fi 
'Vorba de-{) })artÎ('jlpare a repn'Ztmt.anţ.ji!()1' 'fllf'es!n]' 

dDUii tări. • 

EXlst.ă dealtlm.tlllteri 1) i{tleei lJ'I111H'l'Ull::.e carO 

,;e opun ('xtjJli(lerei },\Jit'ei Anfaut.e "pre [\<jl'J şi 

Sud. 

liW' _ .. ta. 

Universitatea populară "NI loroa" 
din Yălenii-da-muDta s'a deschis. 

D.rtrnil!,cqă Q'a. dClSCh~s. Ia Vj~lcnij~de-M~lnte 
- ClI mare solemnitate Univ:e'rsitatea populară .,Ni~ 

colac lor~ai" - acea.,ta Înaltă şcoală de ener~ie 
românească. 

S'a remarcat printre oaspeti uIt mare Ilulmar 
de rqprezentanti ai m[norităf.lor din Ardeal. 

A vorb',t d. N. Jor~a. Dsa al multumit mai 
întâru audiIJoIllvr cari au răl-pul1s în număr aşa 
ue mare. şi a arMat <lIpoi rolul "Univers'Ultii 1)0-

Pe maluri de ape ... 
de: PEREOR,lNUS. 

(U rm3Jl'e.) 

Anc dragi, miei milă de om şi într'o mare de 
<>travă vreau s(H scaLd Slufletul, pentru ca În 
nouă zare, senină ea, senin şi eu, În Ipace de 
altă v~ată, s.ă~~ dau eu în te le5l'ul de om şi de 
viată. 

Dar sunt riHă\;;.itor nu ştiu de ce ş.: sunt ne
cunoscut fiindcă mă dor clipele (când mă ounosc 
CU (KaJlllen ii. 

Şi e bine a$al .. , 

. Lăisati-mă sll.-mi Întind În liniştea voastră 
hratele mek fi'~rD'ntc si să astept l'niştea in int· 
mâ set vie ~H ea. Dati"Tni umbrole malurhl.or, sc
I1inui ccrurilor YOastrc, să cadă c.'b un aqlt1rR:, s~ 
~n~\ cuprindă ca ()o dragoste bună de fată cuminte. 
Pe malul vostru sJ.-m1 dau buzele mele unui să
rut iCU iarba moale si de mătase r~C. 
Potolitor de ure tu, v~Lzduh dc])ace îmhrăţişca
za..lJtlă . '. In volupfatea fectoremice i tale îmbră· 
tiseri să risipew durerea OlllUlui pentru 0111, 
Cu moale tremur attndnd fruntea mea. allx1 de 
pământul negricios şi rece, să fneam~ite În zare 
imnu1 împăcării mc!Ie cu oa/menii, hm)ăcarc prin 
tine. tu drag plrmânt şi al meu şi al lor. 

Ziar independent 

'11Ul1,3're" fomlată de d'~a, m\!nita Sil complecteze 
KUIurile de {;ari se resimte ,<ata IlO<1str;\ c\11tll~ 
rală .. 

Cll(n~ ~ftlrşitul ~uyânt;lrii, sale, d. lor~a ac
celltuiază aSlIlpra f~tptull1i că şco,]i ele a,cest gen 
sunt foarte necesare la noi în tară. unde nu se 
c8!(lătâ cu mUiE' llŞ:urillţ~l o cl1ltur(t gcneraht se
rioasa. 

Drept încheer:~. oratorul SPll1'i'~ că :lif1l11 acesta 
\"a Iu.a fiinţ~i ~: şc.oala la ca re vor putea llrma 
~bs~)lventii de liceu ee vor s~"t~şi comp1ccteze cu
nostintele Înainte de a pflsi În un;vcrsit3,te. 

Cu aceasta cursur"le au fost declarate des
chise. 

Seara s'a dat o i,'.:rb'~'rc re-uşitti în ~'ala de 
Cl1fSur.: a uni\'cn,jtătli, 

• ,..,. .., A' ... ,.-----
Românii din închisorile ungureş1i 

l)p C'iHiva anl zaK~ in hez:n,a Înehisoril{JI' UlI.).(ll· 

l'<"ţti şi în t(~hăra dola t..ahH'gerszeg sute <le ro· 
. IIlf.ni aN~stati, fă,l'a VHHl '\'ină, de autoritatile Ull
gll'l'eşti ('ari .nll Re ,pot, IÎmUlll!'a 'Hi'ej de CUITlI Nl 

i'o!JlH'tca o('':I1'e -Il fost hărazi tă U ngar.i('j. . 

::rau făiout ,inter\'cnţiidin. partoa g1l\'el'llel'1r 
fom~î.lle~ti, rari ,,'an perindat, 1,,'1 ciîrma Rt'lltnlni 
ekht 'r"ăf1boj îno:'o:1'{'.(>, d~lI' lli<'Cl'te in t.f!l'venţ,ii au l'a· 
ITt1lf1" fără l'f'7l111tat. 

Pentru 'pr(\i'ti-gÎ1l1 HIl!1liÎn lci ~i pC'nt.rn {'Ilrlll.l· 

rea !'uferi'ntelor fa I'ă mune a a('('~t(lr l'{Jmânj. eet!l' 
ţcni ai Rnmâ'l1iei 11011i, gmernul llosbl'U anatot' 
"ă rfadl eclo mai energl.ee (k\'rt:IBr·snl'1j la Buda· 
TJe~t.a şi, d!l!03 elwyoo.celemaiil ... prj1.ep.Tc.&dii. 
pimtl'm'.a p:eu\'ernanţi1or maghiari să le trBaeă 
... heful .de a "e razbuna imlpO'flrÎVR unor oomeni 
:fill'ÎÎ H11('i () apal'at'(', :pcnt.ru delJll'i;t.re1e ~nferitp 
de C ng.arill pe cl\.mpUl'ilc de lniptă! 

tr 'U11 'luet lleÎnti:\es pe cărih~le de vine şi a mur
Klll revrlr'$ării de pace plânge Îndurerat în dra
gos.tea-i de {}amen~., . 

Dar de ce? De ce văd prieten bun acum- în 
mn si mi-e milă de mine insllimi chi:a'r? 

Si cum v.ă! văd aCum, draR'i că-mi sunteti. 
ncpălSmor zârnhe12lC veşnicii ş.: zarii. Si omul îl 
trec ocroti,tor În paza păcii. 

Cu Ull gând. intâia întruchjlpare de h.lImină. 
.a,bia Îndrăznit din scoarta neiiintei, priJ1S fără 
vrcrea~i din '..:.alea fără sfâr$itliiui, într'un cuib 
cald de viSiUri, În mine, - simt că mă încătll'Să 
viata asta de aci a onmTui... Viata hună. icrtă
toare ])oez~c, veşnică arrmonizare,-

A venit femeia la mine. 

Cu ochi ce ascund r~h.'Sopuns pentru ÎntrebăJrile 
frllmântate şi fr[]lrnânt{ltoarc, cu gestup: ce, im
hr~tţişeazll slprc piePt fiOri cleubire. cu trup ce 
tăinueşte în ,forme tatele taina, neÎmpărtăşită ni
miinllj dintre noi pe chep1in, cl'n care Însă cu totii 
avem o slovă de S(j)US: dr<algostea. 

Era ea, aşa cum robitoare atoate cele1aHe 
gfmduri doresc să intâlneiSc femela. Rară ca o 
ins~)iralţic de j)o()zie, dulce ca înflorirea de Mai, 
ţlarfumată ca Însuşi ,s~tnlhllhuzelor ei. 

Când m'a îmbr~iţişat avea ceVa tdumfător ac 
supune şi ceva rug-ti tor ',-'c-mi cerea ini-mă $i gân
duri. T le-am dat. Au h:1lSmele o atmosferă a l-
h~IMr:t şi fermedtoare, i<;pltindtt-tc să le tr~ieşti 

Piata inundată de bancnote fără numar 
si isc8liturÎ. 

nI' ne-'i) rlo!·fr€-i :l.111în0apâml să (lipară .pe 
piatil dif{'rite hiletC', m~m('ldeHh> Brun~ National~ 
am',hetele illt']'I('lJl'ln~e ,au stnhjlit că. aee;::.t-e bjlf'te 
'1l'ovin -dilltr"nn f'toe dB IDonedll hârti.e venit ,lin 
;<trf'Înătate pO i1'rll"C'.,.oa lhbwei X atlm1ak·. ('arc ~t.oc 
(U' fi fost \'ioLlt 111 yagonnlîn.'are ~ {""t. în· 
,direllt. A ntorlll aK·(,,,t.lli·fllrt ~'a dei'lC'''lmrit 11l 'a fi 
illKlirjdu1 C<}.-:iaeh(\ Bnjf))' elio' <Vlmnna n,)g(.~.ie.ni 
jmletnl C,wll'l'lluÎ,c·.ar<' a şi f",::t .l1Hlerat şi con
damnat. ~e pl'ede 'c;'; in exi~ta şi alţi {'0111pli<,j în 
aex',.;t fu rt ~i :lllt'ni tăţ il{; ll<)lIl,~t re 11rrnltl·e"'''. {In 

!<fatil rir\'lla ~n " fiJ{'(' noi ,rlf>";('I'lH>;rirÎ. 

... vr. ......... ee V ee • ......,. 

Deta Liga Drepturilor Omului. 
~~Îli1:Ihătă (14 J,1l1ie) a U\'ut loe Îln !'>ala Sindi· 

I\.'a t1l1n i ziar L":;: ti !tIr ,(lj Il Bll'C'l1ol'(\~tij. ~n"făt·u.i't'aa, 
!Ilem hril'I1' Lig('l rheptll ri'lo1' o 1l1l1 In i f'll j)artj .. j· 
pill'f'1l ~11lul' r1degnti 'rl,jh rpro\'Llwj,{'. I1n.pă dH(··uţi
jle Hl'matc, S\1. ,driei" men\.lnm"{'!l. (y'm~tetulni ;PJ'o
"iZ'lri'll ,de {'(}lHhwcl'e llt'lnă la (~mg-rel'lll g-eneral, 
(',<!l'e "il Ryea10P în Se}ltemy,I'Îe la () Jată ce ya 
L pnhli!l'a'til cÎl,n,d <.:(1 y~ aHpg-e ('olllitet1l1 dofinitiv 
~i ';f' "{Il' n,ta ~at.Ht('\(> li,gei. C'jlllitetul 'l'l'.wizol'in 
Il foc.t în'\~)lltcnHi('it ;<i7Î f<\!'iÎ l)]·p.U:iltirjle Ţl{'nhu <1-

C'c~t congres. 

COmpllllerCa oomite-tnlui este următoarea: 

r reşedi nte: nf Vasile St.roc.,şml, '\'i,('(lp]'e':'C
,dinti: unii D. Dohrc&'f\u şi Const. ~{ille. 

Se('rt't.ar g-ene"['laO: dl C. G. C,,~t.a·Fnrn . 

SE:C'l'(>taJ'[,: rInii C'" Pf>tl'(';::lcn, Engen Filmti ~i 
M ilozi. 

Ca:<iel': dl Da,\'ido\'l-rÎ. 

{nereu? Dacă da ... atuno: viata mea Cll ea e un 
basm şi d;tin\lia\C"Că într'una poveste-a mea şi a e;. 
fiin (lc(t pove,stlea noastr{l este Şi viaţă, mu;ltă 
v~atil. mare viată. Un dar de răsplată îmi Î'I1~ 
tinde buza ci, r[t&pl'ată atoa<tă trtlua neră!spIăHă 
şi intr'o îmbri'itisarc shnt a,Iătllfi de mine viata, 
prietini'i. bună. 

ca mă Învată să risipes.c pe ;:;·rupi..!c moarte 
Rânuur:le ce dor· -

• 
Din nou. - In piePt am setea, lui Crist s{ 

Hi}int: î:mt Încunună jnmtea· Pc Uf'lma mea raman 
llf1me d,~, pHit~s şi în ocJli Si/mt cfr arde o durere 
de ncm:îm!;tiiat. E fiincr,:{t iar mă snmt prea om, şI 
cu nimk mai bun decât dânsii. 

• 
In ~alrca voastră, ape dragi mor, no~i p1um~ 

burii. Dinspre vii vânt UŞOT se răiSlooeşte cu valu
rile. Cre1Jtlri ar~in1ii se adună si se risipesc pft 
ol2:Fn da L1. Privind-o. în mijloc de pwderii îmi 
caut nOrocnk sfărâmat în drum de lume, in cil1e 
ştie ce răh)ântie in cane şi noroc şi viată, totul 
am arLln.cat în unmă, fiindcă mă iuoalSem mult 
cu in'ma şi ea cu mine, Prea mlllt. 

Retras În întelesul ac~1ui gând, ca Într'o 
Scoică de argl;nt. pc maTe de azur o h~mină, ml.t 
sur:prind HmiJ cu privirea: r~văşită pe prundi$ 
_, w degetul stim!;her uesenând în praÎ nostat{)r~ 
nr~, lnii prim'tive, grosolane şi în jucărie, Din 
gilnd net'"taşn~ mi'a răsiLrit pe plaja de nÎsip o 
\'f)rh~ l.::\.lc15. mafii:' GLORIA n m,Î1l:!" de: ~fânt, 

o umbră de disl.':uslt a mai, rămas încă în cu· 
tele de buze Şi încă un tremur de blestem Întâr~ 
zic pe suflet. Inima aruncă repede sânge,le În· 

Ppetul unui exctt1plap 1 Leu. 50 bani .. 
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)Iembril: ,dnii Z. Arl)()l'e. P. Bujor, C. Ră
du1B':;;"u-lfouru, :\. S('hina. B. Rrăllişt('unn. I,">t.1'a
te ~iice.s,en, Sen:~r' RO('Il, Rooll Rosetti, Io,-.jf Kă
uej,dt", L'Negreanu. Ilie 1\109<'Ovici, Cezar P,ar· 
teui~;, Vict.or Eftimiu. 1. Mihal,llJ(Ihe. Gr.· IlIlljan, 
Dr. N. LupII, V. Anag'no8t~, C. Hoige..~.u, I. Pi· 
1ule9C11 şi Cir~'llln (~fizH)· 

Totodată s'au ales trei ('()Imisiuni rmwlzorii, 
cari vor fa.cHita lu{'<dî'rile oomitet.uIui şi alti se
cr~tariatului. 

Comitetul \fl'OIltru redactar·ea 'proootJnlul ·de 
FotatutşÎ pentru 'legătura cu Liga dreptllrilm o
mului elin FlranţJl: dl1ii D. Dobrescl1. r. Poet.re
MU. 1. Vinea~ M. I,otar, !şi Eug. FiIottj. 

C()mÎt<,tul pentru anehete: <{juli ronst.amtin 
Mil1e, Pompjliu Toanite~u, Ing. Top1i'ceanu. !lTli<'l-
ior Răutn şi V. Rdilian. '" 

C'1rllit-etlll pentm 'pro-paga'lldă ~i c·l't>,3!rea itle 
filiale: cluii V. Stroo~cll. C. G. C'Mta-T<'OrIl. Pe· 
tre Ih9,gO tDi res(' lI, Y. Inmandi. V. !'ofadgeaJ'11. N. 
r. (\-.cea. T. T€\CHtore"l<'u-Bl'ani.şte, Titlu Boh€<ş. .r, V:I~'f08n şi l\rd,w Ionescll. 

Ade7:111 n l.t<' şi {'{'.1'('rilede în:;('riere 00 yor a
dl'e&l .dlui C. G. (',)sta-Foru. A leea ~[jt.r()'p()l iei 3. 
..-.. .. __ $ •• ~-.. ___ '_4~~ .... 4.·W'_$ ••• t ..... ,~ ...... ~ __ ~% .... 

Un r~zboi microbian? 
Un savant francez despre o revanşă 

german~. - . 
Ull cttr'Os volum a apărut la Paris zilele tre

cute. E volumul ,.Răzba:ul mkrobian" de un pro
fesor care i:că,leşte X şi despre care ziarele 
fra'l1':i'2Ze S<01'11 c..'\ e un eminent s.avant. membru 
al A..:ademiei ia mt'dicină. 

Autorul acestei cărti. bazat pe desco-pe·tirea 
dela le~atia Kermană dh1 Bucureşti, în 1916, când 

. s'au gasit îngropate lăzi cu fiole de microbi de 
c:umii., ho1eră. etc., sustine că Germa'l1 ia intentio
Ilcază să-Şi ia revanşa prin infectarea intl1egji 
popUlatii inamice, germanii şi aliaţ;i Lor scăpând 
de inft>ctar.e pr:n oinoculări făcute lal titt'1ip. 

Cartea 'Profesorului francez arată apoi că 
dintr'o asemenea infectare nu Va putea scăpa 
în cazul când germani ar produce-o, nici chiar 
ei, aşa că acest lutru va insemna. distrugerea 

lumii .. 

"TRIBUNA ARADULUI" 

Greva dela fabrica de texlile din Arad. 
- r,na fii uncitori. păl'iisesc lucru7. -

Eris'a (k('·hbl'at la Sabl'iea ,de text'ile 'din 10-
cahtate grm'a partială'. Dintre cei 1200 m"l'U"itnl'i 
600 flJU cpii,rÎl8it IflllCru.l. cu toat.e cii oontra(~t11l le 
e::-'''Piră dOilil' in luma Oc·t<mnje. M UTIcitOl'i i gre
"ilşt.i cel' nn Sl!)or 'ele ,;alarju iin !proporţie eu ®'nm
petea. Ei ,îşisvrijinpl'lC aiC'ea"tă ('·crere rpe rfarptnl, 
că mnnci,tor~i ,dela fahrica A!'.t.ra. K1lui - în t.rea
,('ăt fie zi" - n'au lni'll1it încă în cursul ,anruLnl 
d(l fata. TIi~i un flp01' - au primit (le elll'ând un 
!'!pol' de ",ala rin .(le 20%. 

.... Va" ___ S. .'$' •••• -

o femeie omorât~ de tr~snet. 
Ln tl'tr\pnl iplod eare s'a {Je81li'ntuit în n<lajptea 

,de 16 "J)re 17 Iutlie a. ('. şi i("i1re il f<)i<t În:'>Ot.ita 
Cu n~lirr!tema8€' 'PllternÎI0C .lCIesd'Î.rt'.J"(;ri ele<>Îl'Îee. fc· 
meea ~riirinta Ag1'i,iean - nă~cntă :\filovan -
in et.ate de 25 ani din OOlmma Cicir, a foot trăq
nită pe <':!Î11id dOI1mea -pe rpIr'i.~a caooL Soţnl ei 
Ioan Agrijeam, ('.are dormea alăt.uri 'de soţia sa 
'a scăpat eu viat,il. 'alegâmdu-se TIutmai cu o pa:l'a
Ezie a. 'Părţ.ei sh'ingă a ool'lpului. Parchet-nil. aa,l1-

torizat IÎTIjmormântarea ca.clavrnlui numitei femei. 

Rep· 
n .... - _ ..... .... 

D·şoara Dora Lepa la Chişineu. 
Dii'ltin~a ('ântâ<l'eată ,i!Iia Dom Lopa Ya ida 

Râmbăttă (21 c.) un ('()~}("ert :în oomnUla C'hiIŞl'IH'1t 
(juk:f. AI'oo). A pl'ef'iata ('ânti'î.l'oaln va' cânt.a mai 
multe. arii din diferite apere IjH'('C'UTIl şi cruntt'ee 
l' etnii. neş ti. 

$ • ca ... - .. 

Expozitie de maşini agricole în Brno 
(BrUnn.) 

Oarmeni1 ide comerţ şi il1:dUiltrie (lin Ara~ 11e 

aUlunţ.ă: 

A1'IOCiaţia pent1rl1 maşini agriM!e ,din p.raga, 
aranjează între 5-15 August 1fl23 ~11 Blmo 

(BriiIIln), o ex;poziţie <de ma'Ş<ilni ,agl;ool('. Vor fi 

..... _""""'! ....... ~ .... _ .... ~-.-........... ""'!"' ........... __ '!"'"'" .... ""!'!!!'!!""" <'-ei cehoslovllK'e, fiind lC€a mai mare e.xpozit.ie de I 
eX'puse iabr ilCaţ.illnile ,tuturor falbrici1.ol' ,1'e]'ln hl i· 

acel gen. . 

ispitit de demon, a Încondeiat, cu sânge de mar
ti r, slov,a!. 

Am şters-<o repede şi zimbind. Suna oareşi
cumva aşa de fără viaţă şi nu găsea nici un e
cou în mine. Priveaim peste malurUe voastre 
dincolo la mar?:ine de pădure. Un Om lucr,a., cu 
priv:rea În pământ ... O c!)pă bine munciM, asta 
era răsplata lui. MuHumitor îl1şelării ce a fost 
atât de fără putere, mă văid pe malul vostru prie
tine <h'Pe, 'Şi ttlt un mic satlahor imlJjletitld din 
vreme şi din Viată. câte un mic· modest inteles. 
Din zi în l.i, ceas cu ceas în brate de senin. în 
sărutul alb de viaţă. 

Din demult azi. o umbră de secol~ num:ti. cu 
largi orizonturi furate cu privinea me<ll în mine, 
in cursul larg de mâinedesoh.zâtbd aU drum ,nOU 
întebes, -1l'I1 om. in graba muncii, cu răs.Plată.a 
prietiuji voastre· " 

Cu atât mă văd În mâine şi nu vreau să vă 
văd de cât pe V()i alături de mine, voi drag~ 
bune ape de veşnkie. 

(SfârŞit). 

Cugetări. 

Egreu să treşti cu oamenii. Plentrucă e aşa 
de greu 31 tăCea. 

• 
Din tot ce s'a scriS. iubesc numai aceea ce-i 

scr'.s cu sângele său prop~u. Scrie cu sânge - şi 
vei vedea că sângele e spirit. 

PR. NIETZSCtfE. 
• 

Bucuria nu lil)Seşte niciodată aCol'o unde e 
mund, rânduiaiă $i credinţă, - 1. K. LA'JATER· 

IW' ;$__, A a..... hA .Ct, 
Măsuri contra presei in Italia. 

ROMA. - ContSUiJl1 de miniştri, În şed in ta. 
de astă,zi, a aprobat nomnele pentru executanea 
ordonalfltei din 1848 privitoare la ,presă. Prin no;
le d'~zitiuni se prev,etrle Ca gerantui responza
bH 3,1 ziarului să fie directorul sau chiar un re
d'actDr al aoestui ziar. PrefectU!l de,partamcntu
lui are facultatea să atragă atenti.aJ f,l'.!rantului 
res,PollzaNI al unui ziar, aSLlipr,<l/ aceIDr pUJblica
runi care ar contine abuzuri. rev.ocând chiar. de 
va fi nevaie, gerarea aoovdaJtă. 

• $$1 ... ' ....... . ,,--
Rochii stropite cu cerneală. 

Anul treNLt a bintuit la Pa:ris, obiiOOiul de a 
înţepa femeiloe ,pe et,l".a.dă, în tT"almtvai, la teatre 
eoo., cu aee de . gămălie. AflI Ifo,qt· tS0andm!uri, pfO' 

oose, .a.re.<;tări. condamnări. 

·Acum e l'ânxlul Lon'<l\rei. 

De citva tilmlP, femeile cele mai e1egtmt,(" f>(' 

pomenesc 1liCa..,><1 cu rochiile stropite cu cemeali:i. 
ele mai ~hise toale te sllmt obiectJtll celei mai 
roariatentii din Ip~rtea la.noni'm'il()T ('ari 0pe

rează. 

Numai într'o zi au fost cjnci CB.ruri. 

Elegante1e londoneze sunt foarte speriate, ia.r 
cai datori să plătească -rochiile ee gândesc C11 

groază la roadte' ooeltu.eli 00 le ~mipU!Jle a.ooa,stă 
epidemie. 

Mercuri, 1 fi r lI!ie 192.1, 

Listă de subscripţie. 
Pentl'u un tânăr .~tfoarte talrntat sculp{ol' 1'0-

wân arddNI1l, car~ do-l'e,~te să-şi confirme studiile 
Înfrel'1/pfe din. cauza lipsei ~ m.ijloace. 

Fll!('em mpel la publicul românesc, să sprijine 
cu oholu-i a~ tal{"Ilt în .plină înflorire. . 

Sumele se 'V()r trimite Red9l0ţiei lJ1()1astre. 

Până aeum am primit uzţm.ăt.oarel-e su.me: 
Hedacţia ,.Tribuna Aradului') Lei 500.-
DI dr. JOlIJn Gr07.a deJmtat Lei 100.-
D1 Mihail C()lvri~·H(",ianu Lei 100.-
Barou Aure1 Pop Lei 100.-
Lazăr Pakm (Pâncota) 1000.-
Dr. Re\"er Pfi,Şc.lIţiu, medic J...ei 100.--
nl Y 3J.'\ile Gol·cli.ş l.ei 500.-

... ..... .t,. Y'. 

Legătura dintre planeta Marte şi pământ 
. - s'a făcut! 

T n nl'ma .1'aper"ltelor îniOOrcă1'i facuted'e -că
tre E(liS1H1, mare1fl illlyentator il T'OUi,;,itin ,o,fârşit 
fli! fad () leg-iHmă l'ntre Ipământ. şi <,urioai'\a ipla
'llctă ){ arte. 

POi'tnl ,de 'tel('grafi~ ,de lâ.ng-ă Ron:\3. - wnkle 
Edi,-oll al'C cele mai ?ellcc:.ibi1:o .a.parate - aînre· 
gj.stl·ut În ll1(mpt'ea de 13 In1ie a. e. '1.11inlătoal'ea 
tl'lflgramă: 

.. Va:ll1'l'ile de eăI:a.nră {'.are hi'intlH,!'le Ipămâ"ut.U1, 
,"OI' înreg-i"t.ra maXiF(T~lm ,de t<CIrIiperatură lin ziu''\ 
ele 22 Tu lie a. ('. - M a.rte". . 

n\1~)ă cum ""e vode Idin 3I(',eastă t.el~l"3Jmă, 
cMdurile Înr,'.'gis,trate pâna acum nu înseamnă 
uimi .. ·. Nmoc iTlf~ă, d noi aNlkbniilllvell1 un 'Parc 
a .. ~a de ,m-inunat <>a 'pal,oul ~Emin{'~'liCu şi iarru.~i no· 
l'OC <'ăîn aeca z.j fi i llid ~er'bările patronate de că· 
tre dn;a .şi (Il Oviidi,11 Griu'a. TIe vom putea Tăoori 
.a('{)lo ('u cele mai clelicioa",e .bell'tnri răcoritoare. 

In legătură ('.11 alCeste serbărj, 8umtem jlnrfOl" 
'mIRţi că tombola ,,'a fi ~ln .a;dovărat. ma~azin lmi~ 
versa", deoa!'eee spână alCtlm a'a.u prilmit"~ ;pest~ 
10000 numere. 

Fenomenal! 

.. te,,' ~ ~$ 

bec ...... 7., , 
Frizir, Friseur, Frizor. 

Pe urmele colind~rilor mele. -
Trei firme pe aceiaşi stradă, în Aradul 

cu cenzură românească instituită pentru a ve
Khea să nu se aducă inzulte tării· Citind însă 
firmele din Ar<lid, te întrehi dacă poate fi oare o 
mai mare batjOCură şi jnzuIră ce se aduce nea- < 

mului 'nostru d'f\ cât schimonosi1'ea intenti.onată 
a grai.ll'lui româJ1~. 

Am "scr!'s de multe Ori de$)Te batio01.lra tra· 
uucer:J..or in limba ramânească şi ne-am oferit 
serviciile ~ratuite pentru a le corecta şi a le da 
o formă rltmânească" Ît)să nimeni nu a ven't pen
tru că nimeni d'ncei vizati, nu au interesUl să 
contri,bue la românizar~a Ăraoduhli. CeeaQe este 
şi mai durerds este faIPbu! că nici autorităti1e, 
impovărate cu a!\te griH, nu au dat atenUa cuve
nită, traducerii firmelor. 

Ba, dad nu ne Înselăm am văZtlt şi numiri 
de strade scriSe gresit cum ar fi de exemplu: 
Chorvin îtl Joc de Corvin. 

AstilZi, CU pr~ldlll legii contra spocul.ei şj 
max"mului, rUgănn pe. această ca~e onoliattele aU
torităti in drept să fa măsuri l1entfl\.l a se repara 
cât 5C poate din greşalele trecutulUi şi a te "eviti 
în vHt{)r. să se foT'Tl1eZe o cenzură a. frrmel'or -
dadi nu cumva o fi eXÎstând chiar - şi tot ce se 
trad U·"'!. ce se afu.ează. eXIP1~::,atii1e de pe fiLmet-e 
de ciÎ1ernat{'~f.af. etc... să treacă pe la acearstă 
cellzudl. 

Dacă va fi nevoe de serviCiile noastre, 
le ofer'm g-ratlit. . ' v. T . 

C;aJ'W' • • ..., $ rs ."",s , "..., 

. "Ştrandul" bo/cotat P . 
- Ş ';1" 'dO A -" 'f' ... Se 81:011PŞ{f>, ca " trarutul tn T«<.b, va t. ~ 

11."pr./t boicofat ... V1/.mi.n~că după ameazi toa.fă lu • 
mI'A V(t păl'(l,~i. în m,a.,'Isă,,,Ştrandul" pentru a 
[lUl ]>(II'f (' {a .'itriflucilele se.rllări popu.l.are .• orgfLll i
zrdeîn Parcul Eminescu sub pa.tronajul dlH'i şi 
drui Dt'ieliu Grilta. 
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I NFORMAŢIUNI. 
_ La Slămieul jlu1ld""ei ~e află ,print.l'{, yiZl-

tatori nil llnspe i-ntel'Gsant.: e \'ol'ba tii:' .]4 An(lrf>j 

Cbiri1}!, i:'ol\:'\j'liN în Ourtea ,de apel ,din Eli,.a1heth-

Adunarea societ~tii maghiare 
"Emke." 

_ Oitit.ol'ii noştri sunt insistent rugrlţi să sej 

gl'ăllC"lscă nt achitare-a restafi ţelor de a,bonam~ellt. 
La caz contra'/', ne vedem. sili.ţi să le sistăm t'ri 
miterea ziaruJ1ti. ~llfiintl!t şi ,~w~ţimtt C1t alâtea 

ville (Airi,-'a). 
D. An'dr(,j Chil'ilă e"ti' originar Iflin BT'ăila. 

IIll ziua de 15 c. s'a ţinut la Cluj Rlltmarea 

Sflt'iptătli l('ultlul'1l1e maghiare "B:.tl\ke". 

jertfe. . 
Ptlblicul nostru- iwebue să înţelMgă rostul 

wwi zi.at: românesc in ora.şul (leesf.a 'de frontieră 
şi să ne d~.Q· tot sprijin ul, frăţeşte ji la ti'l7l.p, 

La Vlll'st.a de 16 ani, a 'plocatîn Br-lgia" llIl'de l';Ii-a 
fă.ent stn(hile "u.peri{)Rrc. S'a reintors Îln tară ,pen
t.ru gel'viein 1 mI" itar, obţ.infmd gradul de ofiter, 
,d\llf'ă (',N'e a p1-ooat la Rli""abctJlVille: 1111de s'a 

st.abilit. 

Vn.pil ohişnuit.a teli"gralllă trimi"ă SIlV~l'anU-

1l1i României, dep'lltatul în Par\lamentul rour,.ân 

d~ Insii Sandor, în .t'alitate d<e secretar genera!] ~ 
fa.c~lt ~o. cla,re de s-oami'i asupra acti,'îtătij al'€I8tei 
,.,.)!'lehlţl in Cll'r,&ul anului. 

ADMINISTRATIA. 

• 
__ A Il'păl'>llt IÎ11 e{liturR C,Htea RQIT'j::~n('.a,*,a 

"Pllg'l'lli ales-e" TIr. 137, Cântece. de vitejie de G
Coşlmc, P retu 1 I..cj 2. "Th< '.'Îinzare la ,pl'jnel,palel'(\ 

I,flItrr altele tiI ~ân:dor a dadlarat că. 'pe ne
JI'.frpt, "Emke" a fost ll>Cuzată d fa;ce ireclenti.'1m. 

__ Aso('iatiUllea culturală ,.Af.tra" dela Si,bju 
in şedin1;.a din 13 Iulie a oocţiei istorioee în ur
ma reoferatnlnÎ dlfui profesor Ion LU'p!ltŞ, a< ipr~
miat Ilwmll~l'isul, d. L lC~lupoţ.el, ·despre re\'(~lnţia 
(lin ln18 şi unirea Amlealului cu Români'8. 

nnii 1hf"kassy şi RaesHllczy au făiout o dare 
de ~l,mă <lin punct de vedere finan~iaT. 

1ihrlirii ,din ţara. • fo','ll l)!·opn;o. lllpoi ('.a ('(mt('19 ,~J·o~ BeL:J~ . .1".' ,(>CU care 

_. Awelllti,a genet,ftlă lI.ool'rm1ni 'rHdll1C't,fe ;11 
ş.C'oalelor de llle"C'ri j atilll:ee la onn(}şti nţ<a mfl!T~)T'i
lor "tii. pr("i('.U,m 'Şi a oanwn~l<H d(' hino cari ,",c 
i'nt'Cl'e~'ază de l!K·(\;<.t îm-ăţ.ilmânt. d va ţine ('011-

g-rr.."nl >clin 'lu11Ii si('(I!'\fa la T.-~[\H~ in zjl{'l(' rlt' 

1:1--20 Augui't, fi. ('. 

s'a 1'f'f~lg;rd nu de rrllllt la lJudrJ ])ţ,;.~ffl. să Ji.e ale> 
pn1:-;:,c'dJ nte {le onoare, iar <'ontele Kalman Rc'ldi, 
"ii. fie ~le~ pre;.-OOj11te Reti". 

• __ "" __ d.R_.~~?~_~ __ ~Y~.~" __ M-__ ~~ __ ~ iii,..... .. ~.,. 
_ Joi Va so'si yenind dela Bucuresti d. In~-

pector GeneralI. Georgescu, prefectul judetului. Sovietele construesC I 

• 
_ Duminecă a avut loc în Arad Întrllnirea. 

,:omerciant'~or. In aceasU intrunire s'a desbătut 
chestia impunerei la impoz[t,e inSlllj)OrtabH.:: a co
merciantilDr şi s'a luat hotărîrea, că în car. de 
nevoe să se închLdtl toate pr~lvălii1e şi maKazl;le 

l.a oriflît1K'a zilei Wl fi <h!'·enţ.iunl'.l\ a.~n,pra ante
Ipl'()(>otelor de lege '1wntrl1 reof'ganizarea "in!yi'iţă
~nuntnilui meseriilm, ÎntOi:'mite de 8g{)(·t·at.ie. 

C'ongre~i<;,tii VM lJj\''P,a r(~dll~l'e 75 lu ,mtli (pe 

în semn de protestare. 
,., 

_ Se vesteşte din Tmişoara : SâmMtă aU 
fost aduse la cimitirul franC'.ez d,c aci, os\:mintclc 
unui oiiţer şi ale unui soldat francez, -dizl1ţ; 111 
timpul riizboiului şi înmormântat; în Lipova. La 
c'mitir aU vorbit dnîi general Băde..'>ct1, În m1n1e)e 
n"tăşimei române. consulul Boul\on În nU1i1ele 
Franţei şi căpitanul Bhang~r. 

• 
--'-' Du;pă~um s'a mai allUl1ta,t d. C. An~eles-cu 

M'nistru'l Instructiunii Pu-bli.ce a plecat Sâmbătă 
din BucureşM cu SC(YPUI .de a fal.:e inspectie loca
luri1o r' de şcoli oe se construe·$C in Banat. 

Luni a fost la Ca,ransebeş,Marti la LUg"oj de 
unde' va pleca la Sân-Nicolaul-Mare. Acolo se 
construeşte un cămin pentru care "chiar d. Mini
stru a contribu,it cu frumoasa sUimă de 200 mit lei. 
Dela, Sân-Nicolall'l-Mare foarte probabi·l ca va 

trece si prin Arad ca să se ducă in plasa Hălma
giului unde etuvă cum am mai scr;,s se construesc 
tin num~ir ÎIlS!elfllna t de şcoli pr~mare. 

• 
_ eri a sosit in orasul nostru un grup de 

circa 50 d,c stu"denţl Si studente dela Universita
tea din Bucureşti 'Cu scopttl de a vizita Olasul şi 
îmJ)rcjurtmi~e. .- ,., 

_ Al. Merj-ct;kay, proprietarul cin.cmatogra,.. 
ftlitui "E1is:abeta" din rocaHtate, a murit subit. El 
avea vârsta de 54 ani şi se gălsca, În preajma ce
lei de-a două căsătorii, care avea să se i~tâ\nJ)le 
În- curând. ' • 

_ Dilfi Bnldapesta se telegrafllază, că organi-
~. 7::1ţti 1e t.ipogrrufi1or an d«"lla.rat ~rev:a: şi eri n'a 

ftrpărut :ni~:Îl un. ziar. ,!\{in i,,,tern 1 .ele i'l1terne a 
ll-us.pendat pentru apt zile aFaritia organ'uJui 00-

'-u 31liRt "Neps-za.van , fiindcă a publicat articQle vri
mejldioase pentru ordinea m01'alîi. şi siguranţa 
Statnlui. Deputaţii sooiali~ti au ad'resalf. gn,elîllll
lui o ;nter;pelare şi neprimind satisfacţie, IliU ho
tărît sa absenteze d-Ola şedinţele 'P,arlamcntnhti, 

l;tr organizaţia titpOgraîi,lor a doolarat greva. 

căile ferate. ,., 

_ [lin I,o!1<lt'a 00 anunţă {'ii pl'~nt\l·l l11L',~;(en,i
tor al Fgi[)tnlni, 3foha,rrlt'd Ah H)l'al\im. ya ,,"c.,.i 
în cnrtmd lTHpl"ennli {'Il arti",t'il. dB (inema, )ljfl.S 

Ginsbe.l"g', {'u,re e nl'ttnaicle 19 ani; f;pre a ('ere 
tatălni !'tH'l1, n:gele Fa,nd, ('on~imţiîmf.ntul ,,'o ia 

de' oot-ie. 
lup,az 11egati~', p'rinţul () hotlirit "il renunte 

la tron ~ să ;o.e('ă"ător-ea~'ll c',n ell,~. 

• 
_ IAl. Porte. )[aillot în Pariş. a fust âT("tat 

'111 om {'U mSl1iB înfri\,(}şătoare, ('Iare fugea rh,ri\ 
dOlci C\1 revoly-tirnl în<e.!ir.('.at. 

Dim ferlci're nu ·descăroa."e ni·ei '1111 glonţ ill<l-

l'nt>ede a fi prins. 
S'a f'{)nstatat~ d .J cun I<:rif\Oll era ncllnrn. 

_ Inm,trta ('~n.dmii din ulti\tTte1e 15 zme re
ooHa s'a llimel'lora;t !\imţit~)f <şi se 8T)eră că ,"Il f,l"e
{'-e peste a.şteptări10 de (până aeum 'în toa:ti'i tal'ru~ 
D\lIpă a:precierile oiileiale ~ 'Pl"E>."I·ede () rOl'01tă ill? 
lG.53 mi1i<)fl11e klnta~e g'rânl, 6.77 mili(HlJne kin
tale Ol"Z, 5.11 milioane kinta1e ()dî .... 

• 
_ Pentru vr.intder<:la căipi.taunlui de: mal'1na 

Erhard, !l'a anunţat o reoomlpc.nslt de 25 milioane 
ImRl'ci, Din sorginte ln.fomtata, se a.,.i.gnră ·~a 
fUKa lui Erhard din UrpS:c.a, a fost falVQrÎzată de 
'TH)glij€'tlţa. unor ()Tg.ame int,eTioar-e şi <'Îi nn ~st~ 
('xc 1 ns ~a ,fi in ter.ven it o mi tuire. 

Mini.strul de j<\l.st1~le al Saxoniei !L trHlHj'\ 

im~diat '\lll -directm al minister;u-lul 1)entl'lt1 <'Cj;."'

:oetar('-a amănnnţ.it.ă -Il ÎbTIPl·['ju:răriloTew.ft1l1il~i;. 
Dit'retorlll înr:hi:::.orii a fost f'.U!"118tNlat 1l).rovizOl·iu• 

• 
_ nU3fTNECĂ- 22 ltllip. c .. mrrri .~rrMI'i po-

pularI'. în prr-rrul Emitw;;Cu~ Mln pfltrona,ivl dl!t'i 
şi dluÎ O ridiu 'O rifta pr{'frcful Polttid. 

.. 

note aeriene. 
STOKI-IOLM. - Corc-s,pondentll! particular aJ 

ziarului ,,I'EdlQ de Par~s" primeste următoarele 
reo!a,trlri: 

Rusia este actu'almente in săptălmâna avia
ti.ei. Se cere construirea unei pUternice ijote e
nene de războiu. Propaganda bolşevrcă a ~Oh~t
..:at toate nesursele: oratorr, ziaJ1C', afişe, etc. Se 
re,pr<!dlKl f J':zele lui Trotzky care declaTă ă 

.. notal dApjomatică europeană, ostilă Sovietea.:t 
v,a face să ia fiintă o nouă excadrjlă aeriană ro~ 
sle. Toate .,tezele" prOjXlSe de către guvernul 
co~unrst desvoltăril'or oratorice au un caracter 
m'lîtant, vizând în sp.ecial Franţa şi puterire Mi
~,ei ~ntante. Remiterea solemnă .a celOr dintâi 

aVioane, construite Prin subscripţiuni POOuLare 
a avut loc În thmpu1 re<:ent la Moscova. • 

. StatlJl major rUS organizează adualmente, în 
Dr'n<':Îpa·1ele cap:tale ruseşti. sectiuni însărcinate 

a urmări progres.ul aviatiei. 

Să notăm un nOU program consfderahil de 
cbnstruin de hidropl-ane a cărui bază va fj Cron
stadt-ul. Să notăm activ:tatea intensă a "Aca<le
m'ei aero-nautjce", sub ordin-e1le gen era litStmUiIu1 

a:matei}oşii. Kamenef care a \corarat "I~vestiei'" 
Ca Urltnarcşte Cu atentie ultimele pe rfecţion-ări 
reaFzate de Crttre tehnica străină. 

Core$pondentul francez s.pune 'Că Franta tre
bue să priv,ească cu toată grij·a aceste manifesta
tii r[lzboinice ale R,usjei care lucrează cu colabo
rarea d:rcctă a tehntcienHor Kcrmani. 

Bursa. 
?DRlCH, desch:derea: - Berlin 24, Nev.-

V<lrk 57450, Londra 26.30. PaTi's 3.350, Milano 2470, 
Praga 1720, Buda>pcsta 650. Belgrad 615, VafŞ(J
via 47. Bucureşti 295. Viena 81. 

BUCUREŞTI. inchiderea: - Plăti: - Parl$ 
1145, P"2rlin 92J.!:, Londra 900, Ne'\vyor>k 19750, Mi
lano 824: Zirrjdl 3425, Viena 2850, PraKa 593, Bu

dapesta 220. 
V ALUTt::: - NJlPoleon 130, marca, 12, leva .. 

_ Un mare incendiu care a tinut vre-o 2 ore, 
'a distrus întreaga clădire a br.utăriei sQC1etătei 

anonime "Giula". Pagtrbele ating cifra de un miI. 

x ne rnnzrlrll o adrr.-il·abilă ~lf.ra~erie ('1nân-
zitor), l'tralh\ Geor~e Popa 11, A.ran. 

liO, lit"U turc~ ,125. fontul e:nzle2" 910. ~ranc>ul fran
cez 1225, francul elvetian 3550, \,:ra 870, drahma 
500. dinarul 220, dollarul 204, marca pO'lonă 20 •. 
cor, uu-striad 28, cor· maJ.!:hiară 160, socolut 6 . ., -', $ ...... _ rye .... • ,am •• 

• 
_ In viile ce ÎI11IPrejmuesc oraşul P1eV:I~l 

(Bulgaria) a fost găsit cadavrul oribi.l mutilat ai 
-comisarului sovi'etic rus fteleputen. Se crede ca 
el a fost asasina.t de către wran~helişHi aflati in 

Ru-l~aria. 

* 

Intrunirea marelui consiliu fascist. 
-RO},{Â. - }{,al'ele oons;lill t.ru!lCist 'întrunl1\

du-se a flet'is în ,lmanimioote <să Însrrie ca In1ell1-

brn ,dc onoar~ al fascismului pe ,deputatnl Gi
'f'R,r'rli-nj, p('nt.ru Ji&onr.slll ~ău ~plell,dilfl ee a ţinut 
la Oameră spre ~pa,raT1€la ,fa~i~m~l!lu.i. 

CeHii , 
şi răspânditi 

"TRIBUNA ARADULUI" 
_ O femee 1U'11mita Bru-noniJ Jiu Ha·Ha "i--& 

.-âll'du;t la tArgul d'Arti, lUD oopil 'al ei :de patru 
ani unei alte fem'ei tpentrll S\lrna cw 100 lir.:'. 

AJmbele f<mei alI fost ,arE;'lst.at.e. 

CODRili!ul a eXI\l11l1'I1at. situatia 11art~rlului în 
tară ,şi acest exllljn:1eU V'a ,eont,inmtlîn \şedinţp].e- ain 

zilele 'Urmatoare. 

Rerlactor responstJ.bi.l: IOAN DIldITRIU
Cenzurat: NIOHIN. 
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Vărăria din Vata de jos 
livrează var pentrn re vânzare şi 
clădit, numai în cantjtăti mari. Va .. 
rul e alb, ars cu lemne. Pcoprietar: 

WILHELM B. KLEIN 
Ixploator de pădure, Arad. " " Telefon 3-22. 

România :: Judecătoria de ocol Şiria. 

Nr. G, 842/2-1923. 

7 

Fratii Neaman 
:1 moară cu aburi. fa" :: 
:. brici de spirl şi d,,: : = drojdii == • . w • 

Societate Anon. Ind. Arad. 
EA .................................... '. 

i S, A, Forestiera din loma, I 
1 

Irad,. Bul. Regele Ferdinand No, (22) 4. i 
Cea mal mare IntreprIndere rores· ; 

.. 

tleră din RomAnia, aUt lemne esente • 
tari, cât ,1 esente moi. Ferestraie ... 

• 

• 

Mcrcur i, 18 Iulie j923. 

-Industria fexlna Iradaoa 
:: Societate Inonima S. 1. 

:}I Filatură de bumbac 1:: 
• :; Tesetorie de bumbac ~ • 

; .Jbitură:: Yopsălorie t: 

. . .. 

It DRESA TELEGRAFICA: TE X T I L A RAD. 
Telefon 158. Telefon 758. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Fabrica de Impleliturl si Iri- 5 
5 cotage dIn Arad S. 1. : 
: CAPITAL SOCIAL: 15,000.000 Lei. : 

: Lucrează in cele mal moderne culori toate artl· ~ 
• col ele de tricotaj, ea: Articole de sport din lâna -
: şi :mătasă, Articole de fatltasie, Crnyate, Ciorapi, : 
.;: B.·oboade şi văteUnă de prIma calItate. ::_ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Publicaţiune de licitaţie. i cn aburi în Ualasi·Ferestrău, Satu' : 
mare-}'erestrăll şi HomOl·od-Cohalm.." IJ!.II' -3ii'.-__ IIiIa-_________ .aI! 

I Exploatări de 'păd~ri i~ toate regiUnil~ i 
:: Transllvamel. •• ~ .................................... 

Subsemnatul esmis judecatoresc prill 
publică aceasta, că în urma decizI unei jude
cătoriei de ocol Şiria sub No. G.842/2-1923, 
in favorea lui Vilmos Wiesenmayer repr. prin _,_. ____________ ~ 

Dr. Ladislau Boszormenyi din Sântaca, s'a 1"-11."5 ,Il T, fi,.. H 1 ~', ... _l secv.estrat 1 buc. stelage de cunDă şi 1 buc. . 
canapea în pret de Lei 1500.-, cari se vor I 
vinde la licitatie pubclică în ziua de 18 Iulie ! . 
1923, la casa urmăritului in comuna Pâncota il ~ 
'Iora 2 p. m. 

Şiria, la 6 Iulie 1923.! -J 

MJUUU. I 
" esmis judecă/oresc.· ' 

__________ ' ___ 1 SE PRIMESC CU PREŢURILE 

i5i~iei~~ie~t5i~i5i~i!' CELE MAI AVANTAJOASE LA 

CeIiţ' fi rds~~~'u:;;;~ ,.PRIBnN.A I ,.1 ri bun a · Aradului" 
m5!5!5!2!!m!25!H5!mmmm i ..!RAD. STR. ROMÂNULUI 1/ •. 

, 
"BANCA 

v 

CENTRALA" 
•• •• pentru Industrie şi Comert S. A. CLUJ . .. 

•• 

Bancă autorjzată de a face operaţu de devize. 
Caplt;.alul de aa"til!. II Fondupl de peze:pyA 

L 60,000.000 depl. yă.e. Lei ~6,OOO.000 

CEA MAI MARE BANCA ARDELEANĂ! 

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

Ire a magazie proprie cu capacitate 500-100 vagoane. 
'elefan N.. 8&0 $1 330. TelefoR No. 860 $i 330. 
Se ocupă cu fot felul de operatii de bancă. iinansează întreprinderi comerciale şi 

Industriale, desiace în mare tot felul de mărfuri; face afaceri de import
export In mare, dă avansuri pe măJfuri, pe cari le înmagazinează in 
depozitele proprii. f,umpără şi vinde valute şi face operatiI c:le devize. 

Primeşte depozite spre fructificare, pentru cari pe lâllgă, că oferă o garantie 81)so
lută, plăteşte cel mai urcat procent. ca interese (neUo 5 -61/2_0L_) plătind 
în plus din al său şi impozitul câtre stat. 

Banca Cenlrală din €Juj a înfiinţat cea mai mare şi modernă fabrică de ~ârm~ 
şi cuie şi de sticlă intreagă România- Mare şi multe alte intreprInden 
industriale şi comerciale. .. - . ... 

Ire S~cli.fsale: in Araâ, Alba· Iulia, Blstnta, Hateg, Oradea-mare, Slb1ll Şl Turda 
şi va mai infiinţa în Timişoara şi Braşov şi în toate t:entrele comer
ciale de dincoace de €-arpaţi. 

"ARĂ DANA" 
SOC. comercială şi Industrială pe actiuni 
Arad, Bul. Reu. Ferdinand 1. No. 24 

in case proprii. 

No. Telefon 304. No, Telefon 304. 

Capital soc, deplin vărsat l 7 500,000 

NAVa ;fer i z..-mrn:rnrn=t_ 
Se ocuoă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. ~ Are în 
permanentă în depoziteIe proprii 
coloniale. textile, spirt şi spirtuoase - H 

Prlmeşle depuneri spre fruc
tlficare. :: Icordă Imprumu

lurl pe mărlurl in gaj. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Industria de Ulei din Arad S. P. A; : · ." : Irall, Bul. Regele Ferdloand 1. .r. 22. : 
: Fabrlcat~ ,. A.rticole Doastre: Ulei- : 
• uri Yeltetale, alelnri minerale, tllrte • 
• de nlelu, petrol, lustru (firnls), • 
: toTote, unsoare de trăsui, benzln :: 

: SpeCialitatea n.astrl: ULEru PENTRU : 
::: PODELl - Miii pentru geamuri. :::-
: T.learam ••• • 1elef. 135 : • • ................................... ~ 

o RUGAREI Rugăm pe Ot1()f'. Cettiorl 

oă in trmte ooa1ţ(~ ou»"ptlrărl se re- ~ 

(ere la anunţu,;'ile pulJlioate ~ oftUe în 

1" . "TRIBUNA .ARADULULu 

~.!~~~~ 
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