-• 300 Lei

Pe jum. an
lunar.,.

rl Ulla ra u ni

160 Lei

Pe 3 luni

85 Lei
••

•

•

ABONAMENTUL:
Pe un an

30 Lei

.

'

-

Şi opoei de

lumjnli -

politice.

1(\(>

e:î:dC'ri în \întU!H'I'E"(',

li amin1Il'lIlill'ile ";ldo.

j.

1
~.

tim pe col Irlwi ('lllsie: 1H4S ;Şl
Dll'P:'i allnl m~ urmează un lung ,~ir «le ani alhi.
1n Fra.np ·d~JllIllia llwuotmtja al ('elUl ne al heÎ1p.;1 1\ a:po!I'Oll, Hel'ifl1,RuÎa \'a fi Irle~mnl'tită Jlrin
1871, Italia >le l'eeulege în două rleC'enii. iar \loÎ
Imai grăhiţi fiindl'ă an'am drum JlLai lung Ide
1)al'('1l1~, mareăm îllt.îinl pas
b
I8i)!) HJl<lj ht
1864.
Inît<l'yalelc ('e "e ·i·ntiul!I Între clouii npoJei ,de
Ţl'l'Ogl'Ol' ,sunt înf<t'ebllÎnţ.at,(' pplltrncategorl:-;il'i rit'
Ta:lori şi Îlll'cgilmeutilri Îl1 ta.bere:În 'vederea lmei
f'hpp mal'i şi hot ăl'5tos re.
l.a fel epOCii TlOll<:'tră, după ·un di.lJhoÎ crân~'ell
{\ o 'pt'eJme de <pl'efaceri ,';ii <1.. oriindniri, De ace"ea,
Jl1ai mult sau ,mai 'pntin s:1l'al~i în pl'O'(hwţiuni ;:it
"]'('-8·ţ.iUllÎ, ne l'ezllmi'itm j'n ehilP logi(~şipntl'h'it
,mersului istoric la il pnJitid de eonsolidal'e '71
,(le pil"t.l'are !uiji1l'rl <!f'('ea ('C am rl,)hfin'dit" /1. 1' fi
şi '110bnne~' llstil.zi a j II t l'ubuin ţalvrtelc la
altet"Vlt.

.

Daf'lt am alerga dllepli l'lllc",fÎ(\ce·dlillnOl'c. ,de
nltimă imo.dă m't's-t><."ită lml1:1om-ă, al' 3nsemlJ&"ă
pi(~l'flem {li l~tl"O Iăl'Oll1 ie tM 1'(' am ('li :;;tigM P:l nil
grlJD1.

Poate ['ii :'Inânfloi an n 'P'll't.p rlP nclentl'
sesc

sf~lIr

Sonn

'7i

g-r€.

amâl1doi cu ceva:
1)111 lH~

treIme nici

hită cu ori(~illiC, llil~i

}l1'pa gol'ii.·
unt IlU o &fătuit~lare de hine,
infl'i11,tI'Ca

fill'ţ.e ,(le \'iată, 1nate ddil is,\'(1rnl
'fiint~i noa"t.re et'lllee, i\ollÎ lHtt-eri,

1'\8 t:l'eh\1cse

adâne al

Ar'ostea ni-le [poate ,t.la munca şi meclitatilltlca.
JI'Irl1('a in"ului d,l'S; n te l'Cl'H t. îrli'linat f'oler-tj,rltă
t,ii ,şi lll1,fidita.ţillnea c'are!le t'ohoadi ln Rlwletlll fHO
'prin spre a "coat.e la luminii noni ('nntl'ihlttiî ".!f.
"f'ntimente ~i gânduri.
?\ e tl'ehlle~t.e .) pOt',fc(~tiona I'C il propl' i·:'j 11",1"tl'C ind i dd.l1<l li Uiţi ,şi o '('iil i l'e Il "aflcl nl'H i il i II
nou în f00ul a"pl'ual ;;a:crificijlol'.

Nu /ştim <de Pl"ogl'~lIl1111 l1l!ei Il "t.fel tIp H1IlIWj,
dat' ('j,tle sigur că ea 1'.ee1am,i'i suprelrr,ill. fo!'\il Eli)
catre poate dispune un om~

de sine.

1l1!4pleH pÎ(>ţile flmhl i.. e ('11 "g'nHlut 11 1 prin
1'<IrC' ,,'eri ,1('1:1 :1\1,ii Înr11'l'pt:l1'(" ei în dorinta de
pu1rific.a]·s lC,~;el~-hri să sjrm.ţi .linfd şi :Întâi ])]'0'Fria ta itmp(11'f&~tinlle, iar la 11{>Q:1'\'Î1I'~iil'e .~~ 'l'n·\·Alll1

neşti

prin ,muncă şi tă~"€'re.

Sgomotul de bâkiu 'lwi,d« gânclul'ile lllme
li'PilR. ,de ~H'tilllle ereatoal'e, di~tl'lIg'{' ,,\~fletnL

~I

(t. 1}.)

.fh;-.:are caută

Lucrează de draj.!'ul
lucrului, Ilu de dragul tău, - numai câ'nd te uiti pe tine, lucrul iese bine,

pildele. Isus a mai adăng-at ucecelor dimprejur ind vre-o câte-va sfa

IsPrtwind
şi

Cll

turi. Înainte de

4

'despărţire.

.. Şi chemând la sine

Chrî·stos

poporul

ÎlllJ]:C1Jnă

ucenicii (în'vătăckif)· săi. :t VIS .lor: a'~,cla ce
\'Oeşte să 'vie dup(1 mi,!}!.!·. s~lse !alpeue de sine şi
sa-ş.i ia 'Crucea si să-rmiu.rmezc mic. Că cine Va

să-::;i m{lfltueas:d. 'sL"f1etul săli. pierde~l-va
pe cI; iar citl c îsi va pierde sufletul sii~1 pentru
mine si pentru Evum:-hclie. acela il va mântui
Că

S{l

sunt care se mai
le sară În .ajutor,

s-:apc C<Ît mai repede. Putini
~ânde:<':: şi la cei d:nHlreit1r, să.
.

Pe V!1':t1lea când înceqmse Isus a ~mprăstia
nUlll1il r111 celor care se induioSau ele soarta altora era şi mai mic. Cum am
În\':1tăturile ~alc,

,n'ai ~Pll<S la îrr.::eIPlIt. strelnu! era socotit din 03.IPu'l locului ca un dus-man! Oricine I'Htca siH pună

în

pr~n'iejdie

viata unui

căI~tor

strein.

da'că

nU

avea o 5!lndă a &, ştiută, 1C:are să""' ia sub ocrO'

Cu

....

Inserţ;unile

fa

~rimesc

se

administrajie

şi

a

de pubiic,tale .

~

Conferinta dela Sinaia, -

BlTlTHEŞTL - ('ol1~'ili111 tl(' Inini~tri in·
trunit eri ditrllnea(ă la ol'ele lO'Ji jUf11, il hnh!l'Ît
În yederca îmlJdinirei. h anu l. a ~) :-Oll!.il ani rlda
n<lii1el'P/l lui A\''l'am Tanen, să se
(·{'"t l'entenarîn toată ţara.

cqmemOrC7.e 11-

ridica 1a Cluj () ~ta\ne lui A\'l"HIll
în mull t,i i Abl'udu lui
rildiea o ('ruce oom.emorati,·ă,
Ne

Lllli~l1,

Yil

la (l:!ina -

~,

organ iza

\'O}'

F('r.hăir i

"0

"il

în tua tă

.pupuhlfe

ţ.arJl.

ne a~(~Trellell. lift OdoHr\'l'ie

<ll\ul

il('('-Til

,.,e

va l'{}IllCllHJl'a CeMe1lal' LIl morti i 'Illi G1H:\fol'ghe I<1ZăT.

('(~/'el'e(J. Jtoţ·i7ul'.

l'on"iljnl a h"tHl'it 1l1'()i. ('<1 'PriI! milli~tel'IJl
agricllltllrei să ~(' sa ti "fa<'a {'(,I'Ni le de n;I'~l1Bat
a le mnt·j 101'. D.:' a;oc'1rt:1'!lea "e va !'eda'wh i:rk fahr ica (!€,puHl{,l'edjn rnnntii Abrndnlui,
hotăI'1t ,,11 "e pună in C'x1)IH.'înguiStă Bdila-H.·~tll'.H i lul'epal'iinrlll'~ poollrile d(, Pl- u('('a

Con ... ili1lT a ])lai
('rată de

nemt.i)

linie,
.:-;' a hotlll'i t (It- ;t"OTT:{'.n:"" . ~ii ~ ·f~l(·H ,"n"{',m~
Bra'll-Prooea1 la a că'rei lnel'are "u ajuta ('orpul
pjonerÎJ':)f.

De llii'-On,('nea

,,~ Y11 rof"dna () i;"Jsea rÎin

mnll-

'f.ii AJlU~el1i la Oradea-mure.
Con,~iliul li aut.ol'izat nziuf'le ,J1e.;;i\,<1" ('<1 IIUlpă
I'(~ VOI' :-:atisfae{' (,(HIlI~'llzile ,!4t11t\llni romflu .... ii ex('cut.e şi ('{'~mcnzile altor state, ea Ide' exempl n Bn 1-

garia.

Lepădarea

pre el.

str. Românului 1;_

tare linia fcratii

gafe,

YrC':l

ADMINISTRAŢIA

Comemorarea lui Avram Iancu.
Centenarul mortii' lui Gheorghe Laz~r -

ia l'

O logic-a (le fier, ~i l'<1tiu,nea (n:1Him;l1ă llP. htk
Ţlll neled fatll ,de noiîn~i-ne obI jga ţi Ull!Ca dea
('hi\'el·ni~i 'după hllnă ehjh'.miaIă rodurile ca.,:,ti-

nicitor

ŞI

A

Consiliul de miniştri.

1le ('[It ea

pot, P'1'{)I(!'II'ce

EX.rjrr.ipte stiut mnlto l~l IÎllldemână,

~ .

DACŢI

•

111 cxet.'-llt~lt'ca H(>('!o;tPÎ {)hl igatiuni ~(>
.fli\·,e'l'gint.e de 'pilrel'i ';li l)(}atf~ nn fină
tt'ltlpl. atnll<'j ('ând fjo.,;,tc('arc 'nea <'11 itI i mă ('11- Silinfe de azi~ pentru mâine. l'at!i'~i noi snnt~m. Mn!Vin.şi cîl 'numai ruşar vrea}~po('.ele !În earj }}lJipoarelo Ia('. stf'ortă'rj mari, . ca rr.nllH'a hli ,,;1. fnlo~ea.,;('ă ohştei,
:de obit'C'ju.sunt 'U1'Il1l\te, in {'hiljl fîn:~e ,dealtlf..:'l -';'L
ruji rre:m sii ajll1lgă la liman Jll'in rlhwoJjrea
;pflt.l'i:vitUIlf'i ]e'gi (,lemcllt.al'e de alternaTe, ,(.le inurei, şi prin !Înstiil'lrea materiatii a \pdp(Pr.tlÎlli.
tervale do transîtii: i[iert~ şi jure.
aiţil prin Înfrăţirea om('nea~'ă 'ţi inze-:striinr1 ('\l
Un l.'ă~boi - estoul'lItatde gri,ii g·'j:,;]lodiin_.,~ti, hogilţ.ii de cuitUTă "nrfletul TIE'Hlmnlni. J)OUIl ('iii,
k]ollă "il i1lţe, :;Î uu pOIj)or eli \"j.z:H.
O w\'olnţic - ,diG l'ea.(·ţ.iuni 'fptrog rml(',

Orientări

RE
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t:re, De aceea, lslt",'> a căutat să î:rnblârrzeasdi 0hio';iurile şi a S4lUS:
. -~ Cine vrea să-mi ur.meze. ad.ică să fie creştin. trdme să se lapcde de sine, adică $.1 frân~ă
cKo:51mu,L şi să aibit inimă de frate pcntru toată
lumea; să iuheaocă pc JProupelt' (adica, pe Orice
'alt om), Clljm se jU1)L"Sh-: Pe sine Însuşi; -- chiar
DC streini sJ.-i iuhc~l'~că,
Întooma l ca pc nişte
frati, deo'arece Înaintea lui Dt'\t!lneZeU frati sun-

ce Va ftllosi (ll11lu!l, d.e-ar dnbândi Lt~mea
si-si va pierde sufletul său? Sau ce va da it!Jn ~Il totii.·.
omul schimb pentru suîlc.tuJ său?
f)ar toom'li aki e j{rcllt'atea. Trebuie multă
stfl!n~lniTe ele sine, Ca să !e lJ'f!ti j{âl1.d i . şi l!a ne~"oi
Că cine se \rla ruşina de mine si de ctrvjntek:
mele într'a~est neam desfrânat şi păcă1tos, şi I le altUIa. Trebue o a,!.C'\'arata deprlnder,t>. Canu
Fiul omului se va ruşina dle el. când va veni în· • vezi Ile lnlul holnav. în loc să zid ca sălbatccul
din ~}[l,dudle Africei, ca cel care zace colo la umt ru m~lrirea Tată>lui său- ou S,filltii îngeri", '(MJrcu
hr~' nu 'mai e bun de nimic şi poate. fi uciS., •. dadi
VIH. 34-.38).
.
('şti om civilizat. ~ici astfel: holnavul acela este
Ce însemnează a se leIJJăida de sine?
şi el o făpturâ
care simte durere si plâcere, Ce
tnll'ltămit
ar
fi
să
se vindece. bj.etul de el, şi să
DeoNceiu, omul e.~te iubitor de sine (sau,
Înceapă ~ară$a munci! Cine ştie Ce i.wn\vi va
·Cllm zic cărtujiarii. eg-oist). In toate Înwreiurările,
fiecare se gândc:stc Întâ;u de "toate la el. Când e face el, dl.Pl'l ce se va în tl't'ma ? Hai, s1H aiutii,m!
Nn:, care .suntem săn1Ho 'lL putem răhda: 'In:;l hine
~ pr;mcjdic de ÎnTICC', De foc ori alta strâmtoare,.
toat~l.

PpeţuI u..:nu.i~e:XeD1plap

s;H d~\m Ilii () p'arte din hrall!J noastra, .. Aşa cu
bolnavjj, aşa cu bătrânÎÎ. Cu COPiii. cu femeile ...
cu toti cei cari au nevoie de ajutor. - Cine e
larg la suflet se uită pe sine si sare să moi aj.ute
şi pe altii·
Şi,
~heJie

în

aedvăr, de

2000 de r.ln i , de 'Când Evan-

p;;trunde Tot mai adânc

in

suHetul

oameni-

s,POre~te mereu şi numărul celor clare aU că
păta't detnrindcrea de a se uita pe sine, şi a s.~
Inai gflndi la nevoile al'tora. Jn tadle cu hună cre-

lor

ştere. sunt oallnen; vc-stiti flC'ntru jubirea 'aproapiClui: sar în foc şi· apă, ca să SI;:ape viata celor

'prime}duit i : fac d~mii J>entruSipitaie. ,Tlcntrtl Învăţătur'3. cn,piilor fără piq-:nti. ailltflnd Pe roti cei
Care Isltnt vrednici de ajutor,,,
Unii ca aceştia.
C3f'\{' ali desttllă le;plilldure
de sine. incHl să se
,}Oa~ă

gândi SI la altii,
(Cărturarii H numesc şi
de egojşri )*).

sunt

adevărati

crest'nl.

altnli.sti. s.pre deosebire

Asa dar. Eyan~hdia a dat f{xHh~ ,l)'[)[titc: a
înfriHit Pe O<lmCl1i,frl.:âmltl-i S;I se iubeas.că '!li s.>t
se ajuie mai mult decât în trecttt. - 'Şi tocmai
·aci e sem mI l crcştinu1u i adeY;\r<tt: ·lepădare-a de
sirie. Cu ,drt:pt cuv,tnt, Mântuitol'ul a s,pus:' Cine
se iuoeşte pe sine-mai mult decât pe Isus, acela
nu poate fi ,.om d,c.pHn" a...:ela nu s'a lepădat Încă
destul de pornirea egoismului "care e ru<lăcll1'a
cclw ma,i multe rele în viaţă",
In a.::ceaş irmprejurare, Isu'S a mai ad~ogat Ull
*) Ej.!'01st vine dela vorba cj.!;o=eu: altrt1ist vine
tkl:] yorha "Rlter=a!tu1.

1 Leu 50 ba.:nr~
,

-

"TRIBUNA ARADULUI"

PaS!. 2.
Oioc/lirea llrla Ră.ca/'i.
D. gelleral Mo..'lOin a 0Clmnnil'at rezultatul aufăcute I,n UTnHI ri(j(mirei '<.le trenuri dela

C'hetei

Răcru:ri.

Impj:€'gatul de sel'\'iciu, găRit ,'ino,at,
ped~sit.

\"a

fi

•

('on~iliul a hotărît ,,,ă S(loc:ol-de eXllxntul
a
d()uă ngoane de fă~nă ipentru călugării rom.âni

'dela muntele AtJlOS.
A Nwi

bisl'rice.şti în:~fr,pi7l,(dl'.

D. miniMru C. Bann a oous la cunaşt·inta con·
siliului l\J1m8toruI fapt deQ extremă gravitat.e:
('IernI b;~atrabean a 'Pus bazele unei uniuui
biserjc~ti .şi a Îllfiinţ,at o ban<,.ă .,Ba.nca cl~rultli
oin Ba:oara,bia", fădi a cere autorizatie aut{)rjtă·
ţi}or superioare.

.....

Fniullea ,~i ban('a an pus ('itlllp,înire - în mod
s.amawlJnic - Ţ)e foati> an'rile hi,;erjC'jlor din Ba",arabia pe <,a re le wdmi nif't)'ează, a parte. In ll'pă
bunnl plac.
Tnten'enţillnile autoritătii eentrale pe lân·,gă
arhi('ipi'~c(}ratul ,ba.sarahean an rălm~lkl z3lrlarniC'l'.
A"erill' bi~eril('ilor ,lin Bm:tllrahia all foi:tt şi ,sunt
în (,1l1' ~ de Î1H;t rei na re,

C'm"jl ;u1. llltwld 'f'unoşt·inta .fie gravele brte
la el1l}(~tintă irle d. mi,nistru al C'1I1tJC·lol', a
in~ritnit o edmri~inne oom~)\1"ă <lin dnii: C. Bauu,
:liItlM~

Florel~\l' şi J. Tnelllet·, eu îmlputerniril'e~l să int.repri1!!dă o ftn'chetă i:teyeră şi ;;;ă trimi-

Toan Th.

tă p.ar(':hdnlui <pe tot,j aeei {'ari au
veri le hj ;:('Ticii ba$a rAbene.

iln~tl'ei,nat

a·

('on-",jljn] a luat cll1lOştintă d{> sC'J'isoare.a dlni
AJbert. Thom.a.s, calre li rma să "ie În tara în A ugn.;;;t şi care comunică ~mî\n:lrea vizitei flale.
Traffltil'e cu' sovietell'.
(

/

('<m"i1iu] a acC'eptat 'C'eN:~rea ~vietelor dela
M ..~('O\·a pentru .începer<'ft tratati'vdor Într.e România şi RUl'!jll in "ederea Înr:l2t.ării.. at.acw:~

dela frr.l1tiera Ni!'trlrlni.
Confen'inţa

dela Si/'la.!:a.

Prânz în onoarea dfor Bp,neş şi Nir~ici .
Viitorul coni'iIiu -de miniştri va avea loc. Sâmbătă 28 'Crt. la Sinaia.
~Inaceastă zi va avoa k-c un prân,z. dat de ~lt·
vern, în- <Ylloarea dlor Ben,eoş ·şi N inlcici.
După temr:tinarea 'COmferintei ,do 1. Brătianu
şeful guvernului nl ,pleea ,dil'e<,t dela Sinaia la

Karl",brud.
'a· •

U

$

U' _

uR \?

U' $

..

Ce minuni poate face' cooperafia?
In ('om una Li-pia-Bojdani, j11l(). TlffYr.('()()perat-iva ,ne excploatare ode IPăldnri ,"~fallll Roş'" a 'reconstruit o hiRerieă, ipunânrl suma '!ie 350,000 k'Î
şi a construit lin ipod pe$te Tâul Ialomita. Jung de
58 Imetri. punând 580.000 lei. In tot.al !{'ooperativa -Il cheltuit pentru aee.'lte Qpere 930.000 lei.

Inaugurarea lwe~tor ope1'o s'a făx'nt Irlt> elll'ân~].
~fi.ntirea ].01'. ~iin'd făcută de p. S. Sa arhiel'eul
Platon Ci~'m. fjind de faţ.ă,dl Idir€'('tm general
al centralei Coopel'at.iTelor, C. CerceI ,şi pf'8te
1000 săteni.

De altfel 00operati,'a "l\falnl R.JŞ"

iIo'a Întfjin-

tat în Oct«rrwrie 1921..cu 101 l1l<'ml)ri. ·având ea,pitalul sUibscrj-" Ide lei 112,3riO, din eare yărRat
A luat. Î11 exploatare 20 ha din :păldnl'eft st·abl1lui. eu 252.000 lf'Î, iar mai alpOj o port,iune mai
;n:~re de păid.nre eu 5,743.500 lei. având 'pentru aoeasta ajutorul oonbralei oooperativd{)r.
O ,00000orati",ă cu un în'ceput atât ode mooBst,
intr~un -geU'rt timpa 'PUS ;în numire nu numai pe
sătenii dinooITrnnă, cari pe lângă eă s'au folosit
:rle lemne eu l)reţ roous, .şi au a se Jolo;~i .şi m!Înr

dr;rll hi>;erÎ(':! "ii podul monulmcnfal, ee a'li conpm in 'trimll'e ~i "Ii 1f1rni<; at{\ntÎ,l'
tuturor oamenilor de bine, cari reCl1nOo.QCÎn· Blele·
văr că CQoperatia faee adevărate minuni, !mai
ales în aceste vramuride speculă nemiloasă.

-~-c="'da'i'-a

Il. I. G. Duea. mini~t.]'n .de externe, a făcut
eon",iliulni o eXJpuneri> asupra celor 00 se vor Jdis<,uta in C'onrrerinţa dela Sinaia, care Începe în
ziua de 28 Olt.
'

. Dacă o ooopetrativă di;ntr'o comună de 'ţ,ară.
Irntr'un an şi jumătate a fost in .st.al'e Ră fară <>
pere edilitarc, -cari să vQrlbeas('ă şi IpostNitătii, ee
,minuni nu s'ar face, şi ou cât nu s'ar iefteni tra-

cuvât: cel oare z~e că mă iuheşte, să-şi ia crU(!ea
unmeze!
AceSte vorbe nu Însemnează că e destul să
porti o cruCe în mână şi să ziCi că urmezi pe
ChrÎ'stQS.. .. Câ1/i nu-şi atârnă (bărbaţi Şi femei>

tel·e, când vei uita de grija notei. şi le vei cer('efa numai de dra~lIl lOr, o(wfând să vezi cum
râsar, cum crOSiC, cUrm Înfloresc. cum se ajută u·
neori cu unere insecte cane În1eS'flCJSC rodul s. a.
AtunCi lucru iese deplin, când uiti de tine şi de
laIe tale.
'
, 1 .. \
Sau esti Plugar. De vrei să-ti fie og'oru!og-or, gră,diua-gra-dină şi vi aPa"'Via tă, trebue să le
im>:rJJeş11i oCU atâta dra:gostc, Ca Si cum n'ai aş"
tepta nici lm câştig, ci le-ai căura numai pentru
mu!tătmirea de a !,e vedea În bună sănătate.
Ori eşti cărturar şi scr:i cărti - Ca să fie
SCrise bine. nu trebu~ să te gândeşti că vei do·

ş: să-mi

câte o cruce l,a gât!
~tini în faptele lor.

fără să

f;e

câtuşi

de puW1

cre~

JmoI-eSu1 cuvinte.or Mântuitor-ului e altul. Pe
vremea aaeea. crucea nu era un semn sfânt, ca
azi, ci un luc.ru de ocară: era o unealtă de chin.
(Hotii cei cUmPt;ti erau ucişi prin ră.stitgnirea pe
,cruoe). ku IiSUS spune numai atât: ştiu că a vă lepooa de e-go~ şi de alte porniri care vă: face să
vă gân<litl !mereU la vai şi numai la voi. e greu lucru; - f}cntnl unii e aşa de R:reu. ca Şi cum ar fi
răisti-gniţi !le cru-ce· SgârcitllJui de pltdă. să-i rai
banii şq să-i dai în dar altuia, e ca ş'i ctmt i-ai
bate cuie prin mâni ~ prin p:.cioare ... Ce1ui JacQm
Ja .mânOlre. să-i iai o ,parte din hrană şi să o dai
cehi. flii!Tltând, e ca şi cum i~ai scoate sângele din
vine. De acCe<i', Isus le zice: luati cruCe'a şi miţ
urmati, dacă voi« cu adevărat să va lepă:dati de
{;g(}~; înirâna~ adică patimile wastre... Cum
tintueşti pe cruce truPul unui osândit, aşa tintuiti

aceste Patimi delparte .d!e voi. Luati asupra sufletului vostru această sn~utate şi atunci veti dovedi cii ~<;unteti c.u 'adevărat urmaşi ai ,mei, adică
creştini.

POTRIVIRI: LA VIATA SCOLAR ILOR. _

In orice etlate şi ta ori.ce faptă, ca să faci ceva

de şe'a;mâ:. trebue să te Japezi mai Întâi de tine
Insuti. De piklă: eşti şcolar. Ai un desemn de fă

I

In primnl rana eVOTha de (,hestiuni cari pri\'ese intf're:ooele comune ali' l'tatd(lr eari for,mează
:lIil'a Ant·antă. Şi in al .diljlea râl~d e vOI"ha .de
atitudine~ ~{)mtrnă in unele chestiuni eari se vor
Idii'lruta în ~)nsiliul Ligei Na1junilor, - consiliu
care sedesehrdc la 1 Sertemnic a. ('.

56.175 ]ei.

Vizita lui Alb.M" ThOflTt1S1.

.J
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cut sau o lectie de Învătat. Dacă te gândeşti la
notă Qri la tealna de .a nU fi certat sau la alt inter-ts al tău, nu vei Învăta n;ci'od;ată cu des~ulă
inima. - Atttnci va ie~i desemnat frumos. cand
vei uita că eşti d'ator să-I faci. şi Îl vei faQ.t' de
dragui desemllulul. Atunci vei stlldia bine p}an-

-

bândi bani ori slavă. Să stii că atunci cărtHe tale vor
fi prost S(t'ise. Jnfrilturat de pofta banului sau gâdilit
de desertăciunea de a fi lăudat. vei scrie nerozii... Vei
scrie după !{lIstul altora. dela care aştepti laudă ori
bani, adid vei scrie ră'14 ca unul care se Împiedecă,
fiindcă Îşi îndreaptă ochii spre multe căr~... Pofta
de avere Si de slavă e ca si betia, iar lucrul făcut la
hetie nu poate fi decât ,păcătos.
Dimpotrivă, ceeace faci de draltostea lucrului pe
care îl faci (ca si elim nu te-ar vedea Si nu te-il!" sti
nimeni), să Sti că ajunge cu vremea faptă teme~.
_. Un copH care citeste o carte de dTa~lJl acelei cărţI.
când profesoml nu-J vede, ca să-I laude, dacii acea
carte e vrednkă, POti să sti că acel capii are aptK:ă'
turi de om care gândeste...
Insusirea aceasta de a lu.cra de draltul lucmlui, adică Cit lepădare de sine şi uitare de sine. e o însuşire
foarte rară. (Cărturarii o JrUmesc 'mpersouaJitate, a·
dlcă depărtare de Interesul J)ersoanel care face lucrul),
După cum Isus a zis că nu e creştin cine nu se lea·
pădă de sine, tot aşa J)utem spune pentru ori~e meserie şi orice indeletnicire a vIetii, că nim(;ni nu ajunge
deptin in nici o ramură a muncii. decât uitându+se pe
sine, adică alundnd la impersonaJHate.
S. MfHeDlNTT.

'fuT ii nu ;;:'ar îmbuniHăti ~art{'a muncitDrilor şi
eonsu,ma t,Qri lor, daeă în tM loelll, la oraşe şi la· ');;
sate s'ar face cooperatÎ\'e, şi s'ar htera eu !'oll!flet
şi

cu cinste ~

;

Cooperat-ia este religia N'OllomiC'ă a viitorttlui. Tnoorieţi'\Oă în rooperati"e şi in;().emna.ti la
facerea 1<H'.
,,1. C.

Manifestatie culturaUl in Pecica.
Pentru .,întarirea inimilor" şi rjdieareasen"
timentului patriotic prin oonferente,cântece şi
reC'Îtări artÎetioo. Ministerul cultelor şi artelQr a
delegat o mână dea'rtişti insufletiti dela Teatrul
Naţ.iQnal (lin Bucureşti, ~ În frunte cudnu1 Z.
Pâdh;tanu director general in - 0001 rn.inister, cari C11tl'eerând toate J<>ealit,ălţile mai Îmy;oortante

iiII

<

~~~i~:. fronti€'ra apueea,nă a tării, au ajuns şi
~ti'r€'a sosirei al·ti~tilor prim~nd-() prea târziu, ser,barea data la noi a fost ar·anjată în ('..atdre
mai miei, În;;i! cu atât ma.i sill11lPatilCe. Ne-am fi
bU(,l1rat ca să·i vf'dCl!r.i pe a.rtiJşti ,şi la sfânta bisel'il'll, unde C'oMd IoraI a ('ilntat ~n onoarea 1(1101'
liturgohia mal'sirului Dima.
Ne-am a'rlunat la ora 31(1. R. la Ca.s·a cultmaH:
intelertuali şi pOl)()r. unlfle dl1q)ă .dcschjderea Înt1'llniTeipl'in <,uvinte al.o;;e şi 'POtrivite, rost.ite
de C'ătre pl'. dr. T. Felea, "()l,be.~te frlllIl1i018 despre
('1I1tJlra rom1în{'a,.'wă, reprezentată prin Astra, I(].
Pâeli~anl1.

Dsa ~tă.l'·ue Ţlen tru i llifi i nţ.aI"ea unni ·dtespartlîmimt al "Astrei" acj la PecieR pentru contrabalansarea uneltirilor du,~tnlane şi a !propagandei ce
ile fa1('e la granită din partea ungurilor. Ouwintele
dlui Pârli~anl1 an 'fo..<;t asenltate eu mult-ă ip]ăoel'e
Re/'ll!tatul"ohtjnnt a fost 'î:nsc.rierea printre mam~
hri As()(>iatillnei a mai multor frunta.şi din loc.

/

:~

,

.~·;·>Prtn iRtăl'U;nţll ~i entlli'li~miul naţioMlal dlni
Bengnleflell, "cara s'a aranjat, la repezeală, o serată splendidă .din toate punrtele de vooere.
Du.pă eill'a luat.ă împreună

Cll

intelectualii din

]00, artiştii ne-au ddeC'tat {'u oânte<'.e işi declama-

tii 'Patrioti ee.

N 11 vom uita ,pe soţii: dna şi dmll

Şahigh,eall·Niţulesell ,şi d. BaMovin,

pentru Arta
el lor~ prin C'.are au obţinut ropote de alplauze.
Mtrită amint.ire frumoasele i'ântece câ.ntate
cu însufleţire de C'mlll l«.'Al în frtmte ~u ,bra\'1l1
'dirigent înv. I. Raţ,ju.
Punctul ultim a f~tun cântec italian 'Pe care
d. dr. Felea l'a. C'ântat 3l'ti~tie. obţinânKllaul{la al'"
t iş tilor bu(',u raşten i.
După .aC'ea.sta. prjn 'Cuvinte însu!fl()ţite 1'r. dr.
Felea, mulţumind' artiştilor pentru venirea aci
la periferie .din dTagQSte pt'ntnl ţară şi spre Il
răspândi cultma -şi arta l"omânea$Că, roagă lpe "do
di>rootor gen. să exprime dlui minist.ru Danu
mulţumitele Pecicanilol".

De astă dată plJlblieul din Peci'Ca s'a ştiut în.o,ufleţi pentru o idee românească., dar s'a re-

marcat prin ab~ţa obişnuit-ă lIkl~v()('aţii români.
A<leştia au ţinut !'lă demonstreze prin aoooenţa lor
atât la adunarea dda CIt.'la. ('uHulr.91ă., ("ât şi dela
serata artistică.

Del~ a.ceasta ulti.ma să se .ştie e.ă .şi alltorită·

tile au li~it OCItr.1pledamente.
IN••'
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Pac. '.'

Semnarea tratatului de pace
dela Lausanne.
-

)ugoslavia a refuzaf semnarea.
a fost semnat la L:ll.lsanne tratatul de
pace, in baza căruia se speră că se va produce linişte

111 agitatuf orient.
Cu !:t!vÎre la sedinta in care a fost semnat trataanuntă

din Lausanne:

Semnarea tratatului de pace a avut loc În prczent2
a 45{1 persoane. Presedintele confederatiunil elveţiene.
d. Scheurer asIstat de 2 cousHieri federali, a declarat
~fdinta deschisă şi a invitat pe delegatii difer;,telor puteri să semneze texhll trataht)ui. Toţi delegatii. afa.ră
d(; cei ;uJ,!oslavi au iscilit apoi d. Scheurer a ţinut un
discurs în care a arătat toate piedicile care au fost
inv~nse la Lausanne de cumintenIa participanţilor, care
.:lU consimtit in mod rec'proc la numeroase sacriftdf,
Semnarea tratatului dela Lausanne Însemnează siârşi
tul definitiv al ostiJitatilor. Istoria arată că lumea trehue să fie recunoscătoare fată de popoarele din orientul aprop:at pentru rolul cons'.derabil ce l-au jucat Îll
de~voUarca şi propagarea civilizatiei.

Dtrpă d. S('heurer, nu a YOl,hit niC'i un 'plenipotent,iar. Toţ,i Iddegaţii adres<lseră :dinaint.e o
serisoare colectivă ipr6.,;,ac1int~lui eh{>tian. multnmil)idu~i pentru ospitalitatea aC'Ol·dat:l.

De ce n'a semnat .Jugoslnvia?'
Trl'atatnl de 'pace a f()st semnat suh preşelcl(·n
ţita ,dIui St"heuroer t ,de ('!itre delegatii Tllfaici, Angli-:i, Frantei, Italiei. Greci('Î şi României. DelegatiUillea jugoo}a'\'ă a rettuzat. r<ă ~Ineze :ratatltl nevoind să recuno!liScă obligat,iuniJ,e fl1l!tlu~ia~e prevătzute in clauza relativă la repll'rtizar:a
-datoriei otomane. Din !ru(',e]ealŞi Illotj"\'e J n1(o1'>l<1 \"l a
l'cfllzase ,~di semneze şi tratatul ,de ŢllH'e ,din ReHa".
In total ,,'au semnat 18 ăo(':ul1wute,
as Jl
.,. ..
ţ~,l

Programul conferintei dela Sinaia
BUCURESTI. - Prolt'rarnuJ conferintei dela Sinaia,
'intocmit de m~nfstrtll de externe d. Duca, a 'fost în
totalitatea lui admis de toate statele, cari vor participa
la

La caz contrar, ne vedem s-ibti să le sislăm tri
miterea ziarului, i-nf1:inţct şi .9usţinul cu afâte&
jertfe.
Publicu.l 'nostru brebu6 să inţ€lf!,agă rostul
unui ziar "omâ,nesc în o-ra.şul acesta de frontieră
d(!<J- tot spn"jimu, frăt.eşte Şi la U-mp.

şi !fi ne

ADMINISTRATIA.
- D. 1. 1. C. Brătianu. preşedintele cons'liultri. a
fost Dumineca la VKlra-de-sIlS (in muntii apuseni) spre
a inalllOL't~a o cruce in amintirea eroului 'nafonal Avram
Iancu, care s'a nă~ut Îl1 această comună.
11

D. presedinte al consiliului era Însotit de dllii r.
Plfat, deputat 1. Minulescu, director genera! ar artelor
etc.
Ministrul comunicatiilor d. J,!en. Mosoiu, a Llispus rid:carea liniei fe-:ate Oradea-Hahneî dela rat!~u'
de linie seOl'lIdarii la acela de linie principală. lld'ltă
cu aceasta s'a dispus să se întărească terasamentul.
iar si·nefe să f~e Înlocuite cu şlne cari să SUJ)Orte cele
mai grele
trenuri. De altfel dela Oradea până 1<:
Diosil/.: linia arc şine de aceste. Repara.rca liniei a
mal necesitat fortiiicarea unor poduri, lucrări care de
asemenea ,au inceput.

I
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Presa ceho-slovadi şi conferinta dela
Sinaia.
. PRAGA. - ,.T'rjbuna" speră di. co:1Iferinţ.a
l3.in Sinaia. se "va OClupa de realizarea u:n u~:nnt.aet
econorn~c mai strâns intre Statele lrr.il'C{ll hnţ.e.le
geri, a~trfell fiinld aljanţa ~1itică ş~ mil,it.alră ,.~
>2:asi unsupliment în rdOmetlIltl traflCulul. Afar.a
de aceasta ."le va ocupa rele stalbilizar~a ra'})Ol't,n n_ I')r comerciale si reldementare asistentei htdiciare 'reciproce

I rvw4'" ........., ... ' ..............' ••

Liga Nafiunilor şi refugiatii dela

Constantinopol.

LAPAYETTK -

,secr~-ta.riat.ul

,&'eictl'l:tii

Natiunilor a ,primit o comunicare ;d in part.ea

g-c-

neralului Hartugt<m aSll~pra s-ituaţiei rafll~iatj
lor din Constantinop<>le, In momentul ('..ând lIT.ii
de refugiaţi soe.ea.u la Coru;tant.inopole, \"ariola
bântuia printre dâ.ThŞi. Organizatia instituită Idoc
'e.ătre &>e.ie-tatea N'atiuniIQr, <!u.b autoritatea lui
Chjltl." a înfiinţat ol'g.a:nizatiunile neee,.;are &pr('
il face faţă nevoilor celor Irefugiati in nl1lITl!ăr de
liproape 30.000. La 14 Iulie nu rămânea dooâtun
mi(} numar 00 refugiaţi, 20.000 M.1iSli şi 8000 u1.lrci
--~lu fost 6Voouaţi de &>c. Na.ţiunjlor.

Termiuiin>d' generalul HaringtOOl aduee larllfle
,ajutorului adus de Soc, N'aţiunilox' ,în tim:pul eva·
(luari"i TUl"-eiei orit'lutale.

Congresul general
al studentilor la Cluj.
J43 20 August

va avea loc
la Cluj congresul general stu'den~, Jn vederea
diruia se fac de pe a-Cl1rIl/ mari 'pregătiri.

Cu privire la 80CSt eongrOll, >'e anunţă:
Vor lua Varte la .congres oomitet.ele ,100ale ale
stl~dent,ilOO" ,din IilIŞj, Bueureşti :şîCernăuţi.
La oongras va partieipa şi o delegaţie de opt.
sturQenţi polonezi.

La arest oougres vor v(}tbi,î.ntre alţii, urmă.
toarele lpersoane ipOlitiee: Goga, S. Mân.dre.'\cl1,
pIW. unitver:-italr, Şllllluleanu. Pa111ian Găvllne3('11. ge11eral Iarka.

Şodiuţelc c(,ngl'{"':'Llllll vor ţine 4-5 zile.
Dnpă. tellmimlrea oongl"R<;ului va arsa loc o

exeur'''le a ",tu1denţilor 'Prin: Al-deal. BUl('o\'ina şi

Basarabia.

......
o

n.'.

alU
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"Cas2i a Artelor" la

' .......

Bucureşti.

D. min"stru al cultelor şi arfelor C. Banu a de-clurat unui ziarist buoureştean:

O parte a sumei ce am Inimit din taxa pe s.p·~da
cole, pe allul trecut, am reuşit s'o păstrez peutrJ SC.'"
pul acesta - şi cu ajutoc~l ce mi s'a făR:ăduit de aill~
rea. sper să rea-lizez in curând proectul".

*

•

-- Cu prilejul serbărli jublJeuful de 30 de ani de
existenţă J,Relllliunea Pompierilor" ;d:n Arad va arallja
(a 2N Julie c. ora 3 şi jumătate dUl>ă amiazi. in curtea
fabricei de vagoane "Astra", un exercit~u festiv,
Seara va avea loc un banchet la care se vur
tribui medalii 'pompierifor cari s'au distins.

dls~

'1<

rn "/'vlonitorul Oficial" au apărut ordonantele
dlui ministru al Industriei prin caci se fixează tarife
pentru băile. hotelurile, locuintele, restaurantele Si 05pătăriile dcla următoarele statiuni balneare şi climaterice: Budach, BUl/.:az şi Budachi-CordQn (Basarabia).
[acu-Sărat, Monte{Jfu şi Predeal
-

•

-- O delc~3.tie a cxportatorilOT şi cresditorilor de
vite din Banat. a prezentat
ului prim-ministru, r"'li
BdinallU, doua memorii, mlUl În numele crescător;lor
şi altul În numele exporta!orHor de vite, prin car.: se
cerea gnvernulu; să autorlze reluarea expottWui dt
pord cu pcrcep·erea unei taxe vamale de export la vitd.e cornute de'a 10,000 lei la 3--400 lei de cap de vită.
îlltrucât aceasta ar fi maximum de taxă pe care ar putea::; suporta exportatorii $i crescătorii de vite.

..

)

Toate cuvÎwtările rOl'ltite, \'or fi erhtate dll pă
notele stel1Qgl'afiec Î'ntl"un yolum.

Creditările deia acordate vor fi valabile şi se vor
transforma În s<:l1tire dacă zaharu~ a întrat in tară
până la 1 Septemvrie.

.-.. faptul că mai multe doamne din societatea rornâneaosca 'diRe .·Arad, colectt':aza cu hiperzel j)entru reclăd:rea Măniistirei francl,>canflor din Radna a indispus
publicul romanesc de-aici căruia i-se cer contrihuţii
pentru o mânăstire care nu e a )uÎ acum cântl, in p,;Inul rând. illstitutitle româneşti sunt avizate la obolul
românilor.

).
'i

O delegaţie a st.udenţiI<lf a pleeat la Bucureşq
spre a cerc dIui ministrlt M(lşoill dilătorie grat,irită pentm ('{tn~l'esil,ti.

.. MinistJul domoni'Jor ne-a cedat un teren în
centrul Caj}italei, pe care vom Începe foarte curând
zidire.t "Casei Artelor" a cărei necesitate e at.tt de
res 'mtitiî.

1''',,'

\lI

..

Bursa.
zDRICH, deschiderea. - Berlin 9; Ncwyork 55850.
L()lltlra 2567, ParIS 3305: Milano 2445; Praga 1660; Budapesta 350: Be!R'rad 585; Bucureşti 285; Varşovia J5;
Viena 7El75.
BUCURESTf, inchi<lerea, - Plăti. - Paris 1170;
Berlin 4; Londra 907: Newyork 19750; Milano 860;
Zilrich .1550; Viena 28; P!raga 593; Budapesta ]9(j.
VALUTE: Napoeloll 730: marca 6; le~'a
170; lira furcă 110; fun~ll't englez 895; fraocul francez
1150; francul elveţian 35; lira 820: drahma 5; dinaruf
110: dollarul 199; marca polonă )4: cor. austr'.acă 28:
cor. maghiară 130; socolul 585.
••• •
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Publica1iune.

•

...

""

Ono actionar.i ai societăti'i ,,Ioan Weitzer, fabrică
Vagoane şi Turnărie de fier, Societate A·
nonimă În Lichidare", Arad, in confol'mUate cu llotări
:iea adunării lt'encraJe de Încheiere din 22 Iunie 192J.
prin prezenta se invită. ca,În termen de 60 zile socotite dela inserarea acestei publicatiun!" să 'pr<lzinte ac'
tiunile lor, itllpreunil cu O notă despre numerile acestora, la cassieria s.ocietlitli "Astra" prima 'fabrică r(,mâna de va~()ane .ş! mctoaTe, soc:etate a.nonimă, În
Arad s?/'1 Bucure', (str. Lasear Calar2:iu No. II) urmând a li-se plăti in schÎ!nb, in tezultahw lichidării.
175 le: de fiecare actiune.
de

Î
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Ma~ini.

t

Dnpă actiut1ile nep."ezentate pentru schtmb in ter- Secretat1t~1 de stat tfunghes declară Într'o scrf- . menul sus zis. se va depune În consemnaţiune judiciară
soare tr:misă lui Gompers.
Presedintele fedcratiunll
la Trihunalul Arad. câte 175 lei de fiecare actiune.
amerb::ane a muncii, că Statele-Unite nu pot recutl'J8.conform §-Iui 205 din Coool de Comert,
ste Rllsla, de (lsarece diTi~tHto.rîi săi urmează a manl"
Arad, la :.?l rulte 1923.
festa un spldt de distrul:"ere pentru tara lor.
COMrSIUNEA DE LICHIDARE.

.'

x DOICĂ sănătoasă caută urltent o familie
română,

la un copH de 8 silptc1mâni. Piata Traian

No.o1 Arad,

\

-

.şi zilel~ mmătoare

- In vederea apropierei !lOuel recolte a zahărulu:,
minis.terul de industr:e a decîs ca dela I August să nu
mai acorde nici o creditare de taxe vamale pentru importul zaltw.u.ui.

această conf~rintă.

• • $'~

..

Cititorii noştri sunt, insistent, ruq(6(1: să ~
cu achitarea rRStanţelor dR ahonament.

grăbM8că

Alaftăeri

tul se

1NFORMA ŢIUNI.

,p,.-

--=

'-'

;

?azz

Rr,l(1r{or responsabil: IOAN DHllTRIU_

Ce1/.lttmlf: NICHIN.

J

1

Directiunea

,.,
\\

~

I

,.TRIBUNA ARADULtT'

'Pag. 4.
Şcoalei

de Arte si Meserii din Arad.

No. G. 4133/3-1923.

Publicaţiune

Pubiicafiune.

de licitatie.

Se AFLĂ in fiecare RESTAURANT

,.

~:~
Directiunea Şcoalei de Arte şi l\leserii
!.- ~ "in Arad, fa~f licitatie pentru 15 vagoane

le lemne de foc.
Ofertele se vor trimite În plic inchis pe
-----' adresa dIrectiei scoeiei pâuă cel mai târziu
15 August 8. C. Deschiderea oie rtelor va avea
loc in ziua de 20 August.
Id ofertet se va prevedea termenul de
predare şi statia de predare cu precul respectiv al lemnelor. Se preferă că statie de
predare gara Arad.
Oir.

Şcoa!ri

Pe baza decisuJul al Judecătoriei de ocol
Arad No. de mai sus, mobile şi alte obiecte cuprinse În, fav<?rullui Mioe IGan pentru suma de
L20S capltaC mterese 5 % dela 22 Martie 1923.
Spese stabiiite până in prezent in suma
de Lei 228 se vor vinde 18 licitatie publică in
~rad În Str. Lae Barna No. 16 în ziua de 28

Publicaţiune

Oh. Ciupuliga,

de Brte $i Meseril

exec. jud. regesc,
rA."'~'t..A.

22 Martie 1923.

Spese stabilite până în present a sume
de Lei 2]2, se vor vinde la licitatie pUblică
fn Arad, Strada Rahovei No 241 în ziua dă
1 lugust 1923, la orele 2 d. m.
Arad, la 25 Iulie 1923.
Ex. jud. regesc: Gh. Clupuliga.

de

licitaţie.

a

Pe baza decislilui al Judeciltoriei de ocol
Arad, No. de mai WS, t plug fier şi alte obiecte cuprinse în favorul JuiMioc Ioan pentru
suma de Lei 78 capital, interese 5 % dela 22
Martie 1923.
Spese sta bHite in prezent în suma de
Lei 169.50. se vor "inde la Iidtatie În Arad,
în Strad8 Rahovei No. 107, În ziua de 30 Iulie
1923, la

orel~

5 1/2 d. m.

325

de

IIcitaţfe.

licitaţie.

Gh. Ciupuliga,
exec. jud. legesc.

::.
moarA cu aburi, la..
A
: brică de spirt şi de ::
:-::
drojdii

: Irad, Bul. Regele Ferdinand 1. Nr. 22. :
f'l\.brlcate ~i AI11coJe Roastr~: lHel.
vegetale, ulei uri millerale, torte
de niein, petrol, lustu. (firois),
tovote, UDSOU'e de trăsură, ben:dn

:

01'1

•
:

•• 1,lelram
••••
leldaa 135 •
•
•
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lexlllA .radaDa..
$acletlte Inonlml s. 1.
....Industria
Alatur. de bumbac
Tesel.rie de bumbac
Ilbilur. :: Vopsălorie
ADRESA

·licitaţie.

Ex. jud, regesc: Gb. Ciuduliga.

:
•
•
:

: SpeCialitatea noastră: ULEIU PENTRU :
::: PODELE. - Hitt pentru geamuri. :::

Nr. G. 4131/3-1923.

Pe caza decisu:ui al judecătoriei de ocol
Arad Nr. de mai sus, 1 coloă şi 1 trăsură
cuprinse În favorul lui Mioe Ioan pentru suma
de Lei 53 capital, interese 5% dela 22 Martie 1923.
Spese stabilite pâl1ă fn prezent a sumă
de Lei 169.50 se vor vinde la licitatie publică
in Arad. Str. Rahovei Nr. 105 în ziua de 28
Iulie 1923, la orele 31/2 d, m.
Arad, )a 17 1ulie 1923.

~I

~

'"t'MO

.Â.ÂÂ.ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ~

Vărăria din

Vala de jos

le'.1 758.

TELEORAFICA:

=
t; •

Arad.

::

Telefon 3-22-..

TEXT ILA RA D.

~

Ii SI AIBul.Forestiera din No.lomaş4.11
Irad,

Regele Ferdinand

f

(22)

Cea ·dlal mare IntreprIndere forl'5UerA din RomAnIa, atât lemne esente
tari, cât şi esente moi. Ferestraie
ca aburi în ({alasi·Feres1riiu, Saiu- :.
mare·}'erestrAu şi Homorod-Cohala. :

!
Is ExplDalărI de păd!lrI la toate re:~::::j
'.
..

t ::
............................
Transilvaniei. .

::

.

IN8ERTIUNI
,

-

.

• •••••••••••••••••••••••••••••
se prfmesc cu preturile
cele mai avantaioase la

.~

=

. . . . . a •••••••••••••••• ~ •••••••

lilelai 758.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•

: Fabrica da Implelilurl sI Iri- 5
:
cotage din Irad S. 1. :
:

pădure,

T.~.~TT.~T.TTT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ex. jud. re gesc: Gh. Ciupuliga.

Publicat june de

-..

exploatar de

,~

•

Pe baza decisultli a] judecătoriei de ocol
Arad No. de mai sus, mobile şi alte obiecte
Îo favorul lui Mio.: Ioan pentru suma de
Lei 237'85 capital, interese 5% dela 22 Martie 1923.
Spese stabilite până fn prezent Tn suma
de Lei 217.25 se vor vlode la Jj.jtaţie pubh~ă
fn Arad, Str. Griviţei Nr. 77, fn ziua de 31
Iulie 192.3 la orele 5 d. m,
Arad, la 17 Iulie 1923.

Instalatiuntfe cele mal moderne: ca
:: răcoritor şi fabrică de ghiata.. ::

~

: Industria "de Ulei dl nArad S. P. AI :
de

Jllexandru Reusz

Frafii Ileuman
WILHELM B. KLEIN
I·~l: . =::
•••
.
....................................
Societate Anon. Ind. Arad.

Spese stabilite pâna în prezent in sumă
de Lei 2] 7'25 ban', se vor vinde la licitaţie
publică fn Arad, fn Str. Rahovei Nr. 31, în
ziua de 31 Iulie ]923, la orele 4 d. m.
Arad, la 17 Iulie 1923.

Publicaţiune

,~
.....

pentrn revânzare şi
în cantităti mari. Varul e alb, ars cu lemne. Proprietar:

1923.

Nr. G. 4135/3-1923.

Prin depazlt in IRID: la firma

livrează var
clădit, numai

Pe baza decisului al judecătoriei de ocol
Arad Nr. tie mai sus, 1 trăsură cuprinse în
isvorul lui Mioc Ioan pentru ~uma de Lei
13975 capital, interese 5 % dela 22 Martie

Ex. jud. regesc: Gh. Ciupuliga.

la MUNCHEN.

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

Arad, la 17 Iulie 1923.

Nr. G. 4128/3-1923.

PubJicaţiune

Df 8f:RE io-A

TJMIJOREANA
Tf.ME~VÂ.R1
~ORF()ZDE Jt.T

,

Publicaţiune

licitaţie.

Pe baza decisului judecătoriei de ocol
Arad No. de; mai sus, mobile şi alte objede
cuprinse în favorul lui Mioe Ioan pentru suma
de Lei 172.20 capital, interese de 5 % de la

Bere int'adevărTămăduiloare

Arad, la 17 Lllie 1923.

No. G. .f132j3 -1923.

de

si PRĂVĂLIE DE OEUCATESE

Iulie 1923, la orele 5 d. m.

din Irad.
Nr. G. 4129/3-1923.

Vineri, 27 Iulie 1923.

CAPITAL SOCUL: 15.000.000 Lei. :

: LucreazA în cele mal moderne culori toate artl· :
• col ele de tricotaj, ca: Artic.le de sport dlD lână •
: şi mătasă, Articole de rantasie, Cravate, Ciorapi, :
. : ; Broboade şi TAtellnt. de primă calitate. : : .

"Tribuna Aradului"

Arad, Strada Românulul Nr. ia.

• •Â.~.Â.Â • • •ÂÂ.~
Cetiţt

şi

f'ăspâniUţt

dand ,/l'RLBUN,A
ABADVLULlu

•....................................• ? •••~ • •y.y.y ••~

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