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Cu pr il e j ul C onur e sul ui presei m a o h i ar e I gh i ;,','~: I gro'(~ltle:;'~:~: :\ ro ~:~, ;; 1," ;";'~~,i, '~\~; 
S[ullhM{1 ţ:i 'l>l11llillC'l'{t ,Il[ ,IYllt, luc~ in 11wroc()!'l SIH'C o apl'opipr(' sClc·ialiî si ('ultl1-

!,)l'a~lIl JlO~trlL Illari s,l'l'btlri \Jq:'~,Hliziltc <1<" ; ral~j, Între <l,('('!str două popoare', 
rrazebal'ii Inal2,hi<'II,i elI 11)'iln.J·'11 ('OIl,f2.TC"'.'.IIllll' l' \' v " ." 1" , <> " ' , " ;, ::;t('ptalll ('el ZIHL'l~t\l mag llan srt tP{'<}-
anual al pTesC'i maghiare Jin Ardeal. I di dela frnJllO;lsP]P ClIyjlltr rostite la "\rad 

An Cost de faţă la, acest cOllgres. Ill' -- la fapte. 
lângă fO<:lrt,e :nml~i ga21e1,ari 11ll'aghliat'i..ţii fn rfmdurilf' llO(l!'1tnt', YOl' giîsi ('li ll111lt 

lkll'gaţ:i ai Asociaţ.iilor do prpSrl yom[mcşt.i. ma.l Illulţ~ o(ll11('n,iillţ('I('~1'ăto)1'i d{'C';tt îşi 
La şcdinţ{'lo cotlgr('sldui şi la bnn('he- poL colegii noştri. închipui. 

tul de Râmbăt.ă SNlrH, s'an rostit cuvinte 
f>e (~ari ne p]'aco ~<.;ă JIO c'l'cdem sille,ere ŞI 
10 dorim llnnaltC' şi îllt~lrite el!' fapte. : .. ,;-" 
,"orbit mult, şi răsp~('at, elin amhE']l(l pnrţi 
ele dorinta de a propiero înt.l'\€', B run ,1 Il i şI 
Ungrrri. ' 

Cei cari yorbcan sunt g<lJ',N"i·i. nanH'lli 
(}nri j>;ilnic st.au, prin gazrt,ele lor. de vorhti 
cu sufletul popoarelor 101'. 

Ei sunt (X'i mai (~]1C'mnţj 
seă drumul spre o aprnpiet1c 
~ouă neamuri. ' 

\,,~ lWtC'7J>,~
luit]'e <wp,,,t (> 

A ('{'st luc~ru tH'hn e Îl] !'lrl îlll('PP-t'1 t, ml ma i 
de,eM, şi prad ieaJ,cu si I1'cerit at" şi h11n(l.' 

VOil1ţă zi (~{' 7:i. Presa minorit.arîi s(t Î11-

cct,ezc cu criticile ('li H!'ire pr<'t. cu lrom
ile vrninoa,s8, cu dr fă imr!'I1('a a Itot f'{> r 
românesc. Să. y,edemdjn 'partea ei bună~ 
voint~'t şi 11(',i yom şti aprecia just a'crasUt 
!îdlinlbare dB atitudine. Yorn fi m .. i dinttli 
cari yom aplauda-o, 

Pra. n 'fi dăclit, ll'iciDdnJ~ 11 i mic,. Prin 
llră nimk nu vom putea lin(~rr11hl, îll 1\('(\,1-

stă, ţară în care sunbe!1l sortiţi să trăi111 
impreună. 

Mustafa Efendi ajunge Macarie 
Monahul. 

..-. ....... ,It _n, an .... _n r. n 

Marele imprumut contractat 
de dl ministru de finante V, Brătianu. 

J)U!11'i ;nfr.nmatillni1e primite er.c ool'elll'ile noa
"tre finall"i;u0. fl. Vintită Bl'Htillnn, a terminat 
la T.ondr:1 tl'lltati\'f'l(' pCllfnl Îndw.('l"ca Îm,nuilnH
t111n1 ,rk :2 jUl\l, milioane lil'C' şterline, Ide.st.in/lt. 
l'xelusi\' nentrn l"pfR'rerca dilor fe.ratf~, 

('p~ IT;lai mar{' partf> rlin lTlliPl'ulnllt.u·l contrar
fat ya r~mtme în uzinele Angliei. 1111(1e se ',\'<Il ('.(}

manrla materia 1111 Il ~'e",a r ci! i lor fCTateşi ill "l'{'
ei al pentru ~)lata 1"cparatînniJo)' de loeonlOtive 
~azane de l(){'omotiy(' etc. 

Hastul împrumntul-ni, în ml,lllNar. ('O'te dea
S('llicnea lle,-tina!. CFH. f:'i Î'n !'lpN'ial peIltl'll 1'('-' 

f~]('('rea l).r}ourilor. 

}11 Vintjlă' HJ'ătiul1'11, Înccar-ea acum contrac
tarea 'uuni alt î.mprllm1nt ppnt.l'u a fJJlltca: ( .. nrm
păra 2 miliar~lc l{,j depe 'Piete1!' fltrein<" Cll 

('ari săa'ehite datoriile interne ale Atat,ului, 
Ai'llllWa IH"e~tei C0mihinati·tmi, ('uşi alS1.11wa a

pflln,j mare ]1\lIprll'mut de 2 miliarde fra1't<,i fran
PE"zj pe carc ,-rea "li-l mai rflali,:,(,zo ministI,nl de 
finante. nll eXli'tll până Îll'lllfl nici o in~liicaţtH1H:~, 

Egumcnul vorbi cu Ratail, care se coborî În pi',
uita si aduse un ciubiu cu lapte de capră. muls în di
mineata aceia. Turcii adllpară caH si-i priponiră sub 
copaci. J)up,lce se spălară pc mânl şi se lnchinară tn 

de: GALA GALACTION. lc~ea' lor turceascii, scoaseră me)[indc din disagi şi 

(Urmaore.) 

_ Dcrvi.ş al lui Hristos. tu ai dreptate!... Mi-aduc 
aminte .de ochii tăi, de glasul tău. de credinţa ta 
penton proorocul vostru... Esti Pahomie,- dervisul cu 

--
Situatia la Lausanne 

se complic~, 
L\ t~BAX:\ E. - Zee8 m8mhri ,(Endcl(lg'atfÎa 

t'ureă vor pk,(,ll miine din ]Jansanne. llIlde vor 
riimnllC numai trei dintre pl'in,cipaJii dBl~aţi. 
So,par.e, CH ,prin .a(l("'a~ti'î I}Jl<t>care parţială) 'care el 

() manlfostare a llecv(y.!ităţ,ii şi nmnJl.tltnmirii de
kgaţinnii tUl"cf'ţiti, a('ea~ta ar yoi să :d'Cl1 un a:. 
\'81'1 i"'IllBllt aliaţilor, E:-;fe ,de 'prevăzut ~'ă ida"ă 
a>elll:t!a ,,,t.arc ele ]\1<.'1'1Iri 'l){~rf'i;;tă la JAlm·"anllo. [s
ll1~t Pa'ţla ~e nt erede ohl igat să i,a nou i i!llW~U r i. 

~i tnatia «,:,te de a,lt.1I1 in tnrÎ neoohinrbat.ii. Do
]pg-aţ,ij aliaţ,i '('<:JIlt.ill11ă t,l'atal,i:\'elo întro ci l;Ii eon
nmRatillnile ('Il g'11'H'I'nele ,din Paris ţ>.i LOll.dl'u; 
nu ,se ('UlHHll,;,tc in»ă lllt'll's1ll, lli~'i n'zldt,atul a,_'o:,tlJî 
~ ,,) Il\' (' I'-"'a ţi un i. 

T~:\L~:\XXE, Sf~ atnlnţ~,. "(·ă;~(~he.~t.i'l''nile 
r1elllrlj nt e î lJ t]'B (i N'~'la ,,;i T \lI'{. i a H Il gi'bsit. o 1'~(}11l~ 
ti lIIIC (l~Jfill'i t,uvă în (1I11l'O'111 I'€'U niuni i e~perţi1or 
gTe<' i "i tlll'{' i. 

_ .... --_ .... _ ...... ".,"" .... ____ .. "'_...,11 ___ ---__ 4_--.- .. 
Mussolini oferă un banchet in onoarea 

diui V. Brătianu. 
- ROMA. --- D, Mt'~s(}lin[ -- cu ocazia viz te! 

mini~tmlui nostru de finante la Rnma - a oferit 
1:11 banchet în onoarea dhli Vintilă BrManu, la. 
care a pa rtic:pat alprOaJlJe intregul cabinet mir.is
trria,l italian. 

NumeroascJe toasturi tinute d,o către notabl
liHW1e talienc, au fost ade'vărate cuvinte S'ince;-e 
aSUIpra vft{)arei colahor~ir~ ita,lo-române. D, 
VintiJă Brătianu multumind vorh]torHor a d,ec!;::
J'llt ('ii o ata!'e enlahora'l'e va fi "pre folo~ul aJmbe

lor tflri SllrOr: prin datine si suferinte. 

ştiut de c'. Bre, voi sunteti îTnp~lrtiţ;. De aceia. 
Proorocuii Sip li ne : O parte din norodul Scriflturii 
ar putea s;. vă rătih.:caocă, dar se rătrloCCS:C TlU
mai ei pe ei si nu. ş$udî :~Lllnt r{\tădti. - Şi iarăş.i. 
spune: 0, norod al Scripturi", de ce îmbr{\cati 
adevăru'lll.in minciună şi ascutld,cţ~ adevărul împo
triva ştiintei voastre? 

PAli'OMlE. - Efendi Mustafa, proorocul vo
stru are -d reţlta te, O parte din n(lrodul Scripturii 
s'a r[lltoclt, Idar o park! <.1 rămas credinc'oasă a
dev5rului şi anume B~'lerica - Una, Sfântă, 50-
homk:casdi şi Apostolens.ră, adică Biser:ca 
(lrept m~iritoart:· a Riîs(\rihtlui. 

. suflet de văpae!, .. Da. da! Ne-am Întâlnit acum ZU 
de ani la Hanul ZIătarilor, in Bucuresti., şi am pet.re
cut o zi şi o noapte Împţeună. pricilldu-ne asupra 

sezura jos lângă Mustafa, care stătea pe o :Laviţă, mai 
sus ca ei. Rafa~1 umplu cillci oale cu lapte şi dădu 
fiecărui turc câte una. dând pe cea dil1tâi ~\li Mustata, 
Pahamie şi Rafa;) cuprins eră şi ei O lavită din fatii. 
PIta să serveasdi pe mosafiri şi intrehândn-i unele şi 
~Hele din cahltorHle lor de ne!l:\lstori. M\Ustafa era 
om pnttat prin multe tari, făcuse mai nainte fteS(o~ ,pe 
mare şi de felul lui era din Adrian.opol. După masă, 
turcii preKătiră cafeaua. o turnară în ceşti de ale lor 
si, din cuvi:nţă. dildură câte O ceaşcă şi celor doi că- MUST Ar A. ~ T'Jar d'e vorbesc cu un catol-

!.- Fii binevenit, Efencli Mustafa. În schitul m~U lug~lri. nh:. îmi s;June tot a.5a Ca ft'ne că b''Serica râmle-
';[edintii părintilor noşJri. 

si slavă lui DlImnezeu. cel mai presus de fire si de Mllstaf:l ave~ o inimă voioasă Si mare ])Oftă de vorbă. lle:lscă a r;lmas credincîoasă adevăruhli! Si a-
~meneasca . pricepere, că am ajuns amândoi cu sănă- Tsi adn<:,e aminte de pr'drea lelr dela Hanul ZIătarilor tunei ne cine să cred':l Noi moslem'i suntem în 
tate. Ia această vârstă înaintată. ~i ril. vna tui de credincios al lui Moluimed il făCll sii tot p{Jmânruil aceÎiasi moslcmi şi credem la fe{ 

_ Mă bUCur cu bUCU\fie mare, Efendi PahOlnie, ,'alce peste bunele 1rotare ale vorbirii Într'o casă de Pl'ctutindl~'n\ În Stamhul, În Meca '!j: ,prin toate 
că ne-am intâlnit încă odată, in amurgul,vietHl Slavll s::azdă. Staretul Pahornie cel de peste o iumătate de cctz(me unde Padjşahul a r~di.cat st;i,vita semi-
tui Dumnezeu, singurul Dumnezeu. vesnicul Dumnezeul veac sluiitor altarului şi credintit În Isus Hristos, primi hmă. 

v pe pă«ân cu destulă fereaTă În alegerea cuvin tel o; , dar ~~ 't t
V 

_, Efendi Mustata, e ziua' iumătate şi soc61:esc ca 1'> PAliOMIE. - Mustafa. tu căllator 'PTn oa a 
tu si oamneÎi tăi n'ati mâncat_ Te rog să primeşti fără crutare şi vârtos în mărturisirea adevărului. hunc<!. ştii ~i a4 (tuzit că Domn~l ,Si Mântu

j
t0,rul 

dzduire şi de mâncare dela no1. Dar să-mi StP1ă1i C; 11. ilneU lstis liris~(ls. esfe M llTdaemarl.t ~~- b1 'seI:lcu
3l 

hrană pot să vă dau, asa încât ni~i les<ca voas r ~Cl drept credindoasă, din ()'F oVa ~I pana a .:. r -
'r.ll fie jignită, ni<:i casa,mea să nu fie ruşinată.: MUSTAFA. - Ava Pahomie, eu am căi1ătnrit saiim, din ':n"'rna RO$iei $1 până la S·ta' AgDra şI 

_ Ava Pahamie, îţi multumesc pentru purtarea ta mtlH. am vărZut mtlltcc.etă~: şi multe lilserlC
i
, cu ma'i departe. 

de grilă. Dacă poti să ne dai un ulcior de lapte. SUll-' crucea vQ3j.stra. ,dar între biscricHc, vo,hStr
e

:
c 

MUS.TAf'A.· - Bre, să li1săm r.-e închinători; 
d ~ ~ 1 multă ocsbirtare, Unii dintre vot t 11 cu Patn· -

tem foall't~ mult\lmiti. Dacă n'ai lapte, a-ne apa, n- , .,' h 1 r R' . muir. pu1:'nt, mărturia lor o..'lle ca fini,;,ul: se a-
colo. avem toate ce ne trebue. ba putcm să vă dăm si I arhu,l ~,m Stamh111t alt\! <;:u .rat~11a'~'a\lri::~1l1 ~1îl, p1ead dllP;1 cum bate \'flnt111 de tare, fu trehl~ 
,\;l1uă ceva masline, ceva strafide, ceva halva. 1 a r ~l1tll, curm sun arm ... m, a " . lOr. . 

., 
I 

, . , 



Pa.g. 2. "TRIBUNA ARADULUI" Marti, IO f!tlie 1923. ----'----------------:----
Serbările dela Moneasa. 

c 

AH decurs conform programulu:. Din Arad 
au plecat 'peste 40 de persoane cu va,gonul spe~ 
eial, care până la Sebjş s'a umplut de partici~ 
panti· Sositi la Moneal$a dUPă încvartiruire s'a 
luat o masă comună. D\l<Dă masă s'au Înce1>ut 
festtvitătll,e în parc în .::are erau ara,njate 5 ad~ 
mirabHe ,pMil{)ane. Serbăde au fost întrerupte 
şi sista,te din cauza ploii torentiale.. care au durat 
1I11ai multe ore Şi ,din cauza căreia ntllmărosul pu
bUc s'a imprăştiat. 

La serata. damantă! a aiSistat un publ"c se
lIect. care a apla,udat cu satisfactie sufletească 

prologul dlui Iocot. Băikeşti 'precum şi inalta 
artă muzic..1~ă ad'lor dr. M. Erdos Şi dr, L. ROzell~ 
berg, cărora le transmitem şi pe această calb 
multumitete noastre IpCunoocătoare. 

\'idol' frank 100: Adam Zjmmcr:rnaI11l si TP 100 
ş Ocza Si.:hcrcr 100 Iei. Diferite obicqe au donat 
doamn'l~le si dOl11nii Bcnedilk Meyer, francisc 
Horn. Bela, Kit:s, Victor Martits, Oha Dl~kesz, 
Stefan Demk6, Ioan Bleizenfner, Valeria Laszky, 
Fratii Steiner. LechJiger Fralldsc. Caral Acker
mall, francisc MiiHer. Ioan Kohn, Anton'u Mer~ 
kle, "id. Ana Kiss şi Iosif Eber1cin. 

Tuturor donatodor aci cita,ţi le aducem 
cele mai vii multUlmiri. 

COMITETUL. 
.teA .au .. 

" Grănicerii. 
I~am ('unoSoCut în luptele crâllccne dela OitrulZ, 

'::;hn'eja ,şi do 'pe Vak'R SUiţi! tei şi nu le ,>'oi uita 
'v.itejia niciodat.ă. .. v., ~ 

A~t.iizi, dimd "rud reel'uţ}1 granlJCel'l, treeuTIld 
.dimcin!'ollţa Î11 ('.ânt{'!(~ voio.'" spre ('rump~n~ Id~ in
strurtie, fără E;ă \'roa:u. mă scol ea 18:1-1 'Pl'l;:0~, 
dela fel'eal'f1ră ('um trec în 'pa.."! '("!l,denţat.. f:h a
ceastaulflro3IPe Id{j trei lnni. \de-a.rând~11,făl'ă 
Ipl'Dgct, ea ost,aş bătrân mi-8c 11Jl:l,ple 8uil~ţ,nl de 
bueul'ic l-a gâm:11l1 <Că paza. gl'all]ţ'['lor tarll noa
"ire este Î11~ed.int.ată pe mânile a('e!'>tei tl"\l1~)f' ne 
elită a armatei româlle şi~mi tresaltă ini,ma: ,de 
bucurie dind vă.t pe insllşj strehlii dî <se opr~e 
în loe ca să o ]}l'i,'C'a$lC'ă, Şi a:tnnlC'i. llI(hnrânrln-mi 
aminte .te reci k:lela Ojtnz, pot ~pune 1ini~tiţi <În 
momnânt.ul lOt'. ,grănirerii ~aTi şi-.an j~';1'bfi: ~viaţa 
1r. a'dlntul lnptpl()l' penl,nu intregIrea 'PaJnE'l. fJ!~ 
1 i nil;1ti t,i, d urma~i i lor vor fi wOO:n.iej ,rl€' me-

Ungaria şi exproprierile agrare 
din Transilvania. 

- Hoti1rÎrea Consiliului Ligei Natiunilor 
Ungurii nu se supun acestei hot~rîri. --

,JI,<finistNul ,afaoorilm strejne: trimite \urmă~ 
tomll oomnnilCat: 

il&, lştie (~ă g'lwernul 'lmga,r 'R alduiS in ,discu-ţia. 
U.gei 'N:aţi/unilor ~h(>~-:tia eX'pJ'()]JrÎterei <t>ta:nţi .. 
lor unguri din T ransil'Yania. 

In 11ltima 'SOSinne a COTIrsiliulu1 Ligei Nat.iru,.; 
nilm, d1Cistill'llea a fost ~mânat.ă ~ntru a se 
uih.1ta o înt,alegere între ambele ~pălrţi. Chestiunea 
a rrQSt . .rQp1llsă "în di»lC!uţ.iuno în sesiunea care se 
tine lin mamenunl de faţă la Genava, eşi din tele. 
grameLe vrinnite ,azi la ministerul {Ie ext.erne din 
,part.ea idlui Titul{':Si('u, Ideiegatiil Jwmân iei , reJ 

7,11 1 "il. "Ii Con~ililll Li,gei a: ai(lopt.at moţillnea :r€<

IJYrezent.antului "J u,poniei, ,dI A!dat.chi, (!ail'O 'dă sa.
tisf'ooti1lme rp.UlH-t!lll ni de vooel'e .românesc. 

Unguri i reprezent.ali :prin contele Ap.ponyi, 
ncmulltumiti că sfortările lor nu au fOiSt În{:oro
ll'atede l'U{){'{)S, a'llrefuzat să ;pri.mească soluti!ll~ 

nea ~ht~de C'ol1isili,ul I..igL'i N aţinrniI(Jr, rt'tfn.z 
platoni,(', care trăl(lează nl1ma'i d(iS~lml1igit'e.a lor. 

••• e $ ..... 'W7v", Vt 

X Recordul serbărilor de parc. 

Comitetul mlVi multumeşte în specia,l .dJlui dt
n:.-ct'Or al Soc. Anon. Lomas:. iJ1.l~iller-şef St. Ho1!o, 
carc a adus atâtea jertfe materia,le !prin costrui
m:a palVi!oa,nelor, ,aprobarea trenurilor seDeciale 
~i aranjarea tiestiviltătilor· Asemenea muHumim 
dlui preot Oet. Tăm{tş.dan (Moneasa). doamnelor 
T. A. OaJ1Ca (Sebls), Lucia Lucutia (Sir:a), I. 
Ardelean (Sântana,), cari au contri'buit atât la a
raniarea serbărilor, cât Şi cu eolecte1c pentru 
tombolă. S. A. a: C. F. unite Arad si Cenad a 
dat mari rC'duceri la camerele din pitoreasca lor 
vilă. 

In fnlC multumrm oas!pcti1or din 'Orasul A
rad Şi din judet. cari au adus atâtca jertfe cu a
coaiStă ocaziul1'e. . 

moria ,lOt' .şi vor >canta clliar l'a Isă-i în tl'eai(' li. Reeoroc],ul o;:erJ)ăJ'il(~r ;de iplllOO ide !Sigur ya fi 
Iar noi, rci ee tl'Bsă,l'imdC' hnrl1ri,(';,ş] nennân- aoela <lin ziua d,e Z2 Iulie a, c, dnJd va; alvea loc 

Id'rim de înfătişarea lor semeaţă. rhiar 'rl'11113 ~mar' ccamai frumoasă I'e.n'bar.e .de pal'c ,În "Pareul 
,;uri do 6 Ore neintr.("·ru!flte ea ('.el ,ile Sîonbăta Emin~n" eare s<>rbal'e va d'i putJronată (le dna 
tN'Cută {le suh oC(JI1o(lueerea dtul (·lip. J[nrinesrll" ,şi. rll O"'I!O'i:u Grit.ta~ 'PrmertmI !pOlitiei Arald. Din 
azi la l'fÎlrşitll~ ,perioa~1ei lm :~le jmtrn.ct,ie ~i în I informaţ,ii1.e 'M"ute până în rpre7..ent ,s.epNwdde 
'aj1lnul pl(;(>iÎrii lor ;in eOll':ed1U• le .tra:I~,~m,tfln~ O<-"€iv.a ne luai "văzut ! ..... Tot Iperson::hltl rc~t,aUl'a1~" 
toa!.t-; felielturile n03str(> atat lor. ('"at ,ŞI tt'\l~)('l • 1.elo1' .şi cafenelelor ;dm ()ra:ş va fI 'an.ga]at sa 
Ipentrn 'Tof'rI'nÎ{'.ia arăt.ată în illtere.<;ul .şi ,demni- ~ef'vea»că În ehioSoCurile 'Crud de 'aeealStă cLat.ă vor 
tat('11 'Patriei noast.re. iCi oonstru~t.e oextraor'llinal' ~l:e 'îurcalpătoare. O t,(ml~ 

Publicăm mai jos numele donatori1ot de pe 
ista dnei ELvira Ardelean (Sântana). Obiectele 
colectate de dna Lucia rLucutia. (Siria) s'au pre
luat in6ă din greş ata noastră ne 1i~eşte I!sta 
matinimoşjlor oonatori. cărora. pe această ca~e le 
mulţumim. In total s'au incasat 4675 lei, chel tu; 
icli]e uKându-se cam la aceeaşi sumă. 

* 
Pe JiL$fa dnei Elvira Ardelean s'au defnat de 

'u~m~ltoarClle dOa/mne şi domni din Sânrana pen
tru ziarul nostru: Dr. Stefan Alhctz 100; dr. La~ 
diislau BOsz6rmu!nyi 100; Stefan Aokermann 100; 
Bela. Szab6 100; Iosn Karl 100; Carol Aakerman 
100; văd. Carol Oa'lltner 50; Ioan ZomborY 40: 
Ado}f Werner 50; văd. Villtelm Gautt1lcr 40; Bal
tczar Schcrni.dt 100; Ioan Schenk 100; Ioan Gregor 
20; CarO] Gautner 100; Pa;vel, Goldzichcr 100; 

E 

să Sotii. Pahomjte, că Proorocul n()Stru, vO rb.es te· 
-cu multii cinste de ['Sus, ,proorocud vostru ŞI d~ 
toată ca:s~ lui Imrat!, d,a,r mM J)rest\lS <le Isus Şi 
de ,casa lui hnran, el pune :Pe Avraam: .. ~vra~,r~ 
nu era nici iudeu. nici creştin: era ~n hanit, ad~:a 
un credn.cioo curat'p .. !ln mos~em.v ~l nu ~a acel~ 
care îi dau lui Dumnezeu tovaraSI. Ce,'v ce stai! 
'ma'i aprOalPe de Avra'am sunt cu a-~ev<llt"at u~.-

. 'ltlasr; lui şi aceştia 'sunt Proorocul ŞI M()sleml! .. 
Si Allah este adă;postU!\ Mos.liemilor!" 

PAliOMlE. - ~e!ndi Mustafa. Lo~osul lui 

.... ...... ........ 
Locuitorii din Nadăş vor avea islaz 

" da paşunat. 
Pe ZÎlua ,de ('ri pr('zentimdu--sa la pl'efeef,Ul'R 

o ,delegatie ,de !Săteni l(lin eomu;naNăld'alş Ijl-entl'1l 
a cere is1a.z de păşune - de care Sll'l1t. eompleet 
liP'f'iţ.i. - n1 1. ,1. Gool"gesen, prefootul juldeţmlu.i 
a hotă~ît Îim;preu'llă cu in~peetol'U1 regiiUn.ei sil
vi'oe, JepenJdinte de niUmita COIIllltnă, sa se !dea; 
loonit<lrilor C()llItmei N 3\dăş cirea 1500 j,ugăr,EJloo 

i",laz în Ipilkhu'OO ldafri.şată propriet,atea HIu1 Ros, 
care islaz ,se gă>&eşte pe vaLea Tilodiei. DI rpre
fe<:t al jUideţ:ulu'i a idelegat 'Pe <Il Joo Ghemnan, 
suhpratectnl judetului, Olt olarifiearea U1'gentă a 
,acestei chestiuni, dUlpă eare Idelegaţ.ia de .săteni 

a ;plecat COOl1'P1eet sa:t.i&făiClU,tă. In legătură !Cu "ne
număratele cerinte a!,e loouitorHor din judet. tot 
pa !Ziua ,de .eri <O:lJll)ă amia:zi~ dtl pr6fect L 1. Ge;. 
Qrge.scu a ţ>looat în eât..ava !puncte "ale judeţului 

pentr'lÎ a ancheta la faţa locului u'llel€ chE'Stiuni 
elire cer wlutionări cât mai 'urgent 'POSibile. 

Dumnezeu trup s'a făcut şi s'a să1ăştu~t Întru noi ........-1_b ... ' .............. ~-..... '$ __ ... a ....... Uilrlll ...... __ .... iIII-.............. -W'IIII' ........... . 
"Ş[ am văizut StaIVa lui, slavă ca a unui nălscut din 

Rf'"p. 

Tatăl. plin de dar şi de adevăr. O şcoală de pictur~ fa Selişte. 
MUST AF A. - Nu i..se cade lui Dumneze,u , . '1 .. 

să na&;.ă nu! Slavă lui! Dad el hotăreşte un lu~ ,Câţiva. pictori româm, între cwri sunt ŞI (nli 
cru, Z'ce nutnaJÎ :atât: să fie! şi este. El este T\1I1. Toader şi T. }{inişan, aii) luat iniţiativa for
unU1 DumnelJOO, ve>Şnicul Dumn.ezeu. El' nu n it- m~l.rii unei Ş<'.()ale rdepietură - în felul .celei ,de 
ste Şcl nu se naşte şi nimeni nu ,este la feil: cu f.:l. la Baia-mal'c _ cu înooper~ I(>hiar din v,al'R a-

PAHOMIE, - Efendi Mustafa, nu .pot să te '<'eaata. 
ascult fără ZJI11inteam $i fără răsvrătire- Legea 0unoscâu·d minu.natele P'l'lv<'lişti a'le CaTlpa
ospetiei îmi porunceşte. însă, să rămân: netu!.ba- tilol' din aeea regiune. 'fruimu-seţea .portului şi a 
rat. Dar inima şi credinta mea vor striga şi v~r tipuriilor român.oşti dela SăhlŞt,e şi oomunoe1edin 
cânta prin glUIa mea.: Cu vrodnicie ŞI ou dreptate 
este a Ilie! inchina TatălUi Şi Fjuluişi v Sf.ântul~~ ~)r.e,~tlr,;:u avem. decât y~r~ (de 1al~ă 1pentru 
Duh, Tneime1 celei <le () fiinţă şi nedespart'te. =>1 I lmţlatorJlOO6f\tel şeoale Şl mdemnun bune pen-
mâna mea: va inch:puideapururi semnul ~~n,tu~~ f ~ru t~?erii picto.ri 00 'o.r să~şi 'desăvârşească ~r:a 
toarei cruef. . .. 'lll ,mIJlocul unei natul'! TImntrilcut Id€ 'bogatJ3. In 

(Va urma). :subiecte ,şi .,prisagii .şi sub \îngl'ijil'Oa a<cestol' ffilll

oştri În<,ereaţi ni !pioeturei. 

bolă uriaşă şi "d'ilferit.e jocuri de noroc, rru.let.ă etic. 
vor fu'tlcţiona p&oo în !Zori. De atutorizati{~ Ipen
trn aceste joc11 ri de noroc TIn va ,m'ai fi nevoie 
de oar,(I ce t'Jate.llumerilc "001' fi {'[iştjgătollTe. Ve
nitUl net va: servi J)('ntrn Îmhunătăţ,jrea traiului 
vfî,clnvelor ,şi orfanilor foştilor slujbalŞi poliţie
'Tle;;ti, prooum 'Şi f:IFIl'C·t,ionll'rilor ill:fcl'Îori ai.- TI11i
fmitei illAt.itllţii, ,eari se găsesc în 'OOOllQllootă li'pS!ă 
,(le ale traiului. 
..... w_ ...... : __ ... ~ •• ).ţ .. ~ ... ~ ...... _.-iIIIr_$ .... __ •• _' ...... ' .. ..-.-

Heoiuneie cari au suferit pe urma 
muştei c.nfumbace vor fi ajutorat8. 

Comi$',unea pentru; ,;tu!d~rea, muştei colu.m~ 
hace, compusă din dn;i prof. Ciucă, Ciurea, A. 
PopovÎC.i Bâznoşe1anu si inspoctoml genera:l Ne;;;.~ 
gu, a ÎnceiP'tI't cera~t5rile În Banat În regiunea 
Moldova-Nouă, pestera cu muscă, --. Vallea Cer
ne:, 

Studii!Ie vor fi cont;nuate pe întinsul toren
tilor din BaJ1alt Şi Oltenia. 

In leg~fJUră cu acest dezastru cauzat de a
~eastă mll'SiCă d. AI. Constantinescu, ministml a
griculturei • va supune în iPr1mlil con~iru de mi
n"'stri un j urnalpentm dC'iS1Chiderea unui c!1edic 
uin ca,msă se vină în aj.u.roml sfHeniIor ale căror 
vHe au avut ,mai mult de suferit pe urma muştei 
columhace. 

Cred'tu~ -se va distribui în ra'P6rt cu numărul. 
vitol!or omorîre de arceastă muscă· 
___ .m • J A ., urs •• "', .... .... 

• Anunturi gratuite. 
De C'Î,tva thn1p au fost atîltoa ~bări româ

ne.qti in Arad,atât.ea banehete etc. şi nu s'a 
gă~it decât dnuă, la car.e 'alm ai\"nt !Cinstea să fioa 
invitat ,-:i ziarul nost.ru, singurul ziar românesc , . 
aici. 

Zilla lIl"llll"itoal'O ÎnAlt au 'CUI1S artioolele Ide 
land{J dit,ir.ambi(>(', 'de (rulante, gra.tnit.e, aedsepe 
{'âte 3 ff'te ;ynari ,de ooală. -Ştirum, că at.unci i('Zl1!d 
eineva <cer,a grat.uit Idela !p.T"<ESă să f:mă .reclamă 
şi înea {:'IUlIU, troblJe să aibă bun'U~ simţ, să-i facă 
~,inlStea aif'(;.'ltei 'Prese (le a () anunţa măcar. 

,. 



Ungurii cari se deşteaptă 
,se agita.. 

BUDAPeSTA - In adunarc1a naţionaLă din 
Budapesta, exponcnn extrem'i ai "Um~uri1or 
care se ,deşteaptă" au tinut violente d~cursuri. 
De'!)ura,tul KÎJ.<;is ,a vorbit despre marea mizerie. ce 
o Îndură clasele mijlocii ŞI muncitol1cş,ti ungare, 
a'cl!z,ând bănc)le că SCu.rn,PCSIC viata. 

Ponica "Ung>uri!or cari se deste'aptă" trebue 
sa in:vingă; iei singurul miJloc pentru Înilăturarca 
speculei. Guvernul nn trebue să aseulte de Mica. 
Antantă, niCÎ de a Împlini obdigaţîile din tratate
le de pace. 

AH Orator ,.Ebroed~st" Hegedtis a SJlUS că 
crestinii din l:fngaria dev'n zilnic mai săraci fiind
că guvernul nu face destulă politică creştină. Şe
fii opozit:ei au cutezanta Srt ceară ca Ungar'a Sd 
Îr.g:'cnuncheze fată eLe Mica Antantă. 

Aryro:pierca de Mica Antantă, ar Înselmna a
ducer~a la gurvern a socialiştlor; ia'r ,politi~a a
cestora ar facilita revenirea emiluant;'~()r. Nil 
\l-:comarudă emigra,ntilor reîntoarcerea în tarJ. 

căci VOr cSjmţi ,pumnul ,.ungurilor cari se des
teaptă". E trist di se permite seflor opoz!ti~i ~ă 
vorhească atât de 'prÎ,e,tenos :de M'ca Antanta; 111 

f rantaci ar fi împuşcati. 

.. AL ..,...,' ...... .. , ................ '. R 

Congresul presei minoritare. 
A8i.~tenţa. - Dl~SC1(.rSU1'l~le rlelrlgnţi}l)l'. - Confe, 
1'en(f/. - Banc7retnl. - Ş('zătoorf4 lite.rarif,. -

Serbările di,n parcul Em,Îllescu. 

~â'lll bătă în 7 Iulie :ert., la melc 11 dim. a în, 
eer)Ut oongl'e.q'lll !presei 'll1inorita;rc la I('arrc au'par' 
ticipat din part.eR pr~i român~ d·in v,oohill1 \ re, 
,gat /'Ii 'din Ardeal şi Banat dnii (}o.~fa.,Fol·n. U. 
~lfill~, A. Ola.rnet. fl. 8treitmrwn, l. .'OloJ,oţel. 
G€'f'retaa'nl Sirud, pre"Ci rom. ,din All'ifleallşi Banat 
C(m,~t. Sa.vu, L. Pa.ukerow, etc, 

Congl'p-s1l1 a :OOf;t Jprezjklat dB 6itl'C a .. dI'. A. 
Pâl Jin Cluj. 

După disclwsnl il1'anlg'llral al preşoointellu'i au 
luat !Cuvântul pe 'râno ,delegaţJii rpl1"fYiei române ,şi 
llla~hi are, dr, B. Bnmbâs !şi lprimarul dr. Şfel'lT1 
Anqhd, - ('u toţii aooentuânK1 'TH~('esit.atea; al]H'O

pie'rei Între TIlllmcitoI'ii I'qyirit.lwti români şi ma, 
ghi<llri. 
, Dupa terminarc,a acestor dtscursurj s'au tinut 
~i lr]()ua i nte'I'ffiant.e ('()nfCJ'"(mte ne <,ăt,l'.e 1(111 ii C. 
Millr.; V'Ol'hind d.e.s.pre "Liga dl'PjlJful'ilor omu]llj", 
'In inorităţi7~ şi presa., şi el: (!o,~f(!, Font, vorbi nlrl 
de.;;pre '"Rl'da.ţiuni1e p~'e8el: şi Liga dreptlN'ilor 
omu1ui;". 

A fătut o penibilă jmPresie tn rân~dul con!tre
slsthlor faptul, că un comisar de politic - d. 
Cer c h e z - pentru motive abso1ut 'ineX)plica
bile a Întrerupt pe d. 'Costa-Poru. in decursui 
co nÎerinte;. 

~ 

Congresul a Iprimit cu aplauze si ovatii tex
fui unei t.elgrame oma!;iale care a, fost e\xpediată 
M. S. regdui la Bucureşti. 

In şedinta care a avut loc d'lllPă malSă, s'au 
de6bătut chestiul1i de ordin adm'nistrativ intern. 

Seara a alVutloc un mare banchet la care al! 
participat vre-o 200 persoane. S'au rostit nume
roase şi im'P'Ortante toasturi ]}Cntru înfăptuirea 
apropierei între muncitorii s,p'rjhla!i români şi 
iInaghiaIi. 

A doua zi, Dumrne.;,ă, la ore~!t) 11 dil!1l. a avut 
loc O frumoalSă s.ezătoare in Pa(atul Cultural. 
S'au recitat versuri ungure;,').tl Şi din poeti rO-

mftni Şi s'a cântat arii clasice. 

După ma!ă în Parcul Eminescu au aN"ut loc 
ser:hări (".U tombolă, ruletă. confeti i , etc, RAP. 

""s ,t ,,' .. n Vt? '-' IV. 

- Acarul Ion Pă:un Vinovatul principa,l al 

g-roaznicei catastro·fe de cale ferată ,dela Vinti~ 

leanca care djs.păruse tm,d'at dUPăce se .proou

~ese nenorocÎrea, s'a pre:Jat in:sopecţiei de miş

care din gara locală. In aceia·şi zi s'a procedat la 
Vintileanca în prez1enţa acarului Ion PălIn, la, re,

constituirea; eauwtor cari au provocat daiastrul· 

,.TRIBUNA ARADULUI" 

INFORMA ŢIUNI. 
- ~faiol'nl S01'8i4C'tl, ('are fuoo~ \inchis ,de nIl, 

J.!,\uri şi t.inntîn temnitele Bu<bpestci arpr(H~pţ) 2 
ani -ca ostatic, a fost în Sfâl1Şit libel'at S.ăJpt.illllUi
!la trecută, în ~llrma repetatelor interventii tdi
plolllwti('e fkut.c id!e gnv.erl1U1 român .pe lângil oeI 
maghiar. 

Imediat ,după eNlbernlrf', ,mai<Jl'u'l Sor~ll 
păl'ă'sit Ul1garia 'Şi a venit in tară ,da<\Clnzântd .la 
Br~w. 

• 
- In (lepOl~1 Simeria pe când foehistnl Bar-

bu Ioan 1'01a să fi.dioe fclinare1c unei ]OC'OmMi"e 
pentru a le curăţa, loc~)moti'\'a fiinrl pu~ă în miş-
<;are de către mCf'fCnlCU] N's'pecti\', llill1nit'lll fi)' 
Ichist a fost graw răn.it. In urma nenol'Q('itului 
accildDnt., fOf-hit'tul Ba,lIhu Ioan a fo~t int€:Tnat. în 
sPitalu'l Sitneria,. 

- In timlp ee trenul 184 (lin :r.ina!de o-Yfl. 
se pn"ese nn Imu'}Cure Idi'l1 statia nî~rzf\IYa, «>lonis
tul şcolar Ru1binor Richand originar ,din Bel'lin. 
il d.llut ain tlron, rănÎnldu·se IdestLlI tde gl'in' la 
<"ap şi in -rumhel-e mâni. Cuaoolaş tr('n a fost 
tl·aTlsport.at ·mai ,dapal·te, llI'lllânld a fi intm'nat 
într'un spit-al din Bra.ş(j'v, ul]cle î~i va lua rB?e
,fiinta eolonia ~'o}aI'ă ,elin ('areface ;parte. , 

• 
- MiniştriI' IProvin:::ii1or Cli1ipite au cerut p:i

lTlulu~ m'nistru să fie ntm1 i ti in cOllsLliul de <ldmi* 
nistratie ,al SC,C. "R,'~ş'ta" şi rc,prczentanti reg<:o
llali· 

Cererea le-a fo:st .s:;t~sfactLtă şi astfel au f;>:;t 

n1!miti în a-cel consiliu d. AI. Lăpădat din Ardeal. 
tir. Ic~:f POiPovic: d;'ll Banat, dr. vasr~'e Gre:u 
din Bucovina şi Vladimir de !ierta din B:1sar:a* 
bin, 

Pânll :~a al!te d;~r~ozitjUtli. e1cYii ş(:'''Ja!,:r 

med!if de stat "Iosif Vulcan" solvesc toate taxele 
(şi dj,dl'dnv Ia d{rectiunea şcoalei şi nu la P:!f-
ceptorat, 

• 
- Ne-a sosit la r.<.::dacţie No. 7~ al excelew 

tci rev"ste şfintifice "Natura" cu un bogat sumar. 
O recomanM~m eLI căldură cetHori,lot noştri. 

(I~ed, si Ad!m. Str· Paris No. 1. Bucureşti). 

• 
-. [n comuna Ruscni din judetUl Orheiu a 

inc.era.t din: ,faţă !locuMor~l P~trca Larll:ută In 
vât'lStăde 118 ani. A-eest om-fenclme'n, a tr:i[t 
o vtatăaventuroasă obiectîiV vorbind: A luat 
:parte la răZ'boiul din Crime'a şi la campaniP,'C 
pentru cueerÎrea Caucazului şi Taşkentului. Insă 

de fapt. ducea o -via,ţă foarte cumpătată şi a ajuns 
la o vârstă aŞa de frumoasă, fără a fi ca alţi b~i~ 

trâni~mPOVărati de ÎnfirmităL 
Vrednicu,t bătrân era d'e o ,sta.tură Îtrnpună

toare, îşi păistrasedantura şi vederi'leCoa Şi in 
tinerete, 'iar toti cei. <ce-l v(ldeau nu se IPUt.'..'.1U 
opri s~jA corriJpare ou patr'a,rhii biblici. 

Venerabiilul dece>dat a lăsat şi un testament 
verbal ;prin ·care-şif sft\jtueş.te prietenii că dacă 
vor să ajungă 12, \'ân;tă a\Pfotpriată de a sa, să. se 
ocupe cu agric.ultura, să nu fumeze şi nici să beii 
srirtuoal'1~, să mănânce si să doarmă cumpătat. 

.. 
- Din averea s'a de 4 m'liard,e, lei, ba-ronul 

Jos1ka, fostul IPr€'şcjdînfeaJ partIdului nat'ollal 
maghiar din Tr2~nsil!vat1ia, mort de curând n'a Hi
sat nici un ban ;pentru sco])uri cw!turale· 

Spre cii/mirea tu'tJurora 'în~;taJme·nitu.l lui 
Jos·ka s'a a1illa.t această di~Poz:itie: "LaiS toată a
verea mea .sotiei melc", 

.. 
- Ziarul cn5tlez ,.Timcs" anunţă că gtr'l,ernul 

sovictclor a numlt pe drul Ra:kowsky ca SUCCeSiJi' 

al lUi Kr3.ssin la Londra undl€' va condl1ce dele
gatia economică rusă. 

Pag.3. 

- "New-York "Vord!" scrie că ministeru~ 
de ră7;boiu aii Statelor-Unite ale Almeri<:i inten
tionează să, deschidă un credit de 60 mHt.oane de 
dolIan pentru construinca unei flote aeriene. 

• 
- Din 'partea 'Pre..-:ei române au luat ,parte 

la oongresul zia.riştilor maghia:ri tdnii eonl8t, 
;\1 ilIe. Cost.a 1"'11'11, H. ,strei tJInaJ\, A. {'Iarnet, T; 
ClopoteI, L. p.amkerow, ~ar din 1>artea \Soc.Scri
itorilor Nmâni, 1111 Vintilă Rlllssn-Şirianu, secre-
tarul S. R. S. . 

• 
--Amiralu 1 I~ Bon fo'St şef al stat,ului ma.

jor al marinei' franceze, a îneet'atdin viaţă la 
Paris. 

• 
- Ag-enti i vllrmei Episcopia: Bihornlui an ,d:es

oopC'I'it cusut.i în pa'Iltalonii negt1!.<;tol'1nllUi Regen 
,din Cluj 8000 fI'. fran~e.zi, pe oari 'îm~erea , să-'Î 
tlread prin ·eontrabanJă. 

• 
- I~a frumosul mat.ineu Qfganizat de zia:ri~ 

ştii !llHIlgh i.a 1'i ;din loC'alit,at,e, cu q)ril~j \ll rongre
suluÎ :mual al presei Imaghiare,din Arif]eal, di&
uimul poet ffi'llIghiar Zoltan F1'an)'o ~it zilele 
tir ePn t e la A rarI. ll! ce tii t ,i n f rm mou1'lă tI' 3J(hroere 
p<>ezii ,rlin1f. 'Bmineseu, ~i('hifo1' Crainil'l 'Şi A. 
Cotl'UŞ. 

• 
- In Ang;Ha. au inceput să se întindă grevelc . 

- Parte ,clinDl,"un :munte s'a Slll'~)at iintre Gn~ 
l'a. Văii-YîIrOlOrova. ·Oirr:ulatia trenu:rilor ,a fO'>'t. 
intrcmptă 2 (,l1'e Între P. Olt !şi Ba11Ş. Un tr~ 
ilo ma'rfă ;(l{'·sffu'ânld'll-:;e în do,ua., frinarul ,a oh, 
",('nat faptul la timl[l şi :dând somnalea înt{}1"s 
lOCOI1\oti \'lt. In tim'Pnl rea.}i.piri,i s'a IPl'OIfhlS o 
:;;.gu:rluire de pc m'lma "ăl'eja 3 'Va.g-oane s'au l'ăR~ 
turnat, iar unul !'.'a ,qfăn"lmaf. Frânall'ul a <scăpat 
ea l)TÎn minune. .. 

ende se mănlrnrămai binp 1(/ 1:1' rmra
sa? D(' 8i(JlIJ' rn Tfsfa1l1'anful Râil()J' dima
feri('e 11(";1('010. vnr/(' .qfau la. dispozitia pu
blir·ului ('('le mai (f('lirioasp 'mâncări CiI. 

PI'cttlri moderutf'! 
* 

_ Vl r Î/I filă. "R!(,~stl·$i ri(llW, fi }Jp/'duf DII' 
mint<ră, în flpropÎpr'r.f/Nlfr;neTâ .,Da.c/a" u.n 1>11(' 
Ni/lţinând mrli mulfe l/(îrlii 'de w/lo(!.}'I? OpZ ce. 
l,e'f( nf7a!, P I'lIqat să le (uJucă 111, Reiln.rfia ziaru
l/li în .~chim7)1d unpi rNQmpenSp elp le; 2000 
(do1lă mii.) 

pa '''.4Ai'l1Ill' ••• A • n .s an'· .s 

Noua cotă a emigrărilor 
În Statele-Unite. 

Zi'arele lon:doneze dela sfârşitul ~un~i tnecute 
, au publicat depeşj din Washingron, in cari se a4 

rată: numărul, persoa,neJor a căror ilmigrare il! 
State'le-Unite va fi a'dm.să În anUl fiscal 1923-24 
{anul r(sca1 În State1e-Un'te încep dela 1 Iulie}. 
împărtit dtlPă ţări. Schimbările fa·tă de anul pre
ceden.t sunt foarte ruki. 

Numărul celor.a. cari "'Or putea să. intre in 
192.3-24 în Statele-Un'te aste 357.80.3, exact ca. 
şi pentru 1922-23. " 

Cifrele Pentru Anglia. Ger.mania Şi Italia 
rămân nemodficate •. Din Austria vor putea în
tra 109 inşi mai putin. totalul l()r fiind fixat l-2: 
5638. Cifra -pentru Ungaria e mălfită Ia 5638. In 
cepr~v'eşte Ru<,<;ia. "Times" dă amănuntul biza,:t1 
că de oare;:"c lotul elm:~ratlor din Ba;sarabia l-a 
fost atribuit ei, dfra persoanelor admise ca pu
tând să între În 1923--24 din tara S()vietelof a 
fost mărit <dela 21.61.3 la 24.405. Aci trebue să 
fie deri~ur o gr,~lŞa~ă,dc -oarece nu e a'<lmisjbHi 
ca la, Wa~h'm~ton să nu se ştie că Basarabia nu 
'\partinc Rusiei.· ci României. De altfel, în cei 
doi ani ·pncceJenti Basarabia figura pe tabelele 
ele cmig-ranti ale State,!.or-Unite sngură. Cota ei 
era.socntiEi aparte şi nu era trccută nici de 
partea României, nid de aceea a Ru.siei. 

Singurele tări d'n cari n'au venit ÎIl 1922-23 
aWti emigranti câti avea.udreptul să vie după 
cotele oficiale au fost C'lCrmanÎa 5"i Estonia. Din 
Germania ca're aVea dreptul la 67.607 emilirrant i 
au vcnit -ou 20·000 mai putin ~>i din Estonia 1000 
mai putin. 
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Alianta defensivă jugosJavă-română. 

Bl 'el 'BE~TI. - Eri au anlt l(~(' l!1'

tre dllii 1. (;. ])IH';t ~i ~\nitj('i, lllillislrul 
jtlgosla\', (,olly()rbil'i ('ari ali dlt~ la pl"C'hm
gin~n tndul11llli dt' nli<l!llJl dC'[,'nsÎ\'{j, Îlllre 
HOIII;îllia :-:Î .1l1n'()sla\'ia. , ,..., 

' ...... , .... ". ca_ .... , 
Refugiafii bulgari merg în Rusia, 
~()VL\. ~ Dllpii infurmaţii din Prilgil. 

n;t~('itl()ff. P!Jof:;;i 'I\·odol'of. f.,)şti lllini:;Hri 
an hotărît S;l plf'('(' ill Hllsia, ÎIIl(H'l'UII;l cu 

nili lllUlţi Ull'<lIli hulgari rl'fll,!..!:iaţi. 

Bursa. 
ZORIC1i de:schidcrea: - Berlin 26. ~C\V-

Yonk 577, Londra 2673, Paris 3390, Milano 2405. 
Praga 1780, Budapesta 675, Belgrad 615, Bucu
rt'şt l 285, Va<fŞO\'Îa 50, Viena 8350. 

BUCURESTI închiderea: - Plăti. - Paris 
1158. Berlin Il, Londra 914, Newvork 200. Milano 
869, Ziirt~h 3c1, V:etla: 2875, Prag.! 604, Budape
sta 280. 

VALUTE: ~ Nap(}lcon 730, marca ]5, leva 
190, rra turcească 115, funt en~lez 915. fruncul 
francez 1250. francul eh~etiall afiSO, lira &30. d rah
ma 500, .Jjtl3ml 220, dolarul 206. marca polon.l 
:!Z, cor. austriac[l 29, cor. maghiar<.t 170. socolal6. 
--------------------------------

ReI-odor rl'Rpollsabil: IOAN DJJ!!TRIU. 
Oenzurat: NIOHIN. 

Depozitul de fermentarea Tutunului A' ad. 

Nr. 959-1923. 

Publicaţiune. 

Să aduce la cunoştintă generală că De
pozitul de fermentarea Tutunului Arad, vă 
tinea licitatie cu oferte iuchisă fn ziua de 
20 Iulie a. C. Ia ura 10 dîm. pentru darea fn 
intreprindere a invelirei cu t glă de marsilia 
alor 7 Magazii şi repararea sghiaburilor şi 
burlanelor la 10 Magazii. Ofertele se primesc 
până la ora amintitii. 

Devizul şi caitul de sarcini stă ]a dispo· 
zitia amatorilor fn tie care zi în orele de oficiu 
la acest Depozit. 

Arad, la 9 Iulie 1923. . 
Şeful depozitului: Ludoylc Iiller. 

NI. 74]923. 

Publicaţiune de licitaţie. 

Scaunul economatului al oraşului Arad, 
publică licitatie pe 16 Iulie a. c. Ia oara 5 p. m. 
în oficiul dlui consilkr economic (Primărie, 
etajul 1, uşa 104) pentru furnizarea celor 600 
vagoane lemne de foc (de fag) necesare uzi
ne lor comunale cu următoan le conditÎlmi: 

1. Lemnele de foc furnizate să fie us
cate, de calitatea pIimă,. la o greutate de 
10,000 Klg. să aibe 22 metrii cubi. Pretul 
unitar de ofertă să se facă pentru lemne de 
foc de această calitate şi cantitate. 

2. Vagoanele necesare la transport le va 
exopera • .oraşul dela C. f. R. respective, le va 
pune la disp~zitia furnizătoare. . 

3. €.onditiunile de plată sunt, că plata 
se efeptueşte in decurs de 15 zile după fur-
mzare. , 

4. Oferentul este ob'igat a depune 5 
(CinCi) procente a sumei oterite fn numerar 
sau în efecte p·ublice pentru asigurarea ofertei 
sale. Garanta oîerenţilor, a căror oferte nu se 
aceeptează. se va elIbera imediat. 

Licitatia se va tiof.a in conformitate cu 
arde. 77-84 a legii contabilitatii publice. 

. La licitaţie se poate participa cu oferte 
scnse. 

Din şedinţa scaunului economatului ti~ 
nută la 25 Iunie. 

Scaunul econnm8fufui. 

"TRIBUNA ARADULUI" 

Judecătoria de ocol secţia cărţii funduare 
Arrd J-nou. 

NI. 766/1923 c. 1. 

Extract din publicatiuRa de licitatie, 
In cerere de executare făcută de urmă

ritor Iosif Schmidt reprtzentat prin advoc8 1 

Dr. francisc NeÎf în Aradul-nou contra urmă
rita soţia lui Nagel Ignat născ. Hackspachn 
Ana Judecătoria a ordonat licitaţiunea execu
tionilla În ce priveşte imobdele situate în co
muna S hondoll circumsrcripţia judecătoriei 
ocol Aradul nou, cuprinse în cI. a comUDt i 
Schăndolf Nr prot. 267, Nr. de ordine A/i 
11, Nr. top. 586-588/a. 2, Nr. casei 413, POl
tiunea lui soţia lui Nagel fgmt născ. Hack
spacher Ana cu pretul de strig-are 2000 Le; 
pentru incasarea creanţii de 1296 Lei 31 haLi 
capita 1 şi accesorii. 

'Ucihtiunt:a se va lne ta z'ua de 6 Sel1-
lemvrie 1923. Ia ora 4 d. m. la casa comunală 
a comunei S hondorf. 

Imobilul ce va fi HcHat, nu fi vândut pt 
un preţ lTJai mic de cât două treime din pre
ţul de strigare. 

€ei cari doresc să licittze, SUDt datOl i 
să depoziteze la delegatul judecătoresc 10% 
din preţul de strigare drept garaIiţie, în nu· 
metar sau în efecte de cauţie socotite după 
cursul fixat În § 42 legea LX 1881 sau să 
predt a actluiflşi delegat chitanţa constatând 
depunerecl, jU(jecătore~te. prealabilă a garall~ 
tiei şi să Sf mneze conditiunile de licitatie (§ 
147, 150, 170 legea LX 1881, § 21 legea XL 
1908) 

Dacă nimeni nu oferă mai mult, c;)] care 
oferit pentru imobilul pret mai urcat de cât 
cel de ~trigare. este dator să intregească 
imediat garanţie - fixată conÎorm procen
tului pretul de shigare - la aceiaşi parte 
orocentuală a pretulm ce a cÎerit (s 25 XLI 
190). 

Aradul-nou. la 30 Mai 1923. 
Şt HudecătoJ: RaszlaYiczy, m.. p ••. 

No. G. 602/5-1923, 
\ 

Publicaţiune de licitaţie. 

Pe baza decisulul al Judecătoriei de ocol 
Arad No. de mai sus, mobîle şi alte obiecte 
cuprinse în favorullui Victor Manuilovits pen(ru 
suma de Lei 1900 capital, interese 50(0', 

Spese stabilite până fn prezent în suma 
de Lei 528, se vor vinde 111 licitaţie pub1ică 
fn Arad rn Str. Consislorului No. 17 în ziua 
de 10 Iulie 1923, la orele 5 d. m. 

Aceasta licitatie se va tinea şi In favorul 
lui Iuliu Domokos. 

Arad, la 5 IuJie 1923. 
Oh. Ciupuliga, 

exec. jud. regesc. 

Industria lexlnl IrAdlaa .. .. Societate Inonima S, 1. 

:11 fUaturA de bumbac = 
• :; Teselorie de bumbac !: • 

~I Ilbituri:: Vopsătorie = 
.. .. 

A DRESA TELEORAfICA: TE X TI LA RAD. 
Jel,fan 758. Jelelon 758. 

o RUGABEI Rugăm pe onor. Cetttot" 
eă ,,., tfJate OM:dile cumpdrdrt S6 re
fere la anunturile publicate ~ citite în 

"TRIBUNÂ ,ARADULUI." 

----------~;:')a.",.-~~ 

Marti. 10 Illlie 1923, 

00"-." 

fralii leaman 
moara cu aburi. fa":: 

1
· 

brică de spirt şi de .: 
~ droidii = :: 

Ilo' 

Societate Anon. Ind. Arad. 
WiI lE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fabrica de Impletilurl $1 Iri

eotage din Irad S. 1. 
CAPITAL SOCIAl.: 15.000.000 Lei. 

LucreazA tn cele mal moderne culori toate artl· 
colele de tricotaj, ca: Articole de sport din lână 
~l lIlAtasA, Articole de rantasle, Crantc, Ciorapi, 
:: Bl'oboade şi Tătel1nă de primă calitate. ;; 

• • • • • • ~ .. .. 
II' 

• .. 
• .. 
• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cetiţ4 şi rdspâniUţ1. zlaruZ "TRIBUNA 

ARAD D L fII/" 

.................................... 
I S. A. Forestiera din loma, i i Irad, Bul. Regele ferdinand No. (22) ,. 

I 
Cea mal mare fntnprJmle.re (01'1'8· i 

• 

tieră din Roma\nfa, atât lemne esente '. 
. . t.arl, c:ât şi esente mot. Ferestraie 

CII. aburi în Galllsl·Feres1rău, 8l\tu· : 
mare·Fen'!străll şi Homorod-Cohalm. t 

,. ~xPloatări de păd~ri În. t~ate regiunile I 
•• lransllyamel. :: t .... ............................ .... 

"ARĂDANA" 
SOC. comercială şi Industrială pe actiuni 
Arad, Bul, Rea. Ferdinand 1. No.24 

in ca..e proprii. 

No, Telefon 304. No, Telefon 304. 

Capital soc. dRDBn vărsat l 7 500.000 

• ti • 

Se ocupă cu tot felul de afaceri 
comerciale şi bancare. - Are În 

1
-permanentă în depozitele proprii 

colon.ale, textile, spirt şi spirtuoase 
.... !1IiliIrJ§ • • )-ni ... • , 

• 
PrImeşte depuneri spre fruc
tlficare. :: acordA Imprumu

turi pe mărfuri In gaj. 
"1& m= -_ .. _- ---,------- -------------------------------------------
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