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ABONAMENTUL: • • Pe un an • 300 Lei 

Pe jum. an. 160 Lei 

Pe 3 luni 85 Lei' 

Lunar •• 30 Lei rl una ra U UI 
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Inserţiuni!e se primesc 
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{mpăcare... niciodată? 
la <I('{>la.ş timp în e;tjn' ullii dltltl'C ~'om- \ 

patrioţii noştri unguri, cu 1Ill \"[ldit t'X!~l'.s . 

de scntimentalism, C<'1re le sade rău de tot, 
încearcă pe tont" struncle o :împ(warp în
tre noi şi ei, - de pesto glia.niţii, de pe 
malurrile lJun(u:ii ne vin intr'una ve.'71i1c· 
urii, pe care ne-împ(lcaţii lluş'tri Ve1CHll ne-o 

, poarttt. 
Xn vrmu ,s(1) dlJSPUllCh'lll cu \"iulpllFL <1-

Ziar independent 
. ... 

Două ned'rep1ăfi. 
Pentru funcţionarii din Arad. 

Nll vrem prin aceste rânduri. să ră'scoltm ne-
multumiri în sufletul functionarilor din Arad, ci I 

a le spune si celor ce nu ştiu două neuncptc acpre
cieri de~pre traiul nolstru aici în oraşuJ dela gra-
nita cea mai de APus a tării. . 

la administraţie 'şi la • 

Agenţiile de publicitate. 

Illtr'un viitor a r ti-e 01 vom arăta ce date sunt 
nccc'sarc !)Cn1rll SIIs.tincn;:a cererilQr noastre. 

A doua nedrcpta·te .estc aceea că ministerul 
Îjxcaz[l pentru Amd cotele de chirie 15, 20 si 25 
la suUi pe cand ÎIl u11cle OraŞe miCi unde aproape 
fiecare functionar îSi atc dtsuta sa. cotele de chi
rie sunt 20, 25 şi 30 laslltă respectiv pentru ne
cfls~rtoriti, cftsătoriti fără copii şi etisătoriti Cil 

copii. 

Speriîlm că functiorrarii îşi vor da t1eama di 
nll mai e timpul 11ep;iJsării, ci VOr cere elI tobi 
H)rUinul d,lor condudHort ai orasului, judetului 
şi parla.mentadlor să lămurcasdt ÎJ\1altelc foruri 
că realiOa1ca este invers de cum au creZllt-o. , Isemănătoare, acelora c<l)i'i îşi agită pum

nul de'acolo. 
Da r ft'Ostul nost I'Il ,aci. rst.e S(l fi m in

tr·o eontinuă Y0gho. şi să dăm afacul'i1or 
un răspuns. 

Printr'o hotărÎl1c a Consilirului de miniştri 
dată. astă toamnă, În ajul1u.[ re[)artizării celor 
60.0 miliC'::lne, ca SPOr de scul11jJCte, functionarilor 
din Arad, li-s'a făwt o mare' nedrCI)tate .prin fap
tilll 'că AJiadtM a fost considerat între oraşele Cli 

viată mai ieftină c!lccât bUTl;Îoară, Craiova, Ojur-I gtu, FOC)alli şi cu o pal)lllatie inferioară cifrei de 
50.000 locuitori. 

NilC[ chiriile nu sunt m'ai mici ca în al re oraşe 
favorizate şi nici vai! viata nu este mai ieftină 
în Apadwl orQ]}sit şi uitat d.c toate guvcrnele. 

Vor ştii de0i vecinii noşh'i cii lHl noi 
le purUî,n'l ură. Noi suntem nn popor ~ă~r1î 
venin :în f-mflet. şi cu o ch0nlnro d0 nohll 
şi înalt unwIlitarism, întru muncă şi pace. 

Dar - moşia este il, noastră, plim[m
t,ul învelit - cu'sfmg0h" nostru, şi noi -
stă.ptmit.orii. 

Cu ochii do vuHulr \'om pi'ltnlllde În J'XI
riIe unde.' se 'tI'SCUIHl dnşlllkl:niilc --' şi ']0 

VClm uJ'lmiiri. Cu s·uflct linistit, aalmi si ' si
o'uri - vom (l,c;t Of)hl sti f.;{' in ftii I ~(,Z(', (ladi ,ro, j .t ~ 

vor dorL i'Jr utrglt;iţii tl0 Pl'i. Dacă ei (~r0d 
Crl e hine sfL'se gi'mdealscă la asb. - ~'o 
fadl. 

::\oi nu-i duşmănim, .. ÎW:;{I, "nil' \'('dea ... 

• (1 VJ 

Pentnl acestc motive functionariLor din Arac! 
li s'a dat oa ~j)or de scumpete 750=300+300.+150 
În loc de 1000=400+400+200 câ:tar fi fdst drept. 

Această nedreptate nu s'a aPlicat l'a flq!cti;,
. narii dela CFR. întrucât dlor primesc 1000 Ici 

spor de scumpete~ 

In ajunUl votării bug-'ctului, s'a făcut un me-
mo'ritl în care se arăta 11I'~drc'alpta apreciere a 
traiului din Ar.ad; iar d. !llSpoctor General I, 
OeorKeSCll, prefectul judeţullli a avut buna vointă 
de a-1 Înmâna gu.vernului, Mai mll.!t Încă: au fost 
ruzati şi dnii parlamcntari ai judetului .a sustine 
droptek revendicări ale functiotlarilor din Arftd 
si s',au (}btinut chiar.,·,. promisiuni. 

A trecut şi bl~getul, va trece si slPorul.şÎ dacă 
dUTlctionarii nu Vlor lua mjl",uri de aCllm s~i strân
gă nindurile şi să adu",e toate datele tJcntru a le 
prClz:cnta la forma"[ca hugctului viitor, vor răndne 
inc:adrati aşa cum sunt azi şi cine ştie de se va 
mai putea repara greşala. 

VLAD Tf.PEŞ. 

•• ".... '.-x'SS .s $ AC7 

Formarea unei noui Ligi 
panslave. 

BELOnA]), - Tin timpn.l (],in ll,rrMi ,,';1 .-.cris 
ll\Ult.. «(Jn~pl'l"3Jnnlll~ll!tla conf.el'j'lltîi ;a st,at.I"l"r ~hl\'C 
Jla Paris, 

PI"OgramU'l e.ouJerintei acestor stacte fP'emtJ'lt 
f<wmarea unei nou:i I)igi lJansllB.ve, ,"a !I"u{prillide 
,'}i lHlllătollrele Ipun.cte d€.-o extl'-emă im'l).(),rt.a.'lIiţă: 

'l\iaie s11ateJle slll've 'V'm' Ul'llm o p«lit.ireă {'xtel'
J1ă e~mmă, In iIIl'€lSt SC(1IP 00 va înfiil1ţ.a o :centf'illă 
,})olitid Il ciÎl'ei l'OŞetdilntu YU fi PNlg-a san BE'l
gl'lillClu1, Se voa !Înfiinta (1)oi () cel1tl'ală eoonomiieă 
şi ·sc va I(WO!l o acţ.iume -cOO'mmă în toate eho;::.tin-
11 ilo enltul\c'llc. 
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Impresii fugare. luew muntii. Urj'aşi şi splcndizi. Incărcati cu p~i-I tulburMO'Jre în vi·ată, pentru a rămâne aci, me
duri. Ne ridkăm, l)utină miscarc n.e-cere trupul. reu, Într'Uijla la S<ltlul firii bune, visâlld ... 

Din drumuri prin tară. Apoi, din nou L.:'1 drUlm',AJ..:um t~'Cf~m sp.re p;e- I Dar nu-i icrtare ... Vrata te CCre mai departe 
d,t;al. Se face ziuă de-a bIncle. Cand se ~S(;hlde şi ill:0V~lrilŞiti de clipocitu! Pr:aho'VIci, care ne ur-

(UI"l11,a,re,) ~iTlll de munti, prin spărtură. se arată soardc : lll;lreşte de acum până pc la Plocsti, În salturile-i 
:Mă gâlll<]eatm ta at.âooarr.amci. cari l"U'llt la fc1. Ul1:c~, liniştj~. di5~ret. Jur de jur hr~zi şi !{lcc:e. ! '~}cste stânci şi în prf~viilirca S])rC văi, ne contj-

"Moder]·, ," cum le place lor să se nU1111·ască. Si Pn\'lm emoţlOnatl COflll1fllc dc gralllt, ce sau 111" : nu~im drumuL 
, U Ud't d' , 't t"· f . "nale I (>~\n1{l E-~'e (lă ac:azj'IlHO: HinK',ene ,şi femei 0n ,norim!ţa g,mma 1 ., lJl Ca~flClt1 n'a, um In 0Ţ111C ~rHr: I In .. l i amiTltc:s<c, de primuJ meu drum ce-I Hb~U-

oe .1 'p\ruee IJIlOrCU şidoallJK'fmta. ŞI !'tau atarnate.lIt aer, g~ta-gat~ .sa ~da,.~cum sc>m prin J)ltrtile astea. 
M ' '1' l' u. tOlll~l pare mo·rt 111 acest tl~l11t. NlC! f!on, mCI pa- '.' ' 

ai ales nc' aiSta jngmcrll UI-.. S\ raz}m:t ca- seri. va Într'un mrormânt, din R'pOte ... ca în at.lân- . E.1\-î ITI toa:~nn~. anal~1 ~919.: Pl~sem Ph~ du 
pul pe spetele de plUs ale compartimenfiullli: În- cul uTlel' p r[iJp[is tiI' şCI'IJ}uestc trenul, căutându-Si în CntuZl<lSllTI., cu Il~I~I.l mar~, .~1 gata sa.]~frunt on..:e .• 
ehi dea din ochi, si fUlmând tig:ara CII d'eliciu, - C t J t t 1 melc S d m 

Cof'ttlr' """ez' drmnul SPre eSI're. Când păd.sim spre a,PI a a afli, a ar t • I In rum a 'asculta picanteriile pc carihărba tii ÎncunjuraH se ] 1 r~l' ,1 , ., 't' t" 1 't U ~ l' , 
ultimul turcI. SUT1!em la .n.., net,ul culmina, nt al t.lr- ~.nm. 1,' ]n a,la .OVI .ura, LX. a o vncme,.p. o!o.~a~al.: ,care. simt.e-au datori să le dehitcze, Iar dnd Vre'!ltl '"",U , t t 1 d f d IZ, 
c\lşull1i. I.n drcapta lt1 prapastlC!" sub 1101, ca o JU- 111,m01'alSe]JIU lI. ş~ C,s. un ase ~10.r~Jtt, v ~d.n ~ c~at. 

imprudent aducea vorba: "Dar bărbatul dta!e", ';'c d' '(1)'1 se v'de o J)erc.che de şl'nc ŞI' un p1111e ou mnezeala tnsta, boIIHlvlC\oasa ... Pa\mal1-
ea 'file ca un gcst de nepasare .. , "Işi pc trece şi el (;,If( e 1,; 1. C '1 b .1'h·'" b " r ' mic canton. Pe acu-Io tr"ollsem a<:um Utl sfcl-t t~ run se OUL nea ,mtrlO 1acere slL,m. ~a, pus, le. 
desigur. N'ai' teamă".· '" r~ d t 't I-d - se • do Cl"aS. Si fi\ră sit vrci tc uÎmcşti., Câtă, muncă, e un e _ ro~eam ,mI-se ara a,u c"a Ir,l lfl ~an 

Vocea c{~dtlcătorHllli r;isl1llă pe afară. Câ,m- dUi energ-ie 'a tnehujf <t desfaşnare oamenii ca l.:aSc.all gaur.l man ~!);l:t~. de tunuri., \ edeam 
S~t poatft unca un dmm atât de mare. Si ce mull- l.:<\sc:\rSc SI Kanlt:r~ ndlcate, ~llb .nnI !rnzJlealt 

pja TllrZU, Apoi un sdrtiit dc p<tsipc,'1\is[p, şi că l' fl,\!.'n:ltă. Sii faCI' c;>lc de chilnmctrii pcntrl1caPUd.,I,lrt I'~ d.: \L'mn IllJg,hchate abIa ŞI PC!"iC1lloase, 
t,:Cere ... Ne g,îndim. LJllul ohservă: ," .. 1 

1 V S~l te vezI' nu mal' departe .. c\' mai sus. Ca în PC]'Il( C .. , "Câ·l1wia 'urzii,,, Aci a fost omorît Mihai j- 1 . 
teazul", ' Vh(:d. Iar tariJlclc crau putStii, tarIa e negre, şi niCI 

La we-un ceas I.lL~pă ce am p~îrăsit Prcd'~aI111 o P;i![l verde, nu dc-s.lllcrda ochiu'l, Pare d un 
.. Da domnulc aici",.. l~t.sa11l î1l ll"]"'mă rCgÎlNlca cea mai Ipit0reasc,Î din I iillt;il'; drtej de f1a61ri. !'rC'C<Înd pe acolu, ar fi 
Atât. tar~l, Si poate cea nni frumuasă din lume, Azul!:a. prcbcut în Cel1l1ş~l viata si ar fi distrus firca în-
1': a doua noaptc oe o fac pc dnl1n. Aşi meri J Sillaia, .. Comarn[c, n-ar fug-jm Prea cu Krabă. Aci s;işi ... At:1t de nosnmorit,dc ~fClşictor Şi de îngro-

'Putinil od[ll]];î. Dat',doamnelG nici v01"bă .. Si aPoi. ar tn'2hllj s.ă stai luni întreKj, ca să te saturi în ;~jt[}r era as,p~ctul t:lrji melc (ltUl1cj, Şi dac{i rn'aşi 
da6 ele nu dorm, ~- tc jenezi.., I a privi, ~llnt colturi ;ltat de fermec~itoarc eri ai fi g{lndit ÎII clipa aceia la ,moarte dl;~i:';llr a~:i fi 

Si noaptea trece repede. 1': ora patru. SUB- . sta merell să le priveşti. Si te s.Îmti îndemnat să pl:îns". 
tem la Rl';'isn\'. Mi:::;c:! zorii. Din 11111hrc, se dcw:Î- te desfaci d~ tot CC-l ~nallă nervoasă şi ~fll{igie (\':1 lll'illla), ____ ........... .;.;,;;",_ ... _..;...;.;,;...;.;...;.;.~~;,._ ___ ..;.:;~.:.:..;:.:.;.;;,~:.;:...;.;..;.,_.;_:.;;_._:..._~ __ .... __ ...... ~-~ ..... ___ ...... _,_, .... __ ~_""II.wc;..-~=e" ____ .. _ .. .:. ____ ...;. _______ _ 

::z;::E~~ Stte. v~ Ilissir Fii & &0. S. A.Ar .. d, 
a p1.1S In v"'''Dzare dela. 1 Iunie mari cantităţi de E(~t)n.Juri marchizc;turi, rulanuri panaOlale marochin,ur!.lJJi 
': cHreritc alte .r"tieole precu ~l şi. in,~ .. l.lţăn'lfnt:"e cu p-eţuri toarte rC'ch.t~C, 



• 

PaK, 2. ' 

Un alt document al vremii. 
. ~ (Halll făt·utdatorinl.a de a l'f'le\'a U!C,l fethlll 

~nm mltorităti1>E? ('el!C' lrJIai m·\llte :;;i .a.ll1'ol1lpe În.tot
Idcal1'na, neg1 ij El:lză hmha ~Jfi.pială Il. ~tatU'lni, 111-
trelmÎnţ;\nd Uln fel d,c li'mhagi11 1)(;"'it şi ri:dî!("ol. 

N II ("rnr!ea'lll ,at.ll'!llt:i <'li va trc1111i :să 1>('l\'DIlim 

din pl'ilejulunn.i .alCt ,d'('/llidreptdl ~fildiHo01', {'IftIre 
idn\'(xle,;te (l inlf-u1tătoare .lw.glijentă, Imai bine zi'5 
(1 j iţtll ire erimillllUi a ,-.entimuntt'lor ~loa.str(': na
~iona1e. 

Trf·huc ~ă rel)({li'lll, că nu 8U'lrt{''m ,ş<.Jldni săil, 
t.l1torl {'ari :;ă nn .aihă "ufi{'1ent fluflet Ipcntrna 
~jă t·r 11 n d (\ 1tlw,ll2~ it u,a tii: n nlfle (~l plltilll o mieii 
lmni1voil1tă se arat:l. Dar al\'<"nl drept.nI să ne a
r ii t lum imligmlJ'eJl în J('e 1 e ma j llt'IJl]'(' c'u"" i'n te, fa ţii 
ci e ·ad nI pe ,lI i -1 .p rezcn t a~'O 'Ul1 .hnn I'0111Î1:n l0a fi Î n'II 
trimi.~ lai 'din Ţ)art'Ca u.nni oficiu al Rtatu~ni 1'10-

mân. Ap.hl·l {'!'-t·c un {YNli'n-'CÎ]'('uladi lml'tâ'nd UlI

~11Jh1l1 !)89-922, al O('orlbllliSî!vj{~ Idim A nalci. 
})oe] ef'toe mI 'act .fără d~P\l'llt.îc ·e/ma'lliilnd :de1a O 
1311 torlt-Rte a StatnlnÎ 1'0llUîn. 

In a!e('"t 'fI('t, un anume domn in.giner Î'nspE'ir
tnl' ,<;ih-j{', tratează d"la .î'ni('~put. 'pîl.l1ă lla l.'\flÎl1şit în 
~mg'lll'e;;te, şi pe-o pafo!,'inlî întll'ollfo!,'ii r.::.{' lăJăeşte i'n 
liml)(l Oai')1l.~3 în amintinile ee 118 eyod.î. 

l-~""I(' lml ,1l,rT d{~ laşit·aro djl!l 'partea. l'hr(>:st.ni 
tlomnPHre {'.~te fllll'('ţionar plătit. iClilll lmgN\111 
St,atuhli român. Şi este un cinism revoltăfor, 
dU:P~1 patr.u ani de vrr,me să mI fi învătat rO
Hlâna~îc. S'lll <C'f'llŢmţi.n să nn 'ai-hă V]"('-\1'n l'lll\pi.('
fo!,'<\t rare ~ă"i falcă fm'nmlal'clc, - în l'omrwe;::te. 

K(\ ,p:u'e l'UU ea t.A.;(·lm.c "ÎÎl1Jvcm ,aiC'oaistă o:;:i re. 
(!are l1Î,('i TlU tl;::.t{l î111c1r~ptăt,ită împotri\"a nnmi
t,uln i domol. <'firE': o.<;tc senil ~i ÎllCălpătill.at. Dar 
0a lW pri.\'eşte .penDi, a·1l'tMiti!ţ.lli0 ~l{)ash'e şi pe 
l1('('Iia ('ari ;oe spun şi se oooot bn,ni }"omGni. 

1 n tolel'ant,a' l1J011strli -eXll'c.;.;idî şi ~lintr'o nr· 
gli.iol'ntil ~nimej;di(,1a,~ă, pihlă dind Y(>lt1 mai l'fi:!:iehL 
\a;:;emenea aK'tc, cari ne sfiăpl1zu, - .şi 'ne urcă siin
~{'lc lîm <:.bl'aji? 

Xi-€ ;ll,ilH'.,. ........ ..,. ... , ... 
Scrisoare deschisă dnei X. 

Nu ::;tiu, stimată doamnă, de vă maiadtl('.~ţi 
aminte ue mine! E calm multă vreme de cftnd 
ne-u'm ClilWwut, si de atunci multe s'au' mai 
~)ctrccut. 

fl1 îmi amintesc perfect: era într'o Dttminecă: 
aveam ~hete noi şi haine călcate ireprosabil, ma 
rOg, îmi mai lip,soa monoclul ca să pot fi taxat 
scdltur~l ! 

V';tm întft1nit În saila u~i expozitii, .. 'de pic
tura l'a foarte putină vrem'{.' după Înimormântarea 
_ f~\ră fast,insil cu foarte multe regrete suile
teşti -- So1idrarWHei. P[lrcati multumită că m'aţi 
cun()':,cut, căci la Întrebarea -când. sper . .am să re
apărem, cu ră;:;wu.nzât1ldu-vă: ,.foarte repede" 
dstră mi-ati propus un supHment artistic s{lrbă
toareâ • .în care sUl}Hment ,prD'l11itl~ati dstră con
cur:S. . 

V'alm mtJ11tll'mit şi afltl promilS că vOi face to
tul ce lmi va s.ta în putintă şi ne-am despărtit, 
dupăiz;e bineînteles am făcut o ~ată, d~Slpre care 
am fost informat că o stimată doa,mnă din wcie
'late v'a 5P'U5 că: gafele erau speciiaHtatea casei ... 

A tre-cut mllHă vreme din acea Duminecă cu 
salti. de ,cX1poziţie, cu !!:hete 110i. ou haine căkate 
şi !rafe: au avut h>e de atunci festivaluri. ban
dlcte, scand'alurl. batăi, alte eXPOzitii, colaborări 
noi. cut:<e de autom.ohHe, mă f{W:, a'âtea şi ata
bea, col'aborarf:la dVOIastră însă întârzie! 

De .câte ori trocc3m PC lângă acea sală de 
expozitie, îmi reaminteam de d~',()astră, eLc câte 
ori citeam suplimentul artjs1ic al ~azctelor cu 
mare tir:aj, îmi venea aminte praplHlerea d~tr?i, 
de câte (Iri ~mi privesc Khetele shârcite de atâta 
b;ttrânetc mii! 51:ândroc la &\~pHmentul artistic. 
care am ~per'anta că reamintirea de fată vă v a 
face să yă aduceti aminte d~ o ,promisiune - ceVa 
mai 'mnH: propunere promrsiune. 

A\"eti suflet de artistă - sunt COtT\'ins de a
ccs'tlllCfU - şi iertati-mă d,acă Îndrăsnesc Înd 
să ~11'2r it 'Promisiunea artistei. 

AL. N'EGUR.I\· 

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

"TRIBUNA AHADULUI" 

Un Iăsămânf pentru scopuri 
culturale . 

BUCUREŞTI. - Aizi, la trihun'alul .din BUC11-

re-şti s'au prc;c~d'a-t I:a ·de.s.chi,d::.rea testamentului 
pe oare l-a f~l~ut batlcllerul Manasse Eli!as, Qcce
U'lt de curând si care CfIa slalPânUil unei averi 
fabuloase. Intrcaza sa :aivere, Caf1l: trd;,c peslL' 
euma .do 800 IlliliuUlll0 lei a lăAAt-o l)C'ntru ~['qpur'i 
culturale. Potrivit 'in:entiunii doceuiatului, se va 
Înfiinta, sUQ numele "Mano,sse Elias" o fundatiunc 
din ale cărui fonduri se vor subvcntion'a diferite 
i!1s1itwtiuni cl1lturarlc. Inaf1ilră d,'2 acea,s,ua. se va 
Îl1fiint'il un ~:lital Pentru 100 de bolnavi, o şcoală 
illdustri'ală şi tin HCCll care Înstilutiuni toate vor 
urma sit DOlarte numele bancherului fondator. Ad
mini:strare'a fondurilor se va face de către un co
mitet aicărUL membrii j-a dC'SC1l1n3t ÎnS'uşj fond a
ferul în !>erSiaana celor mai distinsi memhrii ai 
s[.cktătii din Buc.u!'eş:j. Aceştia stlnt Printul 
Barbu Stirbei, Marcu tIoLcer Si Baltazzi. Com
pl'ed'1r~a locurilor ce VOr deveni vacante ~c va 
hcc de către ,ministml instructiunii, Leg.at~r uni
versal a fost institui~ Academia Romană. In ca
zul unui rdu'Z din partCia acestc~a, sllccesjun ca o 
V:l Illa pr~măria' Capitalei. (RadDr), 

u n ____ 'aNţ an''''''''' ...... " /' AlI ee 

Departe .. ', la tine. 
Prnfru E. 

\·U'.J1 t Ilri .]Il' îhf.g'C miî "nxiHnc (,l1"llrl, 
Cnm Hlnt şi ('11 hni'Htal', l)j'ilwag', 
enm :<Wll t ~i eu rfl. ele .. , 

l\1!lni'n.e (1(' ><td,(' - ",tr'l/]li kle. ].ftll'l'i!lne 
TIn'ne, în~~l!t1l(hmate m'aiC(l~)ăr 
Şi ale-g ,ra mine 

1 a,l' ::; nfl{'f.ll-rn i, '. 
Pc 1l'l"me în l'.are flori :ele ('>("]111:';'0 

Amint.i,rile ;;-e seutul'ă -

~pre maihrl lnmi:nil<l:r !'-t,im...e, 
Pe f'iirăl'Î lÎiî6i,.it~ 
hl dr11HlH'l de d')'l'urt ... 

D0pa rt.(' ... l'a tinJ(' , 

5 I1111Î.e 1923 .. Tibnill 'Fui-n. 

Regele României la Varşovia. 
VARSOVIA. - Dabl sosirei RegelUi României 

la Vm-şovia a fost defjnit fixată '[)e11tru 24 Iunie 
c. nin~uita fCKC'lu'i Va face parte primul mInistru 
1. 1. Brăttall'u şi prohabil si ministrul de război. .... ""#6 u ... ,... 
Nou incident de frontier~ 

maghiaro-cehoslovac. 

Mt.:rl"uri. 6 fUnie 192.1. 

Sco1us Viafor la Cluj. 
CLUJ. - Duminecft dimineată l'a Univcrsi-,. 

tCl 'C a avut loc o recepţie În or1OIarCa 'distinsului 
nostru [)a~nete, mare fi1o","lmân,a profesorului şi 

ziaristului cn:ţ!;Je-7., Scotus Viator. 

Ali fost de fată ,întrc!!: cor:pu!1 pf10fcs>or'a1 în 
frunte cu pro-roctoruL Au mJj partrcj,pat: d. Vai
da-Vocvod, S?:Cll, PelaIa si intelootu:alitallea arde
lCiană. Au tinut cllvântări dnii profesori Căiugă
reanu si Si'!iViu Drag-omir. Căror.a le-a ră~lPuns 
distinsul oaspete. Scara s'a oferit un banchet la 
care a r.artidtnt si PrincilPeh: Carol, care s'a ÎI1-

tr~tinllt tj,mlP Îl1dclut1~at elt d. ScotU's Vi-ator. 

_ eeA 
",.. m il.... *, ... .. . 

Ştiri interne. 
Afacfl/'('rr 7JOIwlui (lI' iez(wr. 

l~G(THEŞTr. - Afax'ol'l0..a Ilxmnri')ol' eml-l;C 
dE' ,('ătre ·fI. Al,gproiaUill ~ ,r(mliplilel'î, DUlP1î. cum 
il1!lll101ţă "Lupt1a" gni\".el'lTlll'1 ''Ia 1111\a ImMm'i TJlelllt,ru 

\lrmih.irC"1l ·fo:<tnl111 rmÎ'ni,;:<tnl de int.erne şi ,·a se· 
lCho."tl'3. ~i ll:\"erM alC8.',t.U ia în e:1 izlIl ~'â11,d Sta'tui! ya 

{'r;.i l)iiJ~n!hit, 

R(o~ngiiTr grindinf'1', 

13UCl!RESTl. - In '1l1~1Î multe ~Îal'vi Ialle tă
rii a căzut ~l'iml(lj'nă. In Ratul C'al'H';:i, a ,C'.iiznt. 
grindina !lt!;11l {11E\ 'marO ("ii adt11OJ'Ît 11In oopiJ. In 
n nd e l"r.!! i lm i. l'{l('ohn {1~tc 1('01111]1 ]'OIm 1,,,,ă. ·Legă tu l' a 
telef(mÎ('ă ('\1 l)oJ'tn~ C'an«t.anţa a fOi'>t dist,r'n;;l'Î. 
In or.[\'ş mtli multe vitrine a,n fost "'pa,l'te, ,oe 
grinidin~, 

Tnrf'Jlrliu 7rr fabl'icrr dr 1)f1flOane .. Vulcan·' 

lnTCGHEŞTI. - t:n g'1'oa7micin1cenldiu R 

I,di,~tru;; eri fÎabrleR fI-e "Ilg-oanlC VuIc·an. F.l'a U!tm. 
idintre {'ele mai .ma,ri înt.l'<'Ţninderi 6\11 ,ak'e"t. gm\. 
111 ţnl'iL P,a.gnlte de mÎiliomnc. 

Jlinifdnd ATe,rnnJriJi>: lfl. BUf1lrp.şti. 

UFCFREŞTI. - Prezenţa minist.rnl,ni de 
ext.Cl'lle .al G r('.('ki, ,n AloX'rrnddrlJi·" la BlllC'\1,rf'lţ:t't 

I €~t? un vri.1E'jy (~(' a "t.rlin.g'~ rHl~tijy {~C l)j~nă RI1~l,i
<c,tJe Cii! e:"'15ta 1.ntre rele fI.."Ina tan. En a ai\llt 

loc 11 n banchet nrg'anlznt. d('l către min-tI8t,rll'l de 
extern{\ în onoarea: Idi,qi'llo;ul'lli oa."'pe. In legitt,nră 
('u\'izita mlIIli'i'trnlni .!!r«" h Bl!l{>ll'l'«;ti "Di,nri
'iloat.a" ,:qel'ie di~}FUl vizit.ei ~te ,progatirea în· 
trării Groelei în Mi0a-Anta11ta. TIn moti'v!S('i{';un
dar - QRttl r(lw\:{'nţia. ('omerleiaJă, Ţ)(' ,care Gre~ia 
.doreşte să o îJl:l.'heif' cu România. In ('ursul ziijei 
de a:-:.tăzi dl Alexan,anilddls It oOOl'Cet.at. ,pe pri.mnll 
rninl~tt'!l al ţării. 'cE 10n~f[ Bdît.i(mn, ~i pe ,c'mnl 
8:-. . .;:,u. 8()"ara "it fi prîmit de l·("g'('. )Iîtinf' Wt d· 

Din Viena se anunta: li\toni la lh::lgnnl. -. (RaJdor), 
Gaze~ele 'din Caşovja scriu des.J)re un inci- •• __ n ............. $4 ... ' ..... __ ... , ..... I111_-... __ * ... · ... ,.. ..... ullll-........... ' ... ... 

dcnt i'scat la granita 'l:chos,l:r:vvacă-ungară Între o 
se<l!mă de studcl'lU UllS!'llri şi Între jandarmii ce
hO$ll{waci în ~Ipr(~piere'a unui birt. Un jand'arm 
cehoslovac a fost g'rav rănit la abdomen, iar un 

Turneul Teatrului National 
"' " • din Cluj la Arad. 

sHldent dolia Aqademia de agricultură din Dobri- rll ex{'dent al1i':amhln 'a:l T~1at.l·1l1ni National 
tin a fost uciJ-; de un gc!iome. .{' '\ l 1 1 din ('111 j \1a da :Î'Il (]'l'1n~n 1 l1'()I~tTU I,n Zi -e (" te (' 1 
_eJl~ •• ..."... 7; ...... 41$ .. )NI; l' .... !şi 12 J lmlie d.ouă t'e'prezemhlţ.ii t.eatmle, la. .oar1e 

"Ungurii cari se deşteapfă" la Cegled. ~lloctatQrii vor l'â'de ('u la'C'l'i,mi, Sev;a repi·ezemta 
Dulmintecă .,Societatea Un~tltilor cari se deş~ 'minnnateie flOllă ('omodlii .,Ext.oJnipol'a!lnr' - re-

tcai~'ă" a tinut o adu~are la. Cegile.d, . 11!l-]'(?ZDlltată d€ Ipeste 100 rrle ori la Tdat.r1l1Polmlal' 
Din partea cen.ţrul Ul BudmJesta aU luat parte. i l' 11' 't' , Oh! W"rh' fi" '(·(J(lll{'\dic ca 1'0 

Pronav. 1icjjas. Len>tlvai. Kâdâr, etc. 1 (lIt 1I( !l1~1 ţol" •. U ,d 1, . 
S'~ tinut o adUî1flre pe Pi'aţa K()ssuth in care '1 'prin intl';'g-ile de lin haz l1mrn.dllPlllt va Inla «'om-

s'a vorbjt despre r~i'lntll liorthy, desl]re vlitoa- ! :pl(l('fa satj."fa{'ţ.je 8Cxului fnllnoo. Snnfom sigu!l'i 
rea ."poJjtică a f2PtCi}or".· S'a urlat, s"a amenin- 1 .eă Întreg Antld n t NmÎlnc"'C ,,:1 ai\isDa lla a~'&:ite 2 
taL.. A t1rrn~t tlli'~)-8nchet Î~ c.are, în. fr~ze Sfl)1tSi\! ! re}H'~zc~trt.tii, ('ate ~ YOl'ha ltomflirmlHli - "OI' 

a<'1!}rll ,a fost d'es.fiintati rmnanil, sarblÎ ŞI cehoslo- I y' 1 ' -' ~ .1 
. . '. l"!lllnanC {o(' pOltllllH 111 ":1.l"tJu. 

vaci!, \ 

Preşed~t~e Ha;di~9 ~;;: "de:;;;m;;e I-C-e-t-i-t-i 
"A8HTNGTON, - Prf't7rrlintole ·Rtatr11or- d · 

rnit<, Hal'lding arc i·ntcn.tillinJC'~l sn.C'Ol1lwhl('8 o 1 şi răspân itt 
nonă (~onrfel'ill tii a d<'f;anmariL ClarE' ,,,-li F-C ()l!'l1!PC 

~I.e ':);pl'OH"J)() cu lj!nl'i,tt<ll'ea ~'l1!al1tnarikrr Îtn ,acr şi ! "TRIBUNA ARADULUI" 
1'le arpll. 

J 
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rr Mcrcuri. 6 Iunie 192.1. "TRlBURA ARADULUI" 
II --~--------------

r INFORMAŢIUNI. 

r 

Ce se mai obsearv~? 
In birturi, pe păreţi. adeseori vedem t3bloul M, S. 

Regelui si M, S, Reginei. Cum birturile de cI. m, 
chiar şi acele de el. II, - inţeleg şi restaurantele unde 

se servesc beuturi spirtuoase. - din oraş, suburbii ş[ 

sate. sunt - datorită beţiei - locurJIe celor mai crân

cene bătăi. cari au o 'decurgere violentă şi războinică, 
nu odată s'a întâmplat, 'că sticlele, mal bine zis armele 

de bătae îndrcptate împotriva capetelor celor animali

'lati de akohol, sa rătăcească şi să se oprească chiar 

in tabloul regelui Si a 'reginei. 

E un gest urît Si intolerabil. cu toată nevinovătia 

lui, căci 'e stiut faptul. că omul beat e inconştient şi 
credem. că ar trebui sii se ia dispoz'ţiuni În senzu! 

acesta. 

ne aceia, întrucât tahloWilc s'au atârnat fie le 

vre-o dispozitiune a llllciautorib(ţi. fie la plăcerea câr

ciumaruluf. e dc dorit. ca să fie înlăturate din lăcaşu

rile viciilor omeneşti. 

Veneratillnca noastră sil-sÎ aibă exprcsiune si do

vadă În liicaşurileculturei, alc CI"c(Entei si 'ale muncii 

serioase şi nu În acele ale desfiitărilor vinovate si ale 

degradării umane, ŢEPf.LUŞ. 

__ . PJ',(l\'~<ldom, că Inilei llll\ul Inintl'c ;'\1"-

t inMorii şi prieten i i7.i (l1'U 1 ti i nO.sll'll 11 \1 ya 
lip"j d('lla {~orn'(>nil'(,{l_ ce>· ya avea loc \'i-
11(,'1'i -"('il l'a, h ('hilot"~~111 Iclin Pa 1'1("\111 }~m i ne""l]' 

Yw' ii puşi la ad1îpoM elI' ori('(' ah\{' ('lTnll'<l 

hllZtll1arrlol' i8rOyit{\ de "erhilrik' din llHw 

:Mai. 

La înCPplltul 1111101 yiihllnrC'. spriji

ni! orii 7JÎ<lTlllui nostnl. '"01' :1iran in. nn fp·
stiY8Il ,'in lida.ţiune.[t (',lirna!'.0rlcJt JI()n('al~(l. 

cu (',Ol1'C'l1r8111 mai m n l'tnr a rt îşi i. 
• 

_ Dir<'iet,ia p(J/ş1.e.i ,ne '3Hllul1tli d so..~il1l(\ !clola 
(lil'e('ţiI3 ~enerală Buc.ul'eşti ~n_m('·l(> 1I1(\('fi<.1l1rc. ,''o 
Y01' 'Ilj(:,hit,a l11f1l1lrlate.].e în l"e~tanţă. in 'C:\1l~Rnl I1K'='

f<t ('i~np 1 iim i'm i. 
• 

_ In 7.i11a ,de 29 Iunie 1923 i;;e Îm111illlfl;''\(' :î0 
(le 'ani el,el-a moorti}a mit,ropo1itului Anif1.l'ei Bi
ro'll de Şagn'll li , care a Înleet-atilin \'ilflţă în 187:i 

Iml1ie st. v. 
A,coastă llITliver$are va fj;;arhat(lrită 0n tnt 

fll,stnL 
8e Ilfinma, di înziud dc 29 Rl."og'ele şi întl'E'>H.ga 

.fam j li e rog' HIIă :Îl1lOOn j'lll'a t.ă Irle l'BP rezentiulnţii,i, ('u 1-
t11l-ii românoşt,j va merge :llll. Sibill,nn.de ,"e 'Va 
ofi.cia la 1filraj)ol!i.o llJl,OC-Iwiein divin IdD IcntNi 

to~Î membri clerului local 
A doUla zi (30 Iunie) f'lev,a Ol'gla.tlizit un !]1('le~ 

,ri-lloaj î,u oomu'na Riişina.r, la Illmmnântul lui ş'a
gnua, .. 

- O telegr,Illmă .renunţă că in loeud lfolllSe.nj.o

l'ului .~r amlla,ggi ia fostJInl'mit mmt,iu laq)(jstoliiC ht 
Bucureşt.i Manooniorul Dolci :fost <Il'U1nţuu papal 

]a C\msta!TltJin'01XJ11. 

C'er.curile -datol~ce I~i IdrplomatiJce Idin ,capill:ală 
oonfi,rmă "tirea in ,ool}~ul I('.ă Si. S<'!1l1l1l ,U :;Il/PUIS 
gtn'ol'nnlui ita,lli'lun propmleroa de lmmi.re ,a M'ml

~miol'nlui I)olci. 
• 

- Soc, ode 'fl!~igurll're "Agt'OllOmnl" la 'a{\'ut 
eri fI,dlmfl1'€'a gan,m·a.1ă. i\f1rtmlwii ~lmi.t,(!tn.1ui fiU 
luat o m3:<ă ,oomurnă la oehil().<;('ul din P.alw'ul F..mi-
n€!'1Cll. ., 

_ Şcoala spE'l(.iaIă de gooÎn ycn.i'n.cl flda He-
şita (wj an vizitat ofl'\;şul nostru. Azi !plc~1id( ,~pl'e 
IIuedin unde Iau Il'lll!,wH.·l'i taA'tii0€'. .. 

_ Ort'I'I,inaI111 "l~(lg'ina ~\I'al',ia" {(hn l'j(lallina.he 
ollg:;.nlzC'f\ză p<,lltl''ll Ilmtlfill{'('ălO hmlie o 1l1\are 
~(,I~hi1'I'{l la T(\af.rul Vl'll,>;\Cll(1."I(' ('U 11'11 IPJ"{IIg't'lltlll IDUUl

'plill' «l<in <'01'1II'i, jO{,lll'i ţ;i o pi".,ii (1(~ t('atJ'U, 

'" · - Dcntiştii dir1 TransilvanIa, au tDrjzati dc 
clinica dentistid din Bud.a\pesta şi a căror drcp
tuN au t10st rCCUt1O/.·.;cufe Oi>; l~ea MârzesCll, sunt 

nemultumiti 'că În contra prevederilor zisei le~i, 
comi:siUlle'a d'e clasare a dentişti,~or îi chiamă la 
examcne. 

Cum a'cestfa,Pt constitue lin abuz adus drc'P
turilor lor cari au fost r~cunoscute, ei ro.a~r~ pe 
cei în drejp~, ~ă ia 'măsuri pentru cunmaroo acestui 
Jy~ajl1ns, 

III 

_ COlllan,damen.tu.l ŞI l:m<';}le<'uwatul i'Cr~~tl(
'ş~~ plnn.uo7te Ql1nare '~Cl1haJ'e venetÎiană pc IIl1'a'lnl 
'\1' 1ll'e~H ln i, '<'11 {'(ln~UJ~snl âlH,hu rilor .ele l'f'g'a te. 
Între 2:>-:30 lun,ie. 

Deja ele nrn,ml'e fa\(' 1ll'<l T'i pregăti 1'i 'IH'n t t'll 
ea şi l.l'cear:;tă nwnif('~t.atie ,.,il ajhil lI~'cl fnlmol> ]'('
znltat. pe~a,I'(' 1'1111 anl't. î·ntotldeall]}l;l '~rhiil'ilo 
('c r,(~('t i'it;'f'\';< t Î, Fon d 111' il f' "'C' YO r ]'(.Ip a rt i za în llwd 
p!'01'ol'ti"nal inlro rlulrl1ri şi ,mI' fi r1c,,,tin'lltopen

h'l1 inf nllll!'e\a1'l'll {·lI!,,+~~lot· {l.e 103no11a.1 şi lwi n u r
mfl re. 01 llllJ lu,lni )[ 1l1'Oşn hlÎ, 

• 
-- l)n.mÎl{,ceil în 3 \'1't . .:;'a "rl"lm! C'Hlllmiil l'f'

ligiofl/·ă Il (l~arl'i )f'}nioal'~l Ta:;.t'a, Şil'i!A. en tII! 
lCJl111 l~n..g'lm, lllnetionflJ' la Banlt'a "Yld(}!'i~l" 
Arad. 

'" 
,Tizi taI i E'Xlpoziţ i.a r1r pid1l1'n a rln0i T,rt i-

fi(J 11 l. SI ()'/il aijful lel i'n Pa klt n'l Culhll':a 1. O l'ck 
11-1.ldimineata şi 5--8,sea'1'IfI. 

Ex'pnzi ti'a Poe· 'i'a îniChide JlQl ,~i1 1111, 7 Ţ Wl1 il', 

• 
x F~ A '\1 AŞ 1;\ A ,el (1 11'("('1";1 t r;:.j,;t.C'lll U 1 :\ i-

rlhllf:on G î nll]ll'f'll1l li e11 f"i'CT i nI (,~t€ 11(' y:''tnz<11'o,

',' :1,( In va ,c' I ,; rfr'/', }1;\11 {"',:I ta, 

• 
x Vifir:lIlfOl·. (1~l1t ţ)entl'lI o ,vie de 21 jngăl'o 

dtli'ltil ba Y!lIC'3 Cii.ll1g'i'î'l'<:fI!'<t'ă (Prallo\'a). 
1 nfOfOlatinni pnn i'J('l'l""tOlU'e lfl ll'(lre"a' Or})r-

1'nl OeMf!C8ru. ,~rl', Romlllu,~ .1. BUrll,l'(>şli: 

• 
x Cll]'~l11'i de .val·i'( }1'le pro.f, (h;l(ll)('r~, ~lo 11:mllj 

~tl·.ein{', 'l1f'I!.tru !trllflţ.i. În{'('!pătol'i .şi 'WWN11s.nţ.i .şi 
pen!l'l! (lQflll dela 6-]4 ,ami. Română. fl'f/llCf'zii. 
('nqle~ă. q('/,mauiÎ., W;1() l' , '!'(\rHtle şi (x}]'frt. A'!'~irl. 
<\t1" Emine&(,\l 17 (fD~t 9). 

• 
x PE TERASA CAFI:Nf:LEI or~ĂŞENeŞ:n in 

fiecare scarrt .cântă muzi'ca condwsrt de renumitlll 
'Znltan Dudus Korosi. - Jnghetată, cafea. mâncări 
roc'. - Servid:u proml)t. - Proprietarii români 
roagă sprijinul puhlkului românesc. 

• 
- C'iol'&']}ii ~e renl1l~ mondial .,OSETA" 7n 

toate cu.lorile se capătă la fil"ma Kell şi KrCllS.l, 

""&. .aV'$1 ,\ItII5L an 4 I IJtV ae .. e 

Bursa. 
ZOJ~ICIi. ~ Deschide:rcia. - Berlin 75, New

Yor1k 554. ,Londra; 2563, Paris ,1555, Milano 
2555250. Pra~':1 1660, Blld!'alPesta 1025, Be!,~rad 
690, Varşovia 100, Viena 78. 

BUCURf:ŞTI. - Inchidcre:a, 
Ber'Hn 2650, Londra 895. New-Y Mk 
905, El!Vctjr.l ,1.::;25, Vi011'U 2850, Praga 
pe!':fa 441:i. 

P~ris 1230, 
192, Milallo 
570. Rl1da-

VALUTE: Najfm1cOll 700, mar.ca 40, leva 140, 
lira tl11-Cj~.a;x:ă 110. lP.fllndul elHdez 980~ fraHcul 
francez 1.,20, francul elvetian 3450, lira 900, drah.
m:l 2.~O, dinarul 205. dolaml 193, marca pa1iO!lă 
40, cor. 3u,striacă 29, cor, ung;ară 425, socol 6. 
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Teatrul de var~. 
- Reperlortui săptămâni!. -

Mf.RCURI: Năvăilirea tatarilor, cu ooncursul 
dniJ.or IuMu Barios şi Vidor Alfred. 

VINERI: "BGeru1 galben''. "Focuri tie ţigară" 
,premicră. 

.SAMBATA: "ValsUJ farmecat". 

DUMINECA: "Ovreiul arândaş". 

'" 
,,0 ~a]'ă pe In/nă", g-J.n.gali;'ul eatnt~mct, din 

JYăr'ălir('.(( 7'/((I1I,ilo/, va fi oeîtntat. ~Mf>N"IlTi I~eara 

,rLe cătl'e hlliu Bal'lil:'s. 

"V a],.1Il fC'lmH~lltt" {'ll .rnnzidi f1'1Ul]J(.ai!"it va 
,doI {';(~Î'fI jmh Heu 1 În ."oar ado Sîll n h!i t il, 

Rf'!tmll'{':a a('E'>~t('i (~l)('l'ete se va f,~ce eu o nonă 

Illi"tl'ihnil'e de roluri. 
YlW •• ,... ....... 

Cinematografe. 
Apollo. 

HA CIl T (,1" () ,ham~ fle ('i 1'C În () ade, i,n 
z;,\cle do i, 8. 9, 10 1 nuj<) în A,pollo. Viaţt<\ ('il'· 
I('ului tlstc () vi.aţii 'O'll"('{'la la. rare r.;e!wmună intru 
(':Ît.\'a cn viata C\llloseuţl'!{)r boho1111 1l1'ti1Ştişj :>wrii
tori. ln,;;ă pîtnii e!lml aiei rol'll! ])l'j'tl:elpal j·l Ill\'>('3 

hunăI\"oi/<l nepori hl'll'e în tlllzerie 7,i1 Il i1că şi pet re
'l'Cl'e, ajei l'c,·lttl prif11,ej pa'lil m'C a'dc"-eori l"llll'h i dl , 
ea pe '!lH],(l!we exeof;f\li) E'xagm'a te {OU t ra,god i de:, 
riranwle. a('c~ki vi ... ţi zhlll~il1lnnte. Celehru,l re
g;&or rl'~lnl'Z A lfrorl T.i'nd a ;primit al'aujilll'efl ",i
gur, l){'ntl'u\tll a aflat-o 'donmă de f.all'nţ.'\1'lsUll. 

Urania. 
I~EOEl;e ARGINTULUI. film de senzatie in 

4 !}ă\Ji. Partea 2, Asasinatul din 1.3 Martie. Poli
tic']. ll1aWl ~re cele mai a~cllnsc socretc. Şi pios:! 
a..:casta ne prczintft 'o istorie din viata diploma. 
tjl'ri, care istorie însă se ex{}l[că tot prin vc:chiu! 
ad~ \-:ir: .. Cearcă îc'meia". Un nm din dipimlla!ia 
Îna!ni se r[lzbunrl crUnt asupra pretcnuhli S{lU. 

numai rClltrU-:rl a luat de sotie pe femeia PIC care 
cI o. voia, Contonr'Ul îşi pierde postul Şi trece prin 
nmlte iJlca~iln fiind silit să fugă, ca CLI timpul 
să-şi câştige viata, onoarea şi nevasta. 

SA'" 
~ţ,. 

PubHGlfie de licitaţie 

Pc lXLZia nf'",'!f'.lI,lni .Tu:dr,dil(wlej al" ol~ol Al1ilitl. 
:\ ,.11 Ido ma,Î &UI', 1 pi lLlI ~i :11t(, (~hi·f"de et:\pri HI~·. 
ÎI1 f,:wornl lui dr. A!r:x, Hot,ine pcntrn 'Slllll'a do 
HO() Lpi e.a.pital. inl~'l'C'~e 5~ dlp,];a 10 [u,liic 1H21, 
Spesc ~t:1J)ill te pimă Î'tl jll'ezent În ~lIltlla ,de I_ci 
4;1R. r<e \'or yiuul(' la lieit.atÎe 'pllhl,ieii l\n Anl1ld, I'otr. 
1.'al"t llIr. j Îll 7.lua de 8 lunie 192a d. rru, la oa
l'oie 3. 

A l'a 1.1 , 11321 ~LHi 1 !l23, 
G. Ciu,puliga, eXO('. jud. N>gel'lt'. 

_ tI]$' $ v' ',/I? .... v' a· ........... 
Primăria C()/lwnală Nădluc . 

Publicatiune. 
I'\'.ntrn ';I\{lI'.,v1ztnnal'!{:;a {·(~tl1U1H~i X:ldlt.be jlb'l. 

17 

Al <}r1, 'cu Imulte de f(re '\lC lI'nul l!Jz:{-'24, se pLl-· 
blil't1 'l"'lIK'llr~ pentru fllrnizumca alor 16 \"a~()ll'ne 
l('HUle de fu~ ilscate C'a:lit,a!flit 1.. flll"ni7..ftte Î'n 
eu l'tea P rimăl·i('i. OfE:'l'tol.l' îllieh i:fl(' :O:lrnt (l """ l!la" 
in 1;\ 1'1' i lll:tl'iei ('Olllllll('l?\ :1!dhlK' pi'I1lă la 20 1 n
I il' fi, 'l'f't. 

Pentrn :1~i7nrarea furniznn·j ~e \':1 Id<1pll'ne 
din i"llrlpu f tfl'l'bnlilm odată P.ll (~f:'l'td~ î'niaiintatc 
1"1L "';.,j,iu de 1O.o0n lei III llltluiîral' ~:l<ll i'n h~Îrtii 
de y ,t!oaD€'. 

C.plHli\ii:llil{' '!lC' pot "N1t'i! :r.i'lnill' în bil'oltl se
pret!! i'lll'H\' et'I'lH~ll1i(', 

~:îlll:w In 1 luwie 1n~3. 

Redndor "e8Jmnzabil: IOAN DI M I'1'RIU, 
Cenzurat: NIOIUN, 

I 

I 
1 

I 

I 
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ii 

. ------------------------,-----------
"ASTRA~ primă Fabrică Română de Vagoane şi Motoare S. A. Arad. 

, CAPITAL SOCIAL Lei 75,OOO.OQO. 
----------------------------------------

ACTIV Bilanţ General încheiat per 31 Decemvrie 1922 PASIV 
II 

Ib -==77 
L~i lei b Lei b Lei b - --~ 

-~-~- -- --~~ - -- -. . • 
Uz;ne e; Cap.tal _... __ o __ o 

. 
( 75,000000 .. -.... --- - - -

Terenuri şi c'ădiri - 25651 87li 56 fond de rezervă '_0' 

, 1,30() 007 60 -- _. ---- --- --- ---- --_ ... ---~ 

Maşini, institlaţiuui, patente şi li: enţ~ ___ 27,424,193147 A mortizart a instalCi tdlor _ _ __ -- 4 Wl5 232 O-l 
Inventar şi scule -- - --- -- .-.. __ 1~42~&171()~ 56501.881 07 fonuul pe pensiI;; al iun~ţionarilor ---- 1 905.895 21 
lV\ărfuri fabricate ___ o --- --- --- ---- 53,9R5 M·t! 32 fondul Ije ajuto al muncitorilor __ ---- 1.143.72 2 05 3.049.617 26 
Materiale -- --- --

__ o -- -- 78 ~31 140:82 1324'6.805 14 Contul accl!pt f lor liSUPf9 mandattlor 
Cassa - -,- 2,.17 U)9() 88 de plată alt. Dî ectiunei C. f. R sC!jn~ 

---~ - --- ---- -- ---* ---- I 
Efecte publice ... _-~ -- -- *-- ~ -. 

262.flQ 3~ 952L 
300.952 tate de Banca Nation. a Romăn. ____ 58830.903 -

Garatţii -- - - --- -~-- --_. r __ • 799360 -- Garanţii .- __ _ __ _- ____ __ 236200 
Directla Gentrală C. f. R. BLicurtşti . Diverşi cred to;i _-.: .. __ __ _.. _ 310,365582 60 
Diverşi deb.tori .. 1,8992597'93 281086.550 35 BenefIciul transportat din anul 1921 ___ 784.310 12 --- ---- --- --- --- ----- Be~ejiciu Det. - ____ ____ _.. _ 18.93879S 82 19723105 94 

~ ---- -

- - - - - - - -
- 1- 473,47664844 473/176.648 44 

-'-- ~ - I - - -, -
I 

Verificat şi găsit conform cu registrele 
Şef-Contabil : "ASTRAu p.lmă fabrIcă romană de Yago811e C e n zor i: 

A. Holdengreber. şi motoare S. A. Arad: 
(Sb) M. N. SChapir8, 

(S5) Ing. M. Colleanu. 

(ss) George Adam) (ss) D. lasz16, (ss) Dr. C. Iancu, (ss) Dr. Ioan Robl1~ 

DEBIT Contul de Profit şi Pierderi ineheiat per 31 Decemvrie \922 CRf OlT 
-. = - -

~_Let~ j~b 

CheltueH gen. şi cheltueli de ir,tretiu:re 15621.720'101 
Sl\arii şi prime pentru s~urnpetea tra-

, Lei 

Beneficiul transportat dIn anul 1921 _ ~~L~i o f' ~ ~~;~o 1: 
Beneiiciti brut _-_ - ___ o -- - 66,12095407 

Iului a personalului -- ---- _ .-- 9,0134681177 
Impozite __ __ ___ ____ _ __ -._ 5J2m -
Dobânzi __ - - ____ - __ - 20, IlO MSj l 7 44.799,056;9:; 
A mortiz Hea ioshlatiilor ---- _ -- 2,383.101 .3l1 
Beneficiul transportat din anul 1921 - 7843\0:12 
BeneficIu net. --- --- ---- - _--- ~.2 ~~i_~?_I_l_9_,7_23_._1O_5i94 
--- !- ---

_1 ____ 1 6690526t9_ 

Verificat şi găsit conform cu registrtle; 
Şef- Contabil: "ASTR!,j ~rlmă fabrică romani de vagoane C e n zor i: 

---.I-------II-I.-------l~~ 
66,905.264 19 

-'1-
I I 

-

A, 11:>l dcngr(;ber. tI motoare S. A. Arad. 
(ss) M. N. SChaplra, 

(ss) Ing. M. CoHeanu, 

(ss) George Adam, ' (ss) D. Lâ~zt6, (ss) Dr, C. Iancu, (ss) Dr. !oan Robu 

Rapoptul Ce:nzopjlop: 
Onorată Adunare Generală! 

]0 senzul legii comerciale şi În conformitate cu BIt. 31 al 
S.tatutelor sociale, revizmod amânuntit bllauţlll şi contul de profit 
51 pknlere, prezentat de către IJÎlectiune ~e bna încheiereii din 
31 Decemvrie \922, şi comparându-Ie el:! cărţile şi socotelile în 
cheiate ng-lementar, am constatat că tie sunt în bună regulă, 
convÎDgându-ne totodată că sunt corespunzătoare atflt" statutelor 
so('iale cât şi cerintelor legale. 

Prin urmare, aVem onoare a vă propune să se acceptese 
Droiectul prezentat de către Directillne în pJivinta repartiţiei profi
tuh:i net de 18,938.795'82 Lti din ilDul trecut Si a proiituilli de 
784,310']2 Lei trampus din exercitiu11921, adică a sumei totale de . 
19123.10594 Lei, rugându-Vă că. priVitor la anul de gestiune 
1922, să binevoiţi a da a'Jsolutoriu atât DirecţiuDii cât Şl cenzo-
rilor sub semnati. : 
~ Arad, la 25 Mal 1923. 

CENZORi: (5S) Geor",e Adam. (ss) D. Lâiz16. (SS) Dr. C. b,n 'u, (5S) Dr. 101 n Robu. 
-----------------------------------------------~--------.-------------------------------------
l<:~t'~~~W.;;;;: ... ii2~;,.._ kj~-?'&v;*lt'*". .. =e_'·~ obiceteclIprlnse în favo~ rulInl Liohardt fran-

I ,cisc, penrru suma de 300 Lei capital. Spese 

10' AN '1/11. III" II ,,' 5tabHite p~nă la p~ezent in. sutpa d;- Lej 330Ş5 ." IiI. . ". II se vor vmde Iii lJcJtat'e pUblIcă in Arad tu " I Calea ISagu~a No. 35 în ziua de 7 Iunie 1923, 
.. ~ tE" tA '... i la ore.e 5 o. m . • ' an rtprenor. ~ x~cu . !!Ii \ ' Arad la 2i Maiu 1923 
... totfelul de cladm D01," 1· . • 
:' transformări şi repa~ ;: 011. Ciupu!iga t 

:. raturi.:: Pregăteşte ': Il 1 eXt:c. jud. regesc. .. planuri şi devize.. ~1l' _______________ _ 

~.. gratu:t. ::.~ ~ I ~, ,- ~ I .......... ~ ..... ~.~ .... ~ .... 

i Jltad,Sir.E.Ghlba Httla41l(mili) II i S. A. Forestiara din lomaş I 
~& ,..... . a, ':*-- , i Irad, Bul. Regele ferdimmd No. (22) 4. i 

-~~_.-----._--~.--- ~ i {'('Il 11Hll nit. re , lutt'Cll r !olle1'6 fores-
N:). G. 2157- W2J. 1 ).. ~ tif'r:\ {.~_;n l~Orn;\nl,:l, ll.hH.lelll,ne (';lente 

- , : (f,:~ ';f."j tarI, "ai ~l e~O!Hti mo), }. cl'eiltmlo 
". ~ :-' .' "n aburi În ~;ll.la?t.}'('I·\'stn\u" Sntu- l 

PubH caţiune de li citat! e. ~ ~ lIlarc-}'(l1'estruu !;'l lloo1orod-Cohalm. î 
! i ExploaUiri de pl,duri in toate regiunile i 

p~ baza de~\sulul al)~dt<:ăto,lid d~ 0,0\ 1 : :: Transilvaniei. :: 
Arad NI). de mal ~us, 5tJalitoL dHaf ŞI t.k J ........ *"*'" ...... " ..... "!!-O .. H~<)~ ..... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
~ . · -: Industria de Ulei din Irad 5 • • 5 S. Pa 8. ':: 5 
• • : Irad, Bul. Regele ferdinand 1. IIr. 22. : 
• • • Fal)ricate ~l Articole n!I!lStre: Ule[· • 
• uri ,'egetale, nlelnri minerale, turte -
: de nldn, l)otrol, lustru (firIlis)t : 
• tU"fote, unsoare de t(';\sor1, benzin • 
• • : Specialitatea noastră: ULEm PENTRU : 
• • ::: PODELE. - Hitt pentru geamuri. ::: 
: Telegram ••• • Telefon 135 : • • 
• R ••••••••••• a •••••••••••••••••••••••• 1 

-----~----------~ 
..... Â.Â.~ ..... ;..Â • .4. ••• Â .... 
Cetiţi şi 'Hl.~p{l1'u1iff, ~iar'llt "TRJIHINA 

ARA]) V LUI!'· 

~T.T •• ~~~Ty ••• ~~V.' 
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