
, -(bl 

Anul 1. ARAD, Marţi 24 Iulie 1923. Nrul 44 
------------~------------------------ ----------------------------------------
ABONAMENTUL: • • Pe un an • 300 LeI 

Pe jum. an 

Pe 3 luni 

Lunar • . • 

160 Lei 

85 Lei 

30 Lei 
.. ======= 

rl· UI18 ra U UI 
REDA CŢ I A ŞI 

ADMI'NISTRAŢIA 

Str. Românului 1/1 

Inserţiunile se primesc 

la administiaţie şi a 
Agenţiile de publiCitate .. 

.= 

, a 

TELEFON No. 750. 

Tratativele româna-ruse 
BLiCUI-<.EŞTL -~. De clInind a (i"ut le-c Uit 

~chîmh de note illtre i{U,\'ernlll Român;ei şi s(wje-

, '-. tele din Rus:a. Ohiectu1l acesbJr lIote l-a form~t 
~ituatîa lntolenibilă dela granite. Intr'una .din tlO

tele sale semntata dl~ c;}tre Ci..;erin si f~akowsk~r 

~uyertnq sov:ctelor Pune pe seama posturilor rn
rn<Încşti dcsclcin.cidente ce s~ ives.c la granHJ. 
D. Dul.:a. ril6D1wzând, arată ndu,leinicia aCUZ<I

Oilor ce se aduc grăniccri'lor nostri ş'i cu nam€:
ruas~ eX0l1tpJc d()w~deşte vinovătil:1. guveruului 
suv.; e tjlc. 

~, 

III acelaş timp, gwvemu! nostru a invitat so
\'ietelc la const:tuirea unei co!misiuni mixte, care 
sj facă o anchetfl minutioasă si să stab:Jeascâ 
1I1Otin."le 13dcvărate ale 'conflictelor de natura a 
perturba relatii de linişte ce există întn~ cei!:; 
două tări. rn nota de rJsJ)uns ce au dat-u sov:e
tele, şi 'purtând :scălitura comisarului afacerilor 
c:xtert1c Litvinoff. aces~a acceptă Propunerea < gLI' 

• vCflIu,lui nos.tru, cerând să. s.e. arate lo;:u: şi d<lta 
dlld urmează să se Întruneascâ comisia. 

., .. ". ..... .,." . 
Germania renunţă la rezistenta 

----~~-::--~.-.-
. pasivă. 

Ziar independent 

" 
F· _. ___ 

• 
I . l?llpil f) ,~!i r~ ,clatădC' ,.Wolrfhllr(~lIl': Y}n?r'i~ 
I ellml Ileata, a ;':~~lt, la l..<lIl irh:a. il tnlf'/{rawa ~.tM'lala 
!g'(']"n~.aJ]:I. ln''it,1II1tUl1ir1. {'it Il 1(' [ lHl ;l!ll\'eI'll geJ'lIwl1 

i nu va putea 1'Dll'lmţa la _rezj:-;t.cn,ţa '/la"i\'ă fă;ră a-
I • 

1 f111;nîtn ţtar:ll1ţii, r~~ altfel.. ('()re"po2lfl{'nf~11 lui 
1 .. \ ()S"",~r·.he Z(·]tll1l.!( la I'an,: anunta (':1:-;;1 ;(1e1.\ 

I Onai r1'Or~ay "",,<,Id'ei'mint ea fiin,d inexat·tC toale 
I I"rmll njle d ('~llre\T(>-O ~l',h i wib<ll'e a p u rH'tnlll i ,de 
. "'edere gemnan ,ion ehe~tia rezistentei paslvc. 

W'l" _ um, u e JbI "."$; :t'W. ~ .. _ 

Acapararea fabricelor do bere 
din România de către Intreprinderife din Budapesta. 

n primpjdip lj('nf,ro/( indll.~tri(1 JlfI (i.owr 7ii. 

rlJ ziar ma.ghiar ,din ]oealitat,t>. a a,]n" ~til'ea 

de~l11'e i'ntellţi1111C'<l unei 'mari f;thri('i de hf'l'E'(lin 

('a'pitala rngariei de aSn('hirra fahriea ,de bere 

,din AraorJIlI-Nou.'" 

Cum o altă întn'p'rindtwe ide ~:l'el<t gen de jflJl

gă OraJea-)Iare, a fost deja <!'('aparată ·de eittnC' 
o societate din Bll~]ilJpe_~ta. sunt wmeri jm.tifil·<lt
te, <>ă -prin alei'8t al doilea ~)aslll «<ali, trll~t111 hn
(lapel"tan a întreprinr8 o aetiune f'i8tematidi ::1e 

distrugere a jndlho,tJlieidin H .. mftnia. R~fl1şita a
('.{'st,ui pla:n rul' .rletlfijnţa o Înfl"rit')ar{' ralftllll';t a 

inuu .. triei 1l0<!'stre ~,i ar ae1;J('{" p<lgllhe IlnClll<O e
~ollomiei noastre navionale. 

interne, riiruânimd o man' (',wtitate de (lPre dj~
poni.hj]a pEm tru eX'])mt. 

_'farile ,illtrnpl'illideri :dinhm·ul'(l.;;ti. Tillli;\f"l

ra şi Tu fila, anind iJlst:datii '!1lodt"rne ~i 'l'NHln

('ân.cl here de pJ'i,J}laealitate~ !'lmt ;]rlev!1.r:ltepo
Qoahe ale inlrÎlwtrieÎ 'rQmâll~ti, 

Prezr'nta .în Homîtnia 'deei. il fahrÎ\'(·lor ,din 
Fllg-aria e"t<, 1111 nllllmli sll'P(lJ·-flu:1, p:i de-:ulrt1pîlll 
,el:1 illliitC/ar('. nw,i ale'" du<'ă ell noa ~k!l1 şi ]lj"{)<'erle-

e. 

J 
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, i 

t 
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Il 

elepe~'at·i le întrnhllintează ~pre a discrflrlita in, e 
dn:<trja l)()llstră nati,)Jlalll. _~ 

rllul (Tintl'C II1lijIl)lH'p!e lJjai ·elef; llz1Llte ~"l'e j 
Il ill,rJm'e în emare 'Jmhlic'nl e>'t.c e!liÂ~hetHl'ea "ti- ',] 

~e 

cJel<,r eu J1UllJO {ll111~'ute ('<1 ,.Dl'dJer-Irag~·P1Hl1a- i 

dl{'l"'. prin a('ea"ta 'yoÎ1HI a irti'lllinta ne ('l'etlnlii Jl 
(>ari s().('()!ef'l(! ('ii tot (,8yjne [lin T'nţ;m'ia, e:;t.e Illili :i 
bun deeiltC,eea('o e prc><Juc" ÎmllÎgen. E \'el~hea ~} 
1Hf'Jm!(','ati'Î a;relor {'ll.ri .gr~~\'Îtea;a mai ,lllult ,'Opta r: 

BUK]a,p{'f'ta deeiit "pre BUlClll·e.-;;tl, ~j a ci'Îr',r "lilhi
{'illnc o exploat{'ază oa.lnonÎi ,de a .. f'l;(,Cl'e. 

Trehue să ne 'r:ii(!i'ewm'< ClI energic î'mpotl1iv;l 
manoperplo]; ~J{'-ar1r(1ptllJ ~lu"ilJliln()HRe, (-(1 ~l1llt 
înrheptate hnpotri\'<i iml11~tl'i{'i lJO<l"tre înflori~ 
tllHrc 'fIe ('iÎtl'(' nn grUljJ de oalllcni eu intero:::e "tl['e-
ln(· 110uă. "Xăldăj;dllÎlm, {'ă allt<ll'ită11ile în lihept 

vor a'\'jza la mijl<l8'cE'<le etfi~'a('e pent.ru a :Jlllne la 

10f'!ul lor ponişte ban(iiti ai inldlll3triei '('are ~ill-
tese şi <listrllgeN'a inirllllsnr iei 11Oa",tre şi nelUl ~ă 
ttlH:ntiin ăşi p(·mai departe, fără granite, legături 
Între regilmij<l Ardeahduj şi (\llvitala Fllgarj('Î. 

• • • flTW' ...... U U AIA " .. 
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Ikrliu. -- Comentântls\'onllrile ,despre o pre
tinsă inÎlIiativă genn.a'llă ,în oheRtiunca l'Mist.en
tei, ziarele reamintesc >Că 'Punctul de Tcldere al 
guvermllui a rrumas neschimhat, M,a -cum a fost 
expus §i în ultilma notă germană. Gel"mania este 
ol'ic.ând gata .să trrat.eze, elar nu Ipoate renunţa fla 
rezi"t.ell!ţa paSiÎTă, fără garantii din partea Fran
ţei in ,prj-vinţ.a .retragerei trUlpel()l' tllill Ru,hr :şi 
fără ~le a <'!Unoruşte mOJllentul <'ând ~ ya (~f"dl1a 9-
('('la~tă retragere. 

Industria din Ungaria se pare că nu 'poate 
sa se im'Pa-ee 'Cu noua .stare ele lticI'nri 'Prin {'are 
i-s'a răpit o bună pa'rte a diente]ei sale care îşi 
caută ll.C1lfm legături <'U marile întrqprin!rleri ,djn 
Romância, ~estea fiind acum pe !Clepljn aranjate 
pentru a sa tigfaK'9 nevoile piet.ii in teme, Indus
tria (le acest grm a luat 'un avânt aşa ide Îmhucu
rător, că!P'roouC!ţhmea întrece chiar t.rebuintele 

Groaznic~ explozie În Bulgaria. 
sorTA, - In depCYz:tul central dc lllUilitiulii 

de aci eri noapte a avut loc o gro • .1Znrdi: eXiplozie, 
care a f[~ut pestI;; 40 de victitlle ome.l.i&şti. . i 

Grădina mortii. Era Îmbrăcat tădmeşte. ~tI strae aHJje şj chimir, o<l:.ltă Înl'r'o tară dw~rtată si ne:deslusită. dar 
şi de- subt [}a~ărie îi eşau plete scurte. Ii z.icea acu st;t ail;:î, ~a mar:!;ine.u târguJui, {Cu mătuşa 

\ \de Mihail Sa.do<veanu. moş-Gheorghe Ta!j(J'mr. De mult toată lumea îl Ileana, şi de-a:Cj n'are sai se mai ducă nicăeri. 
\ Când eram OOJ)iJ~ mă duceam deseori !ia tin- stia aici, Paznk: în grii,dina mortj.i· n;n şoacătă ce fu.~se, femei,a îl frl'CUiSe om. Acu 
....,.,. . tirim, în ma11tinen târgtt.sorului nostru Paşeani. Il sa~utaim ca PC un prietin vechiu: era în nlnd cu. lumea· Go~podarii din sat îi zi-
f,"-, DmmuJ acesta. spre cetătu'a cr1JfCi:lor fune:bne, de "Noroc bUn moş-Dheorg:he: ce mai faci? c.cau "moşule", .,nânaşuJe"; uniI ii sărutau mâna; 
, •• ~ < o.,bi-ceiu CoPiii il fac cu zhenguiri si veselie, ca la ~ Bine. Piizcsc pe cei ce nu Imj au nevoie cu multi b<ltrânÎ d;n Vatră ,era Cllseru; umbla la 

. o petrecere lJ!l.ea'Să, umbJând În urma convoiuri- de nimic. ! IIunti Si la botezl1r; şi ave.a ~.:aun în sfatu.t celor 
lor. Eu În""~ ,",,'il doocam la mormântll'l maJme!', pe Cum I cuominti. .. "'" ..... o mai dUlCi cu' bătrâneţele? 
care a1m iubit-.o aşa de mult şi care a murit aşa _ Bine .şi cu bfltrânetele, măt.car că scârtâe F.u asa îl apucaiSctn, şi nu mi se părea la el 
de tână!ră.Mă <hi::eam cu strângere de inimă. la E ,I lJimic ciuuat. Umblam cu df.msuJ pf'lintre mormin' $i Ilu~i multpfwă departe. 11 ti-oiu spune dumj-
~iârŞiml scotlfJ.or, încălklul1a: SânpietruJuil, când tale: de a-steptat oa.stept, dar e:a nu prea dă ! tele t~lcute· Vorbeam despre .... 'Teme şi despre 
(',ent! e albastru ca sineala si grânele pârguite se li Iwlclă. Din loc În loc ne oPrealm Ş:lfloş-Ghcon;he pe-a"cj; are treabă Încolo, În lume, Imi trtmite 
apleacă foşlund la ,fdiere'a vântultti. I Îll1j arăta gropnHi vechi. Imi lămurea cine doar-

muşterii: şlalpOj ai~i se'mpacă ş; se linistesc şi I In IDa"{lgJtca şosele·i, se :a'rată o arcadă nea- mc dt:desllht si-m'. arăta cu mandrÎe ve-Nleata ln~ 
toţi sunt cum s.e cade .. :' 

~rţt, pe care tUl meşter zugrav SCrisese ClI litere f!oritădedeasuPra. A\~oi mă oprea lâng'o fufă 
mari a,~be: CaJea Eterrritf\ţii. Intram pe subt ce1e Mă privea zâJrn.bhxl, bucutân<1u-~e par'că el ! mare de lcmI1UI-Domnului şi Se întuma cu olân-
două clwinte ncintelese şi dam pe o a~efe de ci- singUr de vorbc-le-i g:lumete. Ochii lUi negri, pe j deţe cittră mine: 
reşi, Indată se făt ea' lini~te, căci la dreapta ş; oh"azu:l smead. se, Imiş.call cu vioi\ciune. Ayea tot-
fa stân~a t;;raU numai ogoare de-ale g:~I)Od.'Urilor de<runa gust de !Sfat moş-Gheopg:he, ca un Ioclli~ ,.Arzi, domnişorule, dOarme maica dumita,le .. :

t 

din satul de lângă târg, Si pe drumuşoru.1 P;ctruit, tOr al tăcerii ce eJ"a'. Si griFa colorat şi w tâlc. EI se ducea Îl1ainte. târându-şi -ciubotelc mari; 
căkânid umbrele.şi luminile inişcătoare ale arbo- deşi i-se slimţea bine acCentul strain. Căci moş- eu rălnânoom o vrelme cu capu'n piept, cu ochii 
r;,for. a'jun.geam la casa !paznicului, deasupra că- GheoI1rhe era taHan, cum îl arata şi pore.:1a. Vă- atintiti la brazdele de iarbă dari mărgineau mor-· 
reia s.e ină1ta u.n turn1wr cu clopot. zuse lumina lumii în tieridta 'patrie ac lui Dante'mântuJ; soarele-umplea de lumină gră'dina, şi 

Era ~ la pOarta Itmanulu i ; suna neconte- . Pe vremea tl:ceia eu nu~i dădeam samă de era o tăcere ş'o pace dulce Îl1 juru~mi, ca pe un 
nit târâjtU1monoton al greerilor; c,îtiva p1JişOri c;ud.;1ten.ia lucrului, Ce căuta jtaiianul aK:esta l-a l' tărâm al visului. Cireşe şi .... ;şine luceau În ~mi; 

,. cu ,puf galJ)e'!l ciug1lileou Prin naIba măruntă. In 1I0i , de pei!Ae n.ouă tări. şi nouă mări? Cum de ~e ,a1lhinc Jucau în juru1 un~i p,âll~ ~e vro~e~~; gazele 

\ 

'2asăi se simtea umh-let : ştiam că-i harniCa Şi ·a- aşezase aici Şi devcnlse 'moldovan de-a noştrI? . nenumarate S!e ţeseau Intr o VIata ltlv.rerşunat:i 
" 'riga mătuşă lIeana. '. v. • r, $i neştiută la răMic~na ierbll'rHor· . 

\
' \ Pe mQ.ş..f'meorg<}le, 'paznicu1 Şi groparut, iI BIne mmene nu putea lamun lucruL AuzI- ~ . 

\~
.,tJ!Itt in tintirim. în împrejmuirea bine tinută, Sem de câte-va ol'lj ~c sătcnii din Vatră vorbind:' AI)OÎ ridicam och:i di11 tărâna unde mama 

- ~tOri şi Copăcei. UmhHa încet, plecat dill d moş-Oheorl-tlIc .,0 fost odl3tă taHan şi papis~ ,.d·onnca". cum ~DUnea moş-Gheor~he, şi V,",ive\a1Ttt 
"~i cam târâia 'De 'Păm,înt ciuhotelc-i mari. ta::;"; dar acu-j .. de-a nostri", A trăit el poate în jllnl-n:i. la alte morminte. 

\ ~'-'" Ppeţul unu.i eXCD1pla.p I ~u 50 ban~o;.· 
, ~ 

\ //. 

; t 

1 ; 

l 
...; 

! < . , 



l"ag. 2. 

Demonstratiile lumii industriale 
împotriva legii speculei. 

Thllpă ot'Onl'91'ICian~i o altă ·cat.egOl'ie de cetăţ,eni 
aoeea Il indu.stria:şilor, a ţinut să>Se manilfestozo 
lÎ'tnpotriva itmipozioolol' şi a legii speculei. 

Intrunirea a avut ,loc Dumineeă ~n .sala '<le 'şe
dinrţ.e a primăriei, 'Parti.erpânldpeste 1500 in!rll~
triaşi k3in Ar~ şi jur. 

A Ţirezj.dat <lI Maxilln Vulicu. -care a dC!Sohî.s 
lŞ(ldinţa.. arătâm scopul întrunirii de-a rprot.est,a 
Smpotri·va ~ăritorq)I'ea mari !şi a !Cere sn'Pr~marea 
legii -oon1Ira specukri. 

Au luat rpa.rte .~i,delegaţii ea'merei Kle indus
trie .şi comerţ. 

An vorbit tdmii dr.I{)an Vaj.da, Tuliu Rein
hardt, Illlliu brffy. Izidor Moooovitz. 

In tot tjn~pll] j'ntrunirii a,Jomnit llI1 ,~pinit a
gitat .ş,i:din ,diSl'U"r~llirÎ nu au li'p;<it aluZiii l'ăută
.cioa~e la adresa St~tnlui. 

Eşi riIe a<"C'stell le-apus la ,IXllllrtun nod nÎ'l"' 
repl'(lZpntllnt al inldustJ'\iei rdmâneşti .ştefan 
('r,1'07)fln, eroitor, a >ellrni dil'lf'm'f, 'Plin dQ pwen'
k}ereşj I'uminţenie ,patri'flt.if'ă, ·a J)rodus o impre
~ie bună. 

Ia .înehecre ~'a f}ihlt. aJpel la ~irntul (le Foo1/!lna-
1'1tate a. i11ldllHtrilllŞilor ~i s'a hotrurH· luarea ra1por
tl1rj.l{)r mai inrt€n~ ('u organi,zaţiile nil1 CI\llj ~i 
Bucureşti. Rep. 

.. au"1 . - ~ • 4 $ , $" ... ,~, $ 

Serbarea de parc de Duminec~ 
22 Iulie. 

Serbarea din parcul Emines.:u - din ziua de 
Duminecă 22 Iu!j,~ - a fost la înăltimea tuturor 
asteptilrilor. N umc roase chioscuri frumos Ofn.l[:'; 
aU rost resfjrate pc toată int'n,derea p.arcu!ui şi 
tărn111J Mmesulul. D. Ovidiu Gritta - prefectul 
iPoliţ'ei - a patronat cu prezenta sa toată fes
tivîtatru serbărilor. imensele valuri de public a].l 

~ dat dovadii că o ~crbare s:stcmati(: or!!:anizată 
face l1'~îndpător parcul f:rninescu p~ntru mare!r.! 
puhlic arMan. O multime de dC)a:llllie ,şi domni
şoare din inalta societate ar:idană aiât rotnâ
ne:aLsdi cât ,şi un!wrească şi-au d:at binevoitorul 
concurs. De remarcat gestul organi.:or poljţ:ene· 
şti. care a făcut cadou abilului lOr $uf un admira
h~l bust hrcm t de tânărlll sculptor Ladca şi lin 
tahlO!.l' în care figurează fotografiile tuturor sub
alternilor. R. 

4PUUAP" 

Tintirimul rueeLa <al Paşc.anîlor era 'Vrednic 
de lllare aminte: - groparlll ceii bătrân era .aşe· 
zat la ooarta lui Ca ceva simboljc. Cele mai multe 
mOflll1<;11te eraualle străillilor. veniti cu companii
le drumului de fer· Se atdunaseră aici din patru 
v;lntllrî ale lumi\ şÎpăimântul îi primise pe toti, 
Ba Într'un colt aiI grăld:inji se afla ş'un mOf\mânt 
mare, al pr1zonierilor turci. căzuti ialrna ai.cl. Ia 
77. MoŞ-Gheorg'he venise dela Marea Mba5t6i 
$Î-i păzea Pe toti. 

p~ cruci felurit ,colorate, table însemnau în 
lirnbi straill.e nlJmefe celor Întrati Întru hodina 
Drnnnu.tu'Î şi cele câtwa: cuvinte o1):şnurit.e -de du-

,:tRIBUNA ARADULUI" 

AI treirea concurs pentru premii al 
soc. "Cartea Românească. U 

.societatea .,Cartea Roonhea~ă", 1ÎntomeÎată 
eu soap d'O a luot~l'llo pentnl deffi-oltarea, tut;uror ra
murilor lit.eraturii româneşti :şi IŢlentru ra.spâ11!dJi
rea culturii lîn poillor, institu!ind. in anul 1920 cel 
,dintâi eoUiCUl'lS 'Pentru pre'mii. va oontinua şi pan
iru anul 1922-.3 cu al treilea concUlflS. 

La acest al treilea: 'COncurs se v()r 8.l'or«a. ti 1'

mătoarele !premii pentru 8ubîect.ele: 

1.Cărţ,i .(le p(westiri ventru copii. Pabru, 'pre
mii de !Câte 3000 l<l). 

Vor avea o ,întiu-dere de maximum 100 pagini 
Ide tri\par format 8°. VOi' fi s.crÎSt) \pe temeiul u
nor pri'Jl(·.i pii frn'llioa:sc .de ed1lJCaţie. ,în 'VElderpa 
mwr {'ititori ;lntl'e 6-8 ani, 8-10 aui, 10-1,2 
ani şi 12-15 ani. aoordluIldu-1<8 ('.ilto lin 'pl'emil\ 
'pentru cea Illai meritorie ltwl'al'e, di:n Cf'l~ 00 se 
"or ,delpUlle pentnl !fiecare din vârstelo irudicate 
aici. 

2. ROlmane ieU orOOo fel de .. sn,biect. Dmlă rpre
mii de cite 5000 lei. 

Vm' avea ,întiniderca Ide circa 250--300 'Pagini 
şi se vor încheia înt.r'un singur '\"OlulJll. . 

3. Povestiri în l(lgătul'a. ~n l'a.zboiu] nostl'U 
pentru unit.atea naţi;;lala. Două premii <le câte 
4000 lei. 

Va rfi 'pentru fiaeare !premiu un ,'olum ,a'e !Cir
ca 150 pagine .de ti'PaJf 8~. 

4. Un -sfu!diu a~ll:pl'a ,,'ieţii şi O!Pere1or lui Al. 
V1ăhută. Premiu 8000 lei. 

'f)r)plllarlZar{\, Îl1 întindere ele eirca 
tip 8" 

100 !pagini 

9. Hrana mUlliCjtornlui, sătean.şi ol'âşean. rn 
:premiu de 5000 lei. 

& ya arăta ~ari sunt. substal1tele hrănitoare 
din -cele două. regnuri: 'vegetal ~i a!Ilimal; .p,e 'va 
starui aStbpra filiJltului că aJooolu.] nu e hrană, ci 
otra-vă; ~e va iIlldiru '1)[ep~rlWţi8. mâncăriJ.or sim
pl.a !şi hllgienioo, -se vor descri.a metodele de păs
trarea alrmentelor ~i pri:Olelrpale1e lIl&.:>0iaţii în 
raţia a.limt'ntară. 

Va IClljpriIlJde cirea 150 pagini 8° .şi va fi o 
carte de rpapu 131rizare pentru cititori ahiar cU! o 
cultură generală r~dusă, dându-se noţiuni li/m
,pazi, dreptl{'i, ştiinţirflic.e într'o limbă rmn.âneaSlcă 
'PC înţ,elesul celor mai mnl<ţÎ. 

10. Marile dt1SeOJleri ri şi in""CThţiulli iŞtiin~i
fi'l'e din 111timnl timrp. Un ipramiulde 5000 lei. 

.se va vOl'bi ,deflpre: teI-egl'arfia fără fir, aew
'plane, aubmar jlle, cinematograf Va ii o lu<:rare 
i(la popularizare în vederea uno!' cititori 'Cll o eu1-
ttll'ă gonerală mijj{)('ie (gimJlazil~ sau li-een), În 
înt.indere rd.e 250 ,pagini de ti'])llO' 8°. 

11. AgrÎeultma .şi gospOdăriarnrală in .legă
I tura .cu noul regim al propriet.ăţii nn România. 

Un premiu de 4000 lei. 

Va a-rea o intindere fete 'Ci!rC'a 200 IJ)regi'lli de 
tipar 8°. Va Ti wrisă lllai alaspentru folosinţa 
satenîlor. 

12. ASOC'iaţ.itlUile ţărăneşti: istori\Cul lor 'Pe 
1 3curt, rezult~'ltele e,~perientei în alte ţări şi la I noi; foloasele ,ellJri s~au dobândit ~~i cari ee pot do

bân-rli <lin aee..st-e arociaţiuni. Un premiu !de 
5000 lei. 

Va lCujprin,de biograd'ia amăuUll'ţită IClli c-M mai Va. aV'eaîntirudBre ,rlcC'Îl"CaJ 150 pagini 8°. Ya 
'multe deooriorî ale lOcurilor 'IYC u't},de a t.răi t ,şi cu fi o .carte rele pr<l!pagan-dă a ildeilor eooperatiste. 
trăsăturile ea:mct.eristiroe aleomuluî; o l<'ercctare . . . 
asupra operelor nu at.fit fljn punct Ifle YM('!'{\ al 13: Indugt.rlahz~rea pl'Qduselor agrICole. Un 
cl'itlÎooi şt.iint.ifÎ'ce ('~îtm~lÎ ales ,Jjn ;pnnrt \(le ve-I pr~nllu de 6000 leI. 
rllCre a1 influentei edllcative <:e ar !puf-ea a:vlOla unele Luorarea va t.rata. idesrp're toate sau unele din 
din(>le aSUlpra multi mei. ,Cal'tr('a va fi ,-,,<,rlcSă lt';'R jl1lflu8triile cese ipOt nmşte din produsele noastre 
ea Aă ii intele.asă Idc toată lumea: ştil1toare fie agricole precum: cereale .şi I(liin alt.e plante obiş-: 
<lll'l·te 'şi va R.yea înti1Hlel'ea de 200 patgini tip 8°. nnit cultivate in ţara noastră, s1.lu şi ,dcf3J)re .() mai 

5. St.u:diu de IMograiie ~i bibljogralfie aSl~pra bună pregătire a'Praduselor grrudinil(}r de {nFete. 
lui Ştefan O. IOl'itf. Premiu Gnno ler. Vaii {) carte dogtinnta marilor şi milCilor !prG~ 

Va !fi o ('(wcetare amăntmtită 8iS'llIPl'a Yiet,ii lni 
şi !Se va al'ăt,a cnprin'Rul scrierilor waral(>tCtI'i'~ln
IClu-se (lin rpUnlCt ,de yedere al iz\'oarelor şi alînt>n

prietari, tl'at.fmd .ohestiuni1e rpe temei !ştiinţifie, 
rdar expuse eâtlmari :popular. Va IOl.ljp1liude circa 
250 pagini fOr'l11at 8°. 

l.~inilor literare. Va fi ~('Irisă lpentru marelo pnhlj{' , 14. Ştiinţa gl'rudinăriei şi ill/duetrializarea. 
şi !pentru .~tllldenţi. Int.inderea ,de ('ir{'a 150 PA- I proouselor grăldinelor de frl1~to. Un premiu 1C1e 
ginit.îv· 8°. . 14000 Ici. 

6. Studju a,$Ulpl'fl muzircei r{}mân~ti. Unpre- -se Ta t.rat.a. ·întâi d("~pl"e cultura zarza,at.nri-
miu de 5000 lei lor şi 'pemectional'ea sJpeciilor ('Mi cresq în ţ,ara 

noa~tră, aratân'd1h',eba7~le şt.iinti;ficB ale aieestei 
ramuri de economie rurala. In adOlla parte se va. 
trat.a: ,despre cultura şi :per1eK'ţionarea voonil{)r ro.
ditori, ;preenm .,i inldu~tTializarea fructelor,ara
ti'mdu-se metode.le ('("le m.ai hune şi rezultatele d.o
bândite în alte tari din Enr<J,Ţla ~i 'din America. 
Va avea întinJel~ Idecjrea 200 'Pagini 8°, 

,Va C'fJ.llpri:ncle în rprima 'Pllrt.e noti,t.e istarÎlce, 
cara<lterizarea mu~icei populare ·dîn di.ferite re
gi una. cu exemple (melodii, 'l)ote muzi(~al(\') Idin 

. toate 1)1'{.t'\'lncjil o; în a 1t10l1R, hiogrsrfiile !şi lncra
-rile ooIl1iJlOzitmilor români din t.oat.e !pro\inreiile, 
leU cercetări ItSlllpra compozitiilor l.or, arătâm'lll-:-e 
ind'lnen,ţel-e [muzicei Iţ)OIpll1al'e şi înf.Jnen·ţe1e mari
lor compozit.ori etJr.eini-

7. P~mântul Neamului R(}Ilt.âneAA"_ Ci'ntci 'pr(>
miii 'dec.ât.e 3000 lei. 

Va 'Cllrprrinde desoe,ricl'ea lllleia !djn prmrjnr.iile 
llrmăioare ale Ţ:1rei româneşti: Al'Id.ealu.1. Barna
tuI cu Cri~alla, Balsara.bia., BlH'Q\rina, Dobro,.,~.a. 
\Veche .şi nouă. 

15. Irigatiunile. Un premiu !de 15.000 lei. 

Se 1V0r stlooia sist-emele d", il'Î:gruţinne .întrebu.~ 
intate in alte ţări; se va arăt.a car.e ar putea fi 
întrodll~ ]a noi, în os roeg.iuni şi in ce a:mllIneiOOtl 
diţiuni de rea1<j'zare. 

rere $i vtŞnjl.::e păreri de rău, Erau morti ÎtlZYem- Re va falec>. de~rier{'a rpitoreil;;:.(~ă fi prOyilh~jei. 
nati cu vorbe nernteşti Ş.i polonel;e. Erau ~rmellr, I Hcurtă schit.a istorică. ,Ht!iruin,dtt-se aRllipra llbpte-
4Crau unguri, erau cehi d:n BoemIa. Erau Ş1 frall' . lor .de'COn.<>envare 'Ila~ională. _ Bi'.'1f'rica, Şooala. 
tuH şi ita[,ieni. Toate mormintele acestea umbrife Instituţii culturale !şj finanoejare-€lcOnomÎ.ce în 
<le copa-cÎ, în părmântll·1 pr.mitor al păcfi i. de)}arte trecut.. _ Figuri repl'ezentatti'\'e: prelati. o!'ICrii
d,e ru-de, de aimici, de căim~n, - momninte de bă- tor.i, .rta'SCăJi,imldrumători 'Politici. _ Cei t.recuti 
trân'l, de RăcăI, de fed(jare. stăteau alătur,! într'o 
meIancolii.că frMie, trisQe morminte de .prrbegi. Si vestf! bot.are .şi mIu] lor ,în Veeihiul R~at. - Mi
moş-Gheorghe se întorcea pe Un drllimtI.Şor, şi no.ritălţile conlocl1itllare. - Daie sf.ITt.jgtic.e ~i M 

i.ar se oprea. lciugulilld câte o buruiană rea de pl) ne l'Ipuu ele. - Parte'a .(le ~l trj'huţje a ·prav111-
hraz.d.e, ori rUiPân:d un olomburel uscat de pe-o ()ieiin 110na a ooatllire !de .st/at. 

Va fi trn foItllldl11 de specialit.ate, li'nsa <cu des
yolta.re 'potrivit.ă şi ipp-ntru marele pub1ic. Inlin
'rlereade oi1"('-8 %0 !pagini {,ÎJp. 8°. 

Dispoziţi.1,ni. generale. 

ta a<'est oon.cul"'S 'Se 'vor prw"e:n.ta m.Jlmai 
('rări inedite. 

Autorii cari vor fiii oonClIrate, vor S'Cl"iil looră
l'ile illtl1pă înidic-B.ţÎunile ,'li ,în limite}e Klate. Nu VOr 

fi ohliga t i .a rpăstra ti tlmile cari arată suibi E'lCtul fie 
('ăreÎ lu<,·rări; ci v.or formula 'î~i~i titlurile ce 
Ji",se 'Vor părea: mai potrivite ~i ma~ atrăgătoaoo. 

'creangă În,ooritrl. Volumele ,'orat\'ea 12-16 C:'Oa:le. de t.ipar. fM-

• 
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.,Au CTa<;iOut frumos \!)IOmii, ,zjjcea el iooet; 'mat 8°. 
măcar că nu mai Vine n'ime să-oj ude. J-am Îngrljît Va fi ° efl l' ta de !p(I!J)\11a1rizar€', frnmoo. s~risă, 

Da'C'ă materia unei lucrări oomrportă şi ilust.ra-
ţiuni, VOf {la pHrerilE' <!)iîndrum.ările 00 {lroone- .1 
<casare pentru a s:e avea în vedere la facerea ilu.- I 

eu: mie mH milă d'e morţi", în care eruldid'a să sene /Ca temei, daT să nu fie 

[n duPă-amiază lină, moş·Oheorghe Tatianu ~parentă. . 
îmi vor])eQ despre cei uit1a't'i. 8. Ingrijirea copiilor. Un :premiu -de 5000 Jei. 

'(Va uflll1a). 

• 

~. ------

1& va; arăta marea mortalitate a oopiilw1 mai 
ales din !Cau.za ralei lodngrijiri; 'se vor expune 
1'(\guJele de urmat pentru lCreşt.el'ea oopiil{lll' .dela 
'llliŞtere până la vârsta u<a !şcoală. Va fi o <"arte de 

straţiunilor 'C(\ al' Însoţi textul la tiJlăril'e.. .,,~~ 

LUlCrăl'ile 'vor f:i o trimise în manuI9Crjl86 Sn ,~ 
mod anonim, în<roţite l{le un Iplie care va inochiide ! 
numele autonIlui.Plj'Cul va !purta. un motto 00

1 se va repuxh1lCe pe e,apert.a manuacri~ului şi pe 
a<eeootă -copertă 9t3 va însemna numărul !şi numele . 
!premiului \pentTu care seprezint.ă. _ 

1iJ, 



-
:\fal'ti, 24 Tulie 1!l:!!Y,. 

~fanll;.>.('l'iflcle Tor fi :orl',j'seeitet nllimaj pc o 
Vil~ină a {ilei. HlTlcl'ile premiate .\'01' ,d~wenJi .pro
prietatea s<x'jetătiî. Ea va tupări orÎIC[tte ~lj.til1nl 
,'a .sorotÎ ,do euvijnlţă. Din 'pretul netiflt~"ânzal'e 
ee va a(',orda au,t.Q!'ului 207G pentIm toate odiţiu
nito cegO vor ti'Pări În tiltnpnl \'ietii f'.akşi, !după 
'moarte, llrma.şrlor săi, i'nl{'()nrfonnitate I('U leg-Ba 
nOll$tră ,oo<presii. 

T(>./"menul prezentării t'a fi până la 1 NOtl. 1928. 

Manu:ox'risele se'vor depune sall&eYOf trimite 
ilână la 1 NQelm:v-rie 1923 la sadi'ul oSOOietăţii "Car 
tea Român(>~sdi", Bule\'aI'ldul Academiei nI'. 3, 
în "ehimbll1 uenei arleverinţe care va arăt.a motto 
depe manuscris şj nt~ărlll ,de ij1nregi_~tral'e al 
ItI(' l'a rei. 

('DmritetulîlŞi rt'ZRIwa drept,nl d<:l a propune 
autorilor ale căror lucrări an fost .!>OOOt.ite eă me
l'ită să fie premiate, Înlătltlrar'ea ,"HU 'mdclifi('llrea 
unora ,din părţile aK'~lor luerări. 

După eercet.al-ea luerărihn, Imanu~l'i~le ne
premiate 00 '"OI' ,înapoia în ~hiltl~)ttl al(hwerintel 
luată la depunere. 

./ 
Concertul Dora Lepa. 

nU'p~1 cum am anuntat În ~azcta noastra, 
Sfimbfttă SCarJ 21 Iure d~oara f)OfJ L"pa - aJ
m:rabila noastră cânt~ireaW -_. a d;lt un conc,-::rt 
Îl! comuna Chisjneu. 

Concertul a avut loc în sala K';r "1 lin pl!bli-: 
imens !a tinut ~ă sărhătorească JUIJ,j fiecare bu
cată executată, pe mTrea cântăreaţa. Progr<:;mul 
a fos.t desw1 de variat şi aranjat cu muit gust. 

Au fost apl'aud'ate şj bîsatc cu toată ptlterea 
bucăt!le româneşti ale maestrliil>; nr,;'cii~{'allll. 

fntelcctllaUtatea muzicală a a!m:ciat el! re
petate Cl,plaHze. bu'căti de Mosart, M,jerberr, 
Brambsx şi Grieg. După COnc~rt ri urmat car:s 
până in zorii zilei. Reusita JI'.)r~",t a fost la înaJ
t:me. iar 'Cea matcr:al.1 sati<;;.idhjare. 

Numeroa~e ilori QU fost of~rît,~ ~ări),Horjtci 
cânWrete, tot publicul r ~'.!:~df:nd putinul tirnn de
stinat concertului. Diu jrffor'oafuni!c avute, o 
bună parte a reusl:~i acestuI concert se datoreste 
dlui Spacovicî -- j)r!hlH;!tC,nl1 plilse i Chjşineu 
mrc ,merită tO.lLl lauda. R 
_ ata- I s; tIA )f' n , ..... ,. n • ai 

Ser impofriva scarlatinei. 
Din Roma seu'lIuntă că c.e-lebrul medic Cris

tÎll() ar fi descoperit Un ser ÎmpoLriva scarlat1nci 
Primele experiente 'care au avut 10'"' I,t AC.1demie, 
au rel!~j,t Pe deplin. 

., . , .. ". nu:. -,·w asU71 .. n 

Arest preventiv pentru delict de presă. 
BUCUReSTI. -Tribunalul ~ cOl!fllmat de

C!dll instantei i:nrep;oare f;, m .;al' s'a diSPUS :ue
~;:area' redactorului si edjcoruluÎ re<;ponzabil a 
revistei "Piiamana". Rămâne de văzut acum dacă 

instantele la canI sa IJ.Ckt recurs VOr aproba a-
C\!st punct de vedere. 

Interpretarea legIi În acest senz. a pred·u::: (. 
profundă impresie În cercurile juridice ca si În 
'umc~ presei, de oarece ea deschide o perspectivă 
nouă şi purn i..tYlm.I:'!I~' Iih';!r(ătr:i de a g,lIl cli. 

Greva tipografilor din Ardeal. 
Re.tUGl'f?a fmfati,velor întt'e lUJCrăfori şi palremi Cl~ 

interv&n.ţia M in. mwu:ii-

Eri 2J Iulie s'at; relult la Cluj tratativele in
trerupte între lucrăO:F tipografi şi patroni În ur
ma interventiei IllL/.!",cr'Ji~li muncii. 

Muncitorii au cent minimum de SalaT 1.3\'0 
tei pe săptămână. 

Delegatia pia:tO:1i1n-, prezidat~ de d. Kr;1tt. 
diu Sibiu, . n'a pus nimic în vedete, dar a formulat 

.foconditiune 'Că ar fi să S~ stabPească şi un minI' r II1UIn de muncă, nu numai unul de sala,r şi anu-

\. 

~ m.,.,e:ztccare 111crătcr ~ă culeagă 5WO ce litere 

\" Lucrătorii au refuzat, Însă. După inte:-ventia 
\\imun~i se vor relua tratativeic. 

, ~'\. , ~ 

\( -
\ ~ 
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"TRIBUNA ARADULUI" 

1 NFORMA ŢIIUNI. 
- CititQrii noştri sunt, in8i,qt~nt, 'ru9aţl~ să It! 

gl'ăbe..a.~că cu achitarea 1'N3fanţel9r de abonament. 
La caz cQ11.,trar, ne v-edem siliti să le si,~tăm Iri 
miterea ziarul'/Li, infiinţ-atşi 8'IJ.s(iwtt-t C'u atâtea 
jertfe. 

Publictu nostru we!JU8 să înţeleagă rostul 
unui zi-ar românesc în ofa.şul acesta de frontieră 
ş·i si ne dM tot sprijinul, frăteşf~ ţi la tim.p. 

ADMINISTRAŢlr1. 

- Frun-ta.şul !polit.i'() Idin BuoeY\ .. i1l;a dl Iancu 
Flollkhor a .donat 'pent,l'U refac'erea oraIŞuhli St()ro
jint"ţ. suma <le 500.000 lei. . 

• 
- Se I8.'fjrmă că dU\pă 'terminare.'l. ('.(JIllferÎntei 

,dela Rinai,a, d. Ionel Brătianu va pleea la Karll"
bad. Primul-itI1ini'Stru ,'a lÎJpsi /din t,ară 26 de 
zi II{). 

Interimatul preşedinţiei oollsilillluj 'd€' miniş
tI'j \,)!t .fj t;nnt '{le .tI. general Văjt()Îanu. 

!It 

- Zi~re1e .oin Belgrad a,fil"mă. K'ă cu'OC':azia 
comfel'enteî dela ,sinaia, gu\'ernnl alibanez va tri
mitie ,delegaţi în Hom~înita {'a ·.qă '('Coa!''' a('('('plarea 
A l,banieî lin illjea-Allf.antă. 

AlCclBaşÎ ziare Imai s.pun d ar fi vorba să ,~ 
o,f('re t!,'()Il111 Albaniei prin{·ipelui Nii.. .. .>[ae al Ho
mâniei. 

• 
Logodnr1, Anl'1'ljtl Fillf'iU. ('olllfT('i.Rnt 1Il Ya~' 

Căll şi <ll'}oal'a An·glwlina ,r{c!llltia pl'{~f('"oanl 1~1 
Cuiodi, lOg<:Khti. 

• 
- A IlIpărut În odinHl'a "Ca rtca Rn,IIJÎlneas"ă" 

Pagini <lle"e nlr. 136; "Ba!'lllnl Bi,;{l('eanul11t"c1e 
Alex.O(k'be!'{'u. Pretul ll?i 2. De ,·;tnz,ne la Illl'in

elpa1e1e librării ,din ţară. 
• 

- Din 21-26 Iulie are loc la Viena al VIH-Iea 
ConJ<res Tcosofic; afară de !"tatele eurr;pellC, sunt re
prezentatc America, India si Japonia. fntre conferen
(iar;i cei mai cunoscuti se semnalează doctoreasa EIi
sabeta 'RoHen din Berlin, doct. JinaraJadasa, un oculist 
si prezică tor din Ceylon si sotia sa de orjf{ine en~leză 
care e Însă ulla dintre cele mai frecvcnte agitatoare 

,feministe ale Indiei, apoi tânărul indian Krishnamurti 
se!!}1 .,Stelei În Orient". 

* 
- Râmniclll-Sărat a început În 21 ItLlie congresul 

cnrcspondcntilor de ziare ~rupati in jurul "Asociatiei 
Corespondenti/or de ziare din provincie". 

• 
- Tele~ramele sosite in cursul zilei de eri arată 

că guvernul sovietelor ruse a comunicat confcrintii, din 
Lausanne că acceptă textul convenţiei strâmtorilm si 
că delegatii ruS! va.- iscali. în termen de trei luni tex-
tul acestei conventiuni. ' ,. 

- Din 26-30 Iulie c. va avea Icx: În laşi un con
gres al Societăţii Nationale de apiCII/tură (stuPărit) dm 
România. 

Membrii acestei Societăti vor avea pe CfR. o re
ducere de 25 prcx:ente. . \ 

It 

- MUL TUMilXl. Tuturor acelora c,ld al,; hlZtt 
parte {la În1110rmd.nta-"J l1('uitatului nostru unc!liu, 
Io.:m Koller, consilier de Curte de Appl. şi al! 

dt:.!:'<lliS coroane le cX!prjlmăm J)!e a'.:eaită cale mul
tt~l'11irHe fa.mllii;ndcliate. - Arad, !a 12 hiBe 
1923. ~ Rudolf K611er. il1~ector 1;1 CfR.; F.lena 
Milosilis şi Francisc Mikiloşi, trnp. de mşcare· la 
CfR. n. ,-... . r •• ..... 

Şase persoane otdivife cu ciuperci 
la Craiova. 

La Varietu-l "forey" s'a servit in seara zile! 
de 21 ludie la masă mâncări cu ciUPerci· 

Toate persoanele cari au mâncat ciupercile 
IJU fost apucate de dureri stomacalt: atroce. 

D. dlDitan OI ăt1!';!scu, artiste>{e AnnÎe Ban. A~ 
nica Albofru, Ana Conty, Forrey, proprietarul va· 
rietuJu1 ş.i btrd'itureasa care a pr~parat cjuper
ci1eau fost trans.portati la SP1t.l!t:., fi!ClntroiJÎa 
spre a li-se face s!>ăIături stomacale. 

S'a deschi:; {) anchetă s.j)i',' 'J se desccperl 

vlnov~tt· 

Pa~, .. 

o scrisoare ... întârzia1ă. 
Parcurge iri 20 de ani 32 chilometri. -
Din LondJ1a; se vesteste: 

O scr:soare pusă la poştă în Redford, (An
g;:Îa), În anul 1903 a ajuns la destinator d. HoweU. 
care .IOcueste într'o looMitate }Ia 32 chHometrt 
d~·tL:1It,1 dc plll1,,;tu1de plecare, În să'Ptămâna tre
cută. 

S.:risoarea ac.C<llSta a che!tuit 20 ani pentru a 
l~a'rCll~e 32 chilometri, Şi e foarte e1l1dat cum·· 
În atâtt,. amar de \"Teme nu s'a ru:nat si distrus. 
Cille ştie unde şi-o fi dorl1H biata lungul somn 
de vicrzure! 

Ce c mai ciu'dat e Îns.ă că A,dministratia a: 
intr;tznit Încă sa ceară lin ,.P e II 11 y" de diferentă 

Dentrn timbraTe insuficjentă. 

.... v ..,.,. .. , .e, • .., ne ,C _1111 __ 

Incendiul din Constanta. 
CONSTANTA. -- Un incendiu ing[ozit:Jr a 

distrt:l in W)aplea de eri ilIai II1U.JtC case împrt:

ună ou do:)cndntelc. Daunele Sl,!it de " mîJ:Llan~. 

-........1 ..... ' u • besen U at a ..... ., A 

Serbare poporală in Valea Brad. 
In 1:1 I1l1ie c. a ft'Vut 10(' Îneclmulla Yal('H 

Bl'aK.l o hnmoa:<ă serbare în amÎntirea a'(',ehlia 
nal'e R fost Andrei baron 'lieŞaguna. La a,'eeas.ta 
serl.~re, pe lângă o mare Imlllt,îme de tărani ,din 
('OlllllUă, all luat parte şi multi Oll\.<;.pc-tj din Brad 
,i lhiade Criş. 

Părintele ~[iron P()l:XJl\'i~'iu ţ>i <11'. 1. Fel~,a au 
tinnt CllTimtărj de:<'[ll'e faJpt.ele mitmpolit.ului Şa
g'llnll:, An urmat. ,{mtărÎ, un 'lIl(molog iŞ'i diferite 
FnllIloa,,,e d('('la:rr.ut.ii. 

Al'ea--tă i'{'rhare a fo~t or~<mizată ·de ·:firalii 
l"i1, Yic·tol', :\Iiron, I!al'j(lIl, {rhoorghe ,,;\i Traian 
F·el(>fJ. foarte inbiti de ·pnp01'lIlIfKn R('ea {'()ftlună 
îll«'l!re nl"'pîlll'de:<c "fatJullÎ ·bu.ne. 

Y {'li i tu] 'M l,h~tl'i i, ('{Inform !CirculareÎ T. P, 8. 
S mÎtI'(}r{)!jtnlui Bălan, €'ste l()estÎnată ,pentru 'mo 
ntlmentl1! 'f'e f'e va l'i:rli('a lui lŞa,gnna. . 

n~ 1 b 
. 

• 4 "".$2 ." ....,. 
Listă de subscripţie, 

pentru un Wnăr si foarte 'talentat scul.ptor român 
ardelean, care doreşte să-şi cO'ntinue studiile În-·~ 
trcrupte din taU7..a HI>sei de mjj!oa.ce. 

fhcem :apel la publiCUl românesc, să sp(:}:ne 
Cli obolu-i a,CC'St talent in plină în-Illorire. 

Sumele se vor trimi.te redactiei noastre, 

Până aculffi am primit următoarele sume: 

Redactia .. Tribuna AraduJu:" Lei 500 
D. dr, Ioan Groza, deputat Lei 100 
D. Mihail COYri~-Roşianu Lei 100 
Barcil Aurel Pop' Lei 100 
D. Lazăr Paleu (Pâncota) Lei 1000 
D. dr, s.·~'cr Păsc\Jtiu, medic ,Lc'i 100 
D. Vasle Ool'diş Lei 500 
D, COflist.'MiclCl-lcu Lei 100 
D, dr. Mihai Mărcus Lei 400' 
D. Teodor Stan, proprietar Lei 500 

4$ 

Bursa. 
lCRICH. de~.hidcrea. - Berlin 16. N~\~

~'()rk 563, Lon<lra 2391, Papj,s 3340, Mr~a.no 2460. 
I'liaga 1690, Budaposta 550, Be]gra<l 600, Bucu
reşti 295, Viena 7950. 

BUCURI:STI. îl1ch'dcrea. ~ PJăti: - Paris 
11.30. Bef!lin 550, Londra 888, Newyork 19350, Mi
lano 833, Zurich .3435, Viewa. 2810, Praga 582, 
Bud<liposta 225. 

VALUTE: - Napokon 725, marca 8, leva 
175, lira turcească 120, fontul engle.z 900. francuf 
f!,arr~ez 1170, fl'anw,ţ elvctr.an 34, }·ira 820, drahma, 
500. dianrul 220, doNa'rlll 198, marca po-Ionă 18, 
cor. a,u:striacă 23, cor: maglhiară 140. soco!lUj 600. 

------------------------------._----
R,·iutfor responsabil: IOAN DJMITR1U. 

Cenzurai: Y le TIIN. 
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".4. .. TRIBUNA ARADULUI" 

L Itentiune! ţ~Ld~:C~~ĂgfN~r.~~~r~: 
~ .. ~:fu110SIF DITIR. GH! ~~p~~r. ::~s~ 
1 (Magyar-u.) Nr. 10, unde se servesc zilnic 
, cele mai bune mâncări şi băuturi. In fiecare 

AI 1 __ 

î+ 
i 

seară orchestră de rangul prim. Se prImesc 
şi abonenţil 

~""""" .. ~ ........... a ..... 

Anton Oprean 

• 
lugrav şi văpsitor ::. Primeşte 
lucrări dela cele mai 8impl~ 
până la cele mai artistice. La 
dorjnt~, prezintă cea mai nouă 
colectie de moat:le. ::: 

Str. Sarm!segethuza (Aranykez-u,) No. 4. sau la 
prhăUe de vopsele Din Steinifzer Bul. R~g. Maria -

:: moara cu aburi, fa~: 
: brică de spiit şi de: 
:. ~ drajdii ~: 
~ .. 

Societate Anon. Ind. Arad. 
1" -- ~--~--------_._---~--~--~------

1 .... -Jo.'7'*~ L*~,-,,!<,,~ ,;,,:,-~, ~.;:;.u~~~.,.-~....--'l.~~-_"t.\),u ... """"'c .. ;·:-_-~:w,,;:~~.:::t:'!Z);;l;.,t'~ 
_~'f~~"""'~;:~~'.~ _~~~ ............. ~ "'--- _____ ~ 

I O rug-are! 
( România :: Notar public Arad. i ---....:.;~.:.::.:.:.,;"::"..:.:....:...:..;;;.;;:.:.....:::;,,,,;;;.;;~...;...;........;.~--

~" Nr. 246-1923. 
~.~ 

!: j", Publicaţiune de licitaţie. 
La recercarea firmei inregistrate din 

Arad, "Lamella" fabrica Articole'or de Plăci 
_ Metalice se vor vinde (5000) cincimii buctti 

'"~ cutii pentru cremă de ghete de metal.. ,pe 
. contul şi pzicul filme~: Uzinele Clllm.lc.e 

J "fedol" Sig-islflund Vada~z & Comp.,v l~ hct-
tatit! publicâ care se va tllJe pe lânga mter
ventia subsemnatul notar public În Ar8.d~ Str. 
Româuului Nr. 4, la {28) dou~zecişiODt lillie 

"Tribuna Aradului." 
~ (1923) unam;enouăSUltdouăzeci~Îlrei, după 

amează la orele (3) trd. ,~",,~,~~""'~tI~_ .......... 

Cutiile cari formează obiectul licitatiei & S. AI ForestJ,'ara dl'n loma ~ i se vor vinde cu bani gata acelui care va ah ri r y 
mai mare prt t de cl'lmpărare. i S 

~ Pr etuL de strigare e (20,OCXJ. - ) adec~: Irad, Bul. Regele Ferdinand No. (22) 4. ! 
i douăzecimll de LeI, care suma poate fi 111 i Cel' JIUl! lII.lH1 IntrellrJndere ["1'(\8- 1 i"~ lipsă de oierte, treptat redus~ I Pretul cllmpă- A, Hen\ din România, IItitt hln1De t'se"te 

raTe este El se plăti momentan după inche· • C:-;.\ tur!. 61~ ~l t'~('lIte ?wi. FN'es~mle 
- rai' " tatI' eJ' " "'f CU ahu,'J 1lI .'l1!llsi, f l'I't'!!ln\u, Satu- ! le e lC~ • • • • •.• 't mare.}'el't'sh';l.1l şi Uomorod-Coh:dm. CfI carI doresc a partlcwa la lICitatie, i . . 
au se, depună un vadiu de (2000.-) douămii I'~ [xploatărl de pă~ri ia t~a te reglUnll~ : 
de LeI. .:: TranSilvaniei. •• t 

~umpa~ătorul are se transporţe mărf~flle ................................. .... 
cumparate dlO locul de vânzare m rest!mp 
de (3) trei zile. 

-' Taxa de cumpărere şi toate dările vor 
fi suportate de cătră cumpărător. 

Dat in Arad, la (20) douăzeci Iulie (1923) 
unamit nouăsutedouăze~işi trei. 

Notar public: Dr. BELEŞ. 

Executorul judecătoresc regesc Arad. 

No. G. 5298/2-1923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisului 1) Judecatoriei de ocol 
Arad, No. de mai sus, ghete de box cuprinse , 
In favorul lui Nyistor Gerge pentru suma ~e 
Lei 1160 capital, interese 5% dela 1 Noemvne 
1922. 

Spese sta bilite in prezent in suma " de 
Lei 67025, se vor vinde la Jicitaţie in Arad, 1 
Strada Gelu No. 21, în ziua de 24 Iulie 1923, . 
la orele 5 d. m. 

Arad, )a 10 Iulie 1923. 

-------------------------------~ 

"ARĂ DANA" 
SOC. comercială şi Industrială pe actiuni 
AradJ BulrReo. Fardinand 1. No. 24 

in ca..e proprii. 

No. Telefon 304. NOI Telefon 304. 

Capital SOC. deplin vărsat l 7. 500.000 

• • a'''' 
Oh. Cfupuliga. i Se ocu~ă cu_tot felul de aface.ri 

exec. jud. Iegesc. comerciale Ş'A bancare: Are I!! . - ,.. I perm~nenţă ~n de~ozlţele. proprll 
:·······~········~·~···············i I :;om:;te. textl.!!: SPlrt

r
! Sptrtuo8se 

:.Industna de Ulei din Arad S. PlAI 5 .;~» 
! Irad, Bul. Regele Ferdlnand 1. Ir. 22. : .' 
• Fabrleat.e fi A.rticole ROBstre: Ulei· : 
: uri Tegetale, uleiurl minerale~ turte • 
• de 1l1eiu, petrol, lustru (firnis), • 
• tOTote, unSoare de trăsură, buzln : I 
: Specialitatea noastră: ULEIU PENTRU : I 
::: PUDELE. - litl pentru geamuri. ::: . 
: ,.te,ra. •••• Telefon 135 : 1 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••• : ' ii. ______ • __ • __ i ___ ~_n 

Primeşte depuneri spre truc
tlficare. :: Acordă Imprumu

turI pe mărlurl In gaj. 

Se AFLA in fiecare RESTAURANT 

şi PRĂVĂLIE DE DELICATESE . 
că cel mai bun şi cel mai îeftin 

a. la. PILSEN. I 
Prin deplzit in IRI O : la firma' 

alexandru Reusz 
Inslalatillnile cele mai moderne: ca 
:: răcoritor şi fabrică de ghiaţa.. :: 

Arhitect Jllexandru Grai 
IIntreprenor intreprinde totfelul de 
constructii noi şi lepăti de căşi şi 
dependinte, apaducte, canaIizări etc. 
:: cu preturi modeste :: 

1 

Irad, Str. Ioan Calv'n 12a 

t 

Industria 'extUă Aradaoa .. .. Societate Inonima S ••. 

~I FIIatura de bumbac = 
• :; Tesetorie de bumbac 1: • 

.ei Ilbitu,a:: Vopsalorie ~ 

. . .. 

ADRESA TELEORAFICA: T EX TI LA RAD. 
'elefel 758. Teleloll 158. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.; 

,:
~ 

! , !~ 
• • fi <II' : Fabrica de Impletiturl $1 Iri- 5 f 
i cotage din Arad S. 1. 5 i ~, 
: CA.PITA.L SOCUL: 16,000.000 LeI. i -( ~ 

: LucreazA 1n cele mat moderne culori toate BrtJ· • /~-' , .' 
• colele de tricotaj, oa.: A.nle.le ele sport din lână • I ' • ,i mătasA, .lrtlcole de rantasle, Cnvate, Ciorapi, : 5 u Broboade fi TiteUnă de primă calitate. :: ::; 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' ! j ; 

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

se primesc cu preturile 
cele mai avantajoase la 

• al _ 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

"Tribuna Aradului" 
Irad, Strada RomAnului Hr. 13. 
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