
tt 

.. 

[ f 
H -, 

-- • 

IL 

Anul f. ARAD, Marti 12 Iunie 1923. Nrul iO. 

ABONA M ENTU L : • • Pe un an 

Pe jum. an 

Pe 3 luni 

Lunar . • 

300 Lei 

160 Lei 

85 Lei 

30 lei rl una ra U UI 
REDACŢIA ŞI 

ADMINISTRAŢIA 

Str. Românului 1/a 

Inserţiunile sa primesc 

la administraţie şi a 

Agenţiile de publicitate. TELEFON No. 750. 

t 
[ 

Din nevoile slujbasilor. \ 
Adlldtoare di.' s\·hjlJlh:ll'i !;Ii lHll't;m:1 ·In de I 

llC'll\i ('c,!lJ(liti:Ulli ,le vi.:l\ă "b;<teUH(',iî, \Tmllu\ri~p pe 1 
(',d'i Il' ţ..rUl'JlI alll t,l',alll"f~)!'IIt'at nu 'l111lL ,dintro vo
l'hi1~1 l'f111o('(~P\illl1l'i ~o('ia1{', ~i,a'll rl~t\lt'nat .l.~le mai 
I11l1Ilt(' nJ.!urid.c JlIullil'ă pl'oduc-tidi îllăulIltrul 80-
('Îdatii. 

(,riil"l!;, i I'("<l in t·IO('t·lla 1 i,~1!1I11111 i. bl'll~ea.t, ,de b:! r
h&relo amhitill,ni ~i 'Jlerfirll'10 ,(h';,crtiil'ÎIJ<lljal{' 
r,wuilor ('u('fileionti :tlt; !lI'«I.(hu·ţ.IIJlC, earc :'<lIut '''IW
c)HhwlIţii ~i î'mhl)~';ltit,iÎ non'!, CiI,ui, it'll dllbiom .. c â

parl'ntc ,:-<,c!{'.:llle ~i de-o ,11I'00,:11\itatc trivială, a "wllls 
t1;l prim J"{\7.ultat· lli"SCI("Otil'<.'ll ee>lei mai ,1'eprCWll' 
tlHiH~ t,lWIIlC ,::;Qcilllc pc ',<ne o fonmează fU:lleţ.io
IlaI' ~i «tJl,t.ului, 

Pe 11Illlck pi't,n:l (,ri, ·:l',lm~ii J<fJ'olLI.lll ('lit'iI r;.:,}:'il'tii
ti i li':':! eli m ,!'itt, f,i roa "ii fi (': «1'\' îlll!Î p i 1"0Iu1 <{'II

'l':'Oi:;litnr (10 a 1'1I]l']'('zcnta organiz·",tia dc"t,at, ,şi. 
r]({,( :1 !H(lilt:;IllB po d{,ll"U ]ll'll tut,ur(}!' 'me"ehi'nă l'i
]\n' zilIli~'o falnil('a '''myel'unit;lt(' ("1' ,cl0ţin, Idc 'lIIIHle 
1':Înă <!-('i a'll flj,-,t Îll.ijll'ntil,!;'ii St~\tullllÎ, poei 1I111](,1'}i 

('hl'f))·:t ,a~lll",,;l g:l'E'!ana illJcl~,l,rnl'i re Irle a Îlldrunnr,t 
,mp1'('!1NI jlll:"titllt,i'nnll' ~'()kl(·ti\'ii: IlIdllni,n,;,,,tratÎn, 

de tllllro pilllli1 Fni, potri\'it ,]'()st!nni ci, el'au la 
:lIlIă!'o,.t ,d{> g:riji,:,i llC'\'oÎ.!lI"tăL'li ~\lnt ,1:h':lI(.i 10:\ 
.1i"-("I'C'tia întfllll!pEi l'i 101'. d:!1' llIili a10>, a '''ll)(I('II].;Hl

t il" r ~ i ~1l nt Il ii rţ !I,j ti (le> 1ll i ZN ii ,;,i îm pO\'ii l'l~(,î eu 

TlI'lI'n·eii ' 
C;I ~ii Înft'll'v:i \,ia\;1 "Illib;\,.:ikr 1<1(· w",tiiz.i (',-k 

d('-ainll" ~il ~t':li rlp YOl'l,ă ;"\1 {~"i('ilH' rlintrn ci, 
~·-V+il~j;\ .dll.r"0C4fj(',tuti <tll H«·I>(~"~I .. ~i î'!lril~i~a,rr' ,,1.e (1:'.

"lIuni ,,:,kit îllllll1ijWCI l'Lh()tită zi 110 zi. '1'0,1"; I(~ll 
('{':t~ Î'l1 hil'iJlll',il~l ~Il"no(}t(n]{>, Toţ.i ;111 ].a. fel IHI](,l'ii 
ine/1voÎ:l'ti .rle 'poY:ll'a~l::Îndllil'iln]', TaI' (bir-li 'poţi ",ă 
1D oj"tm)lllj llOlll[·I·('I<1~'.l'('a ('11 ~';H'~~ inti\.mpi:nă, p" 
unlll l~ar(' 'IIU ('<.tI' (lin .11l'€'.a,"]':1 10]' si (lola eare 31"

te';ijplii ill,lifpt'( nUl., ;l"il ['Hinl li.,:-\c aril!;} (li;] 
p:lt't(';~ !lutun>I'n fl'l'l'ni!,pp, \·clially.i in <lN,l\:k;; i~iI!l. 
Uit e:1ll tEIC tl';lgi(': 

__ E 

Gheorghe Coşbuc. 
- Discurs de receptie rostit de dl Octavian 
Goga în şedin'fa "Academiei Române ll 

30 Mai 1923. -
«,.\m,tillllal'e). 

A,şa ~lc~aH riillla~ 
-exi,,,t{(ntă ,a nCHlnnllli 
','ă ·du,o;<mană. 

tii'l'nnii, "i'l1ţ!:IlM rDJthmc Ide 
lIo,:.trll !-'\rh <)('!'ntir0:l politi-

Ziar independent 

- ••• 'lII!!I 1 - ! 
Lpafa 11i'\'i~I{l:ttă pl'-ltită la tPl'lJJPll lşi rll"l11fi~i-1 ('t'nltă ;;"lid~'ll(hlll' ,pentru {'ci ce le' .sunt î;ll~l'e

PJl~~l Întohlil:l'l1'll'il, !)alorii, (':Il·i rl~lll:in '~Io<ll'pn- ,d':I1l\;q.;, Fiilli;r'i\ HI\'UIll v.~m\·i'n:g('r()a. {'ii {'i ~'ă!]'orl,~ 
i)ii "ii l~ pl ii tl'<li'.('ă, E:qw,dipllte elin (':ni tră~'. I llU 1 .. 1l]·('t·1I1J,~·\i'1ll la\:tlelc. f'l'Hl,r1 le (",;te prilejul .'!'i 
Lil"\1 {!!(' C,,!-ţl;llliz:\'ţ,:f', .\1 itZ{l!'ia rlt' kWlli,nt:I, 'mai I In rd'ullll'H<;,ll'fIl lltf'l'itC'le, alU \")1' hl!:l î,n 'lHI~i\{l ie 
ak,; :1('111111 "11 'n~Hl,a lr'ţ!:C ~l (·hil'iilor o('l\n~l simt ex· riiu Îlttl'llţiU.llea J1("I,;t.ri'i (le a 1(, atraţ!:c atcnllU
'jl'li.;:Î la bUlllJo1 phw ali tproprietarilor, {)arÎ .strei'llilH'.:1 a"ll'p'ra'c',~,l'!pi ... llljha"i lur. f';untC'lJl .i'iguri. ('ii 
de lH'alII l'll 11 t. stl'f'ini .';Ii d('interese~ l<lr :;li 'ale no.1. Ili,'1 rea f'l'vdintii nici neglij('lIţă 'INlli-s·l:' Il)l):lJ,c 
IIlnllli. n(l~i ei "l1llt ('oll~ti('.nţi fl(~ mInI istorile ee :::IJl'ilt.:l. E la lllijlc'C' ,r!rmr ~; !".[·iÎlPUI'B .din vedQre 
În il"'C,qp 1"!'[hIVl1J'i, llll'ari :;C' i'llit,~;a.ză pc a~e",tc a intlP.]'{Hllol' lw('lorn a 'căror Sfl{\lrte rllat tfiiJllrl ~('r-
plaimi viaţa rOmîW('H~ă, Î! ~q,$r('n,ptă.. (,ăi[~i (;i 'ţ\till, yi';jll~ I'f\ îl 'lltl'\I~· 1'('11t"11 !{k"fii'şnrar·o}l. 11l011TTllll,],ă Il 
l't'l'luC'cnoa lmlle:lllutrl'agă (Ida d:'lll,;<ii, '3".0:1 Illllle li'.·',ii r"aqre I'l1hli"(' tr('b.l1c ... ii pr('oCiPllpc pc «'.d 
(mriJ nu :lJIe llif'.i o ~.oLi,('i'tludine 'P('Ill'trn 11Il11lWa r'ollITH'f<>nti 1'11 cp] mai înalt !!'1':ld, 

('l'-i -Îstnw1:;.te. nllpii,{~ armata şi"" jm·hei{\t mi-silL- Pr< ~ H!-1l1 r('I:I~i .l impl111{: atcmtmlii 101', ,nlc!:'st.e 

)lC':! ,<,n, Ic l'\1\';noC datori:\ ~ă "jlat!H'ni,'.ea&<·,ă, ])(? Y()I·i· h!PI1l1·,i .... "l1iitmll l'ollvin,;,i ci! ei \'0,' l':oll'Ctiona 
Ilicie lIarll'd~' ,de \'iaiii ale p(Jpondni r()l11fi~\(",.w. --- ~i 'll~ti('lţ('hd lll".;trll Y.:l fi ·llJUllS. (t. t'.) 

Dn,p:'i l'll,('{"'Îttlrii ~'lI..amll<'. \'i'n elll',f'il1it(}rii în 
PU{'C a ll1mwii, 1 Iar în 1'olul a:['o"t,a "llljlJll,~ii an 
,ee\-a ':~1~11I:1nător ~u mi':'IilllWa kp't"[1f~a"111111oi }[{'lŞ
tel' )! :Jnol<'. earoa trcbuit sil Î[whi,r!ii 111 ziduri 
J'{t'i plilp:lI1dnl trnp al -':.(lti .. 'i ,~al{', pentru a put{',l 
ÎO{.hq!'(l 11IlîJlil~tire:i r('(l.-mhă. La fel ]'H' li .. "e ·('cre 
,;ii-~l; ;:.::'erifir'{\ ,din "nOd ~i fallllilie mult. ~ămă 
tatc ~i C'1Jf'I'gic ]10ll'toJ'll a putea î'IH,h€'>ia noua (',lă
dr{>.;1 <;tatuh,i tîll1ăr. 

Din p;11'1('·n(', ca. rn'g;111 :11]lărătm' ,~i' sn"'tini1 tol' 

[lI Itltere,;('\m' i)h~k"iti 11(' fa:~(,iln ('('uul g~l:l1(.lill'l'ih:l' 
!V'o,.! OI' 0<11[11(',]) j ('.i llR1'i ti. V (,ll i tid i:n nwh':lţ!:uI·ih 
y('(,hii I\oJl1:in ii parte'. iar a ].ţii notli ·Î'llt00păt .. n',j în 

I 
'(>:~.1 it.,.rel~ \10 1"~1I: h'.~ll. ])ril!l. it în. :';.~'Ht'nl, 'n~,;t,l'll ,.C'[\ 

hH,;,t 1111,1 ";! d{· ,\\'1, 11(·.I,n\('1('.:11, 1îOslIi"tmutlşl - 11.('
l1ol1:I1.i. ci ~(' l'0iutiÎ ~l:ilHtW,i ,:,i "tl'i1in·i. Sii fie si
gHI'Î că hl nni, "'Yl' !!ii~i arl:!'fY.l"t ':;Ii il!l't(\rt~,.('l(l lor 
vor R'\'f>:l hl nOI i li tt:'r,pre~i ,de"lll tf'TC'o."3ţ,i. Să ne 
.[,(Hltf>. 

:\ c lCQ'ătni'IJl lin a 111f'fM'B tillmacii IW\'oilor 
fllllil'\i011ÎÎrt';,ti lln 'lWl1frlH'ă d';'l1l' ne am:igim "':111 
I'roi'ma :lllliig-Î pe I'i!IH'nl ('ă un l~i'llgl11' f'llyfhnt. H'1 
IH":-1 nu, lal' fi ,in d'e,.,t\i 1 ~)Clll tl'lll\. (ll'[!aj.;l pe Ill~~\~t i 
bl'a,\ i J)îlllleirori de robia 1IlÎzcrlci. 11n1' 'lYC.ill do
I'inţ"l sl1 tl'f>zi'l11 in şefii ullt,)l'·it.ăţilor noa,st.re o 

___ E_ ~ ~. -

Decernarea premiilor Academeii 
Române. -Prern;atii din anul aC'cs<Ua, ai Academiei j;:C-

11I~~!]C sun;: Ce'llst. Kiritrscll pentru ,.Istorîa r,Îz 
boil!lui pentru intr~Kirca l<om;\Jliei 1916~191')". 
Ul1ii M. C<~dcre :joi V" p(}Pe«.'cu pcntru: ,.Nuţiu.ni 
Lle!11cnhrc de chim~e şi mjllcr,3,!-tJ'l;ÎC". Jcan Bart 
i)t'n tru: .,Pr~l!t:-"'a Bihita", Cez,ar p.etresCll pen
tru: .,~i':.fisorile unui răzcş". ViJ:.:til~l V. PlJiras(,;!:I
vcscu pentru vc·lunml de poezii: Cascade\e Lu
l'1!illif.Marcc:! f(omalllcsC11 petltrlol. vOJluJ1lllJ de 
rc,~cl;i .Jz\,(lrC lill1pcr.~", Tco(].or M:lr1U I)('ntru: 
.Tr:\duct'r:1 în v.,;r~l',ri a Buc:)!ice]or lui Virl?:i!··. 
Teoder Burada pentru: ,Js'oP;' TC'atrului în MoI
(1,'\·a". Ion f~1CSCll pentru: "Porurnhll[[le rOIJj'i, 

!INtr', Dnq P,lcnarll-C,q}jcsLu l'l':ntru: ,.Parazi
ţck,g!<l lln':I:l:i", C. l~:,c.Il!lc'Cl!-CoJ.in ,'~I;ll U j)u
hj:·.'1\ia: .. ;'\\[;' 1,'al!'11 iw~,tru" si lulian h'j,:k ~entru 
ll.:llTl a: .. C]irratl'1':rafia câmpiei din! re t,llll Olt 
~,i Argeş". 

(',,~hllil', "\illlintil'oa h~ia!:;I dori :'0 ()\'('\l~ ;,\1 l'IWi'l)1e 

pioll.:'f' 811h ('ll!pola A~.'adBllli("i HOIll;ntc. llnd'li 

lIli,ati fileut on<>area de H r:li:>p1ăti ,~t.l'ăd:l1tl1tcJ,e 
mdc dWlluln.dl1-mă l,a S0U'unul lui văkh1oVÎt, 

a pus in. v.{Luzare dela. 1 Iunie xnari ca.n.tit D>ţi de Epon.Juri tnarchizeturi, f"ulanuri panalUa.le nl.a.rochinuri şi 
diferite alte articole precum şi inc-ătţt'un.inte cu p"'cţ:uri f"<~a.rte reduse. 

Ppcţu.l unui ex.c:tn.plap 1 Leu. 50 ban~_ 
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"Un' semn al vremilor noui?" 
Primim tLrm~ltoare!e oa r,ISjHlllS unci infor

matii pll'hlh::ate În No. 4 1lI1 zlarului f)(}strLl de un 
-~'vlabora tOr oc.,azio!lal: 

- In nr. din 5 Iunie aii "Tr~bllnei Araduhli" se pLI-
hl,ilC~1 Ull aTtico0!4" Slcrc$ din t,ncideT1Ud trecr~rii 
la ortoJ0xi-e a prlf, Stefan Pop, ' fost Paroh si 
protopop ~tr.";Cl~l't. in lczvin. Se comentează aceST 
f"pt ca "un semn at vremi,'or noui", Ca o pornÎre 
s.pr,c cealaltă, mult dorim unitate a neamului 110-
stru; ca un Sl1'cces pe parte1, acelora, cari acum 
dOj ani ali dcc~arat-o, ca nu-şi vor da odihnă 
oaselor lor, p<lnă nu Vor vedea pc toti rormlnÎj 
rcîni<irşi la ,.1cg-,''::a strămoşeas.c~I". . 

Am fi fo:, bucuroşi, dl~<:?i nU ar fi trebuit ~ă 
disollwm În puhlicitate, cele Întâmplate l'a lezviJl. 
[ra in interCs.ll1 celor de acO'lo. Dar Sll~ltcm ne
voiţi a r~'1Lti()l1a la un a-tmmit fel de prezentare 
(!,l !u,:riirih}r, care de loc nu cOreSir/llltld adev:i
l"ului, 

Trc(:eli'2a p~[r. Stefan Pop La ortodoxie chiar 
asa nu se poate CDl1siiclera ca un semn al Vr8rnu
rilor nOlli, cum nu se prezi'ntă Ca a~~we trecerea 
alor doi preoti ortodoxi la unire, întâmrliată mai 
z,i1c1e acestea. Si cbcâ e vorba de Ic;>;vln, cladi 
acolo de r'î.pt mizerii pentru cari hiscric~ 
poar':l mai putillft \'ină - si dacă::ei nădîiiti aU 
cneZUt e~i JIU vor găsi altă solutie, dccâ~ trecând 
la oparh;a Aradului, să se ştie, e{l Cll s.C<lrhă o 
fac < • ..:casta, precum se l>ot convingc ceice caută 
ade'·'ll'lll: Snnt momente cttnd omul s'ar face 
cfilug-;lr ori ar trece şi la cei mai mari dL1şmani, 
J1urnai S~l poată! 

Si (u'.1:ă se face c~fZ de aCDa. că ,.un docle,.
oatolic" a trccwt l'a ort(xloxie, dl1pă .10 de ani de 
mcditati{" ° putem admite si aCI';asta, Cll o mi;:;~i 
lamur1re, P~\r. Stefan Pup e de. credintă, că Îl1-
tre DrtDuoxi;} <J,dc\'~lratrl orrcll:a1 ă şi aPuseană nu 
este nici o dCoio·ebirc, 111 eminenta • sa lucrare 
"La uni rea bisericii româncşt i ", ed."1 90.3 la pa~. 
() s-:rie: "ne-am oonvills pân1î la evidrlltă, că mai 
toli tcolo~iî 'din Cer'113ut cred, că biserica lui 
Hristos e cea, mtOilică." Cern~il1tjl1 prodm:"e p~HJi
st.asi ascunsi şi Bala~1:l11 a profetit contra chiemă~ 
rH ~ale! Clari'si,mii docton ccmăutcnj Gîbă llit1că 
curaj, ic,~e la J)'h~fil QU convingerea Lor.,." Deci piii'. 
Stcran Pop e dCjJGrte de a crede, că a fost până 
acuma În rătăcim!· , 

Se mai spune că făcând •• mărtu risirea crcdin~ 
tei ort. orientale, noul orbodox aa)d~lllg-at, că "IQt 
aşa de CDTI\'ins este, că si mântuirea neaml1,luj se 
poate ajunge ntnma; în le~ă,turilc bisericii ort. 
orientale". 

Ca să putem judt:ca a,ute11ticitatca a..:estei 
re!atiHni ar trehllÎ sa ",0dcilll mai întâiu rctrac-
tate prin Însuş p~ir. Stefan PO'l}, pe lângă mLll, e ' 
'alte-le, ce a'Vcri'" şi vorbit el· şi următoarele din 
al1crar{~;H ~t!.$;1Xl'menijă: - .,E o nciericirc a lega 

_ A ZF* ___ ~ 

,Cl1ltm" el!:\ pRalt,ire,ind.rnrmător al l'0Ţloilll n l ~i f'd 
mrui Ipu.Hwnic stitlrp .al vieţii ~1c..al",tre în Ar,deal. 

C(>pillll lui o Ghe<j,rgh-c Co!;'lmC' na&c;llt ta" R 
Sept.('.mvric,] 86G. Tm 'lllijlof'ul unui ŢloÎf'aj crum
iŢXffiei\C (h'k'ii, îm aeT şi in lll'mină, ftU privit rpentrn 
întâia oaTă Împrejur oehii '[loet1l1'uh. T,rubloul a
ooQtoi clipe, ('l1 mif\t,pl'111 hli, ~lll Fa mai păra.sÎt 
i!1 i.cici rLvt,a. 

Ztil,j.le de farmpc pl-ille, 
Stj'ă7u.cesc în lttminiş, 
Sboară mi~.rlele 'n tufi.ş .... 

so'arka !}()lpO'l'ului r01n;l11 de catolicism?" Ri
posh!m: dar c o fericire a o Jcg-a de nrtodoxism') 
Cat()llicii nu ll.l;lcl!:{l soartca p'oJ}oarclor de biserică. 
Ihscric:l cat(}li,d, împăraţil'i lu'i Hristos, ll'U c din 
lumea ace:asta, Scopul ci r~rîm:llr e fericirea etcr
nft, numai în rfindu'I ai1 doilea .'Şi mijlndt coope
reaz[t statului Întru hHn~\$tar0.a p{lIllâ:nteai&d, 
Ma'211'r C':t numai i'lldire-;;t se ocuJ}ă de soarţca 
tempol'~d~t a .p{)~oarclor, totU$ ap'flOdu.,', astfcJ de 

I rez,l~H.atJC sociele, {Calr'tur:a:le şi economice, de mai 
mari nu puk:,o;'l I}rodllce .. Ca r i SlH1J fructele civjl\3 
:a bisericii oricntale. l~atio'l1ale, oa să nu mai fa
ceru vorbfl de cde re\igi{)aSle-mDral~?! Crecl'in~ 
cjoşji ei sunt notabin putini. 98 m~Ii(lane, adecă 
7% din fumc,a îl1trr~ag-ă ... Ca'to!i'eij la ()J:a!t{l nu
m:lrfi 226 TIl;IL apmape jum. din crc.'Ştini sunt ca
to,1i:.j ... OrientaH f.Un t puti'ni, înapo<iali în toat.': 
tcrenelc vieţii· Pc lân.gă altele, starea Sltationară 
a cricntflili10r este il se scrie Şi pe ri1vaşul biscri
cii ortodoxe, Cari sunt pC~!Joarele nomadc, c:lvJ1j
zatc 'de orientUl ortodox? Cari păg,lnl incrcştj
t1iltl dc C{)'l1 sta n,tirlf'IJOI , 1,ntc1cgem din vca'cul lX 
înooace? .. 

Stiintele, artc,le, ah:?w~a unde îşi .11 ])1 11'1:1 

sa?· C~ rnl de dblcrrllatic arc ortodoxislllui In 
c~ll1c'crtLJJ fllf(mel şi Amcri;:;ci'?! Crcal1g1:l orien
t,ahi de dInd s'a dc~pjGat de tmnchill, 1111 adll':c 
J"Oaclc, ~e ves',,~jeştc În.:et. .. '· Sen'rtcil neamului 
ilostru ca atare - cOlltinllfi d. StcfDl1 Pop nu e 
monopol con fcsi01la,l , c,a e pusii În 'lll,lna ronl<lni
lor". In acest j)llllct de mult sunt jl'lţcl~si r01m,îniÎ, 
nu 'Îi mai dcsparte U'a:l1i~1' Prcdea)-V,irciorova, 
nici I~otlla şi COllstalltino~)o!ea. Iată cum pcro~ 
reaz;;' Tit Maiorescu în şedinta Darlamentuluidill 
Bucuresti; It:l' 24 febru:aric 1879: .. J~omnnia n'a 
fost creată ca stat, pentru di c ortodox;i, ci pen
tru~ii e sClltinela !tintcj IlaHne jllai'llta te în Oricnt, 
'l~a,m or~1iş în ~1l<ij,lo['~ll 'pu".;tiul:ni de ~11te 11:1:';(>. Tln,r 
ntll11ci g,;'!1tea ,1.atin;i arc ea a face cu ortodDxia 
ori C1I creştinătatca? r~omanii vechi au fos.t p:i
g-Cini. Italienii sl!nt catolici, francezii sunt 'catalici 
şi protcstanti, sunt rOH!;lnii uniti Şi neunitL Reli
!titluea oricât ~1r fi ea de impor/nntă, eSle o notă 
aCCi<:'sorie a tlationalitiHii; sânge,le, limha, aSipira
tiunile comune, accast,1: e gintca latin;t". (o, c· 
pp, 8--9), 

Până când l11.amwropria păr. Stefan Pop nu 
va fi retractată aceasta, fie-ile pc['mis a n~ Îndoi 
de orice 11011 ,a-rlilco] de erediilltă, ce se zice, di ar 
<ldaog-c la a,ccl1a al "ortodoxiei". 

In IlLtmina aceSotora privind cele Înhlmp!atc la 
1,':zvin, trebue să cnnstatii,m, că pc !{il1gă td1 tii 
c-cremonia Lî hm~hiei $looor'nkeşti, ce $' a Hicut 1:1 
Ro::as cu asistenta llnDra dintr,c putinii crodjl1-
cinşi de p,1.nă acj ai păr. Stefan Pop - că,ci cre
dincioşi ortodoxi în l(c,cas 3,rc şi 'mai putini -
aCC:Sitea sunt departe de a 15"'8 să se Îlltre.vadă 
ceVa din cele dorite de raip'Oftul "Tribun,ei Ara
dului", 

La tot cazul a'.:cea se Vfa şti ş:i la lcÎvin, că 
dacă e să vorbim si aş.a, a,pele mici mai cunte 
rămân, 'până tPO~ rămânea mtci, în a1via Tor ori~ 
ginală! 

Atâb3 deocamdată. VERAX. 

....... AI r. ..,ys • ....,.,. SI" .. -

Dou~ serbări... două constatări. 

In ziua de 10 Iunie având loc două serbări 
şi anume una de parc, a artiştilor teatrului ma
ghiar şi a dOUa de tea,tru, a orf,lnilor de 'război 
"Orfdina,tut Regina Maria" din bea li tate, ambele 
se Pot consjdera Ca două deSlamă~iri. 

Snn1 'primele Tânlrf:uiri ,din "Baliakl(l şi Ţldil(l",' 
. ,(line ~tie, llTI 00011 Î1ntnrziat al dipei ('.â~lld i~a eă

'21ut ŢH:' frunt.E' ('e~ di<ntÎii rază in leag-ănn:1 dela 
llftrd<:rll. t<unt sintflzll cfperei hli 00~1)lw.: 

Pe câ.ndser~areJa teatrală a 'micu,ţijo'r orf.ani 
ai că(ror părinţi au dat România de a:~i, consta 
djn siallă tota;lmcnte goahl; sel"balrea de parc a 
art~ştiLor maghiari, a il1trUin i t reuşita tutur;or aş
teptărilor. Cu 'accastăc}caziune avem de făcut o. 
oonstatare, pe a că'n~i temă cu .ocazia recentelor 
serbăJri alle prciSci au avut loc lun~ ~tiscutii. E 
vorba de absaluta absentă 'a publiculL:j :l11aghiar 
dcI.a serbările r();mâneşt~ şi de 'aflucilt.'1. româl1is. 
mului la serbările ma-ghlalic; ~Llpsa, d~ sp-rijin ? 
manifestla1tiilor noastre omeneşti - cazut serbă~ 
rei orfami,l(}r - ar trebui să ne facă să ruş.jm in 
fata rrO')1riei n<mstr'c c-OllŞtii'nte n,atiol1ale -- dacă 
o mai avem! 

(Va urma). 

Cetiti , . 
şi răspânditi . 
"TRIBUNA ARADULUI" 

I NFORMAŢIUNI. 
/ 

ţ>c~ltilt~ .... ,/'~· . _"",,, ~, 

L~vitura de' Stat din Bu1garia 
Rasturnarea ~ Guvernului Stamboliisky. 
- Arestarea miniştrilor şi membrilor 

Sobraniei. 
Giurgiu, 9 Iunie, 

Vincri scara !S'a produs În RulKari!a o Lovitură 
de St:a,t,'I{u\,cJ1l1ul ,stambollis>ky fiind răisturnat. 

, Aulionomiştii macedonenI. OLI concursul Lig-ci . 
ofiterilor Sti' tiI'l ,blocului partideI()r de opozitie au 
OCUnl'~cen tre<le princ~naL\! din Bul\?;aria. 

Intre!t guvernul St.amboIiisky a fo!',t arestat. 
Toate 'alltoriUitile din Sofia sunt în mâinile auto
n(}m"di~1r, P'l~al!terii, ,plcloati <1'zj diminCla,ţa cU 
v;:lPor1lJ1 )oc,a,l la I<ll~ciuk, ali fost opriti să de
barcc in portul bU!.Kar. 

Cu mari inzjstcnte S,Î dll']Jă:.:crcdi'iri rigtlma~ 
se, o rnrtc din d!IIători alt fost primiti. ,Pasagerii 
din Bulg:aria C,Hi v(}iall .s:i treacă în Rom,lnia, an 
fost q:niti de ,autorit{ttile din Rll,~cillk. 

JnÎntreag:a Bli1~·arie a fost Drod::mnată sa· 
rea de afl,~diu, de tc~:\l1fl că g-iirv,jle verzi. or;.;aai
zOllîi speCifice ale lui Stambuliis'br , sft 1I1l1 f{~a~tio~ 
neze dLlI~fl'nd ln,ra intr'un mare război civil. 

latcl du.pa ultimcle ştiri cum s'au dcsftişl:rat 
C\'{'ll jm C Il t ele: 

RUSCÎuk, 9 iLlllie. 

Vi,ncfi scar~i, Soh\rania tine;:\ şedintă, Pe l[t 8 , 
sear'a pd~te 3509 ofit,<:ri de rezervă şi un mare 
l1t1lli:lI,:dc 'au:(Ji!om,'şti mkll.::edoncni an o~up~,t 
toalte localurile publicr~ din Sofia. 

Alti 2000 de autonomişti au Înconjurat j)~la
tul Sobranici, iar ufiterii cc-i conduceau au pă~ 
fmns î.n iincinEi şi all arc.stat pc membrii g-u.vel
nlllui în C'a-P cu StamI1O'Iij,,,ky. De (alSemenca au 
fnst arcs4ati şi cei 300 de dcputaţi ce luatl parte 
la {l,'~shatcrile Sobranici. 

Cabinetul Sfamho)iis.ky ,3; fost silirt să dcmi~ 
1 t ioneze. 

TntreaR'n armatâ este de partea autonomÎ.'1ti· 
lOl'. 'Comalldal a fost "dată unui comitet de condu-
cere compus din ofiteri de ,re~ervă. , * . -. -, 

o IJJltă versiune sosită la Ruscilltk spune d 
Primul ministru St.amholiiSiky a fost arestat in 
comana sa nata1ă Sbwovita. 

* 
Regele Bori.s este comlandantul SUtlmc.rn şi 

conduce, laduunt de acest comitet, întrea'Ra actl~ 
LIne, pentru înlăturarea definitivă a ~uvepnă,rii lui 
Stamboliisky şi desorganizărif R'ărzi~or verzi. 

Regele Bdris ,î hll1~~lat o procl'llImatie p'rin ~Jre 
dllTIljtC cabillDtu! Sttlmholiisky. 

NOtJL GUVERN. 
Nnul ~llVtl·nn s'la fOl'Tl1at imediat, Prc::'lcdinte 

a.l '-cons.iIiLllui a fo~t numit d. Meletioi, rectorul 
tllliversitiHi~ din Sofia, iar 'minlstru de ~T1tcrne d. 
Sl'ancjo:ff, prescdintele llgci ofiterilor de r~crvă; 
dil1 gllvern 'mai fac 11urte şi BosnÎ'Jcoff $i gene-
ralul Ruşeif, 

La S(}f~a p[lllă in prezent es~e Uni~te·, Ora~ill 
este înconiuflat de trupe. 

Taa,te trenurile plecate SiP're ~nfi.a au fost' in-
Il?,poiate. De a:q~mel1ea comuni-aatiite telegra~ic~ 
si telefonice au fo~t întreruptc. 

L:l 'Rus.ollJlk a fost numit camand.ant militar 
al orasului coj.(wl',lul Stol.arof1 J1a.r oomandant li 
portului l~cot. Ilieff. 

Azi diminr,ată, 'toti !l{,litîS.tii şi gardiş11i pre
fecturii de poHt:'e din Ruscilrk au fost clJcmati la 
comandj::1111cntul! mflita'r, ll11dc au fn..<;t 'des.armati. 

Politra este făcută de p'atru]<c militare din in
fanteria şi madnă. ' 

De asemenea 'au fost c11emaţl ta comall d1-
:mentul .rnlliltar sefii aut{).rită~lor .administrative 
_ ftnndionari 'aari et131U numiti de fostul guw~rl1 
Stamh('11:i~<ky, şi li-s'au pus În vedere să-şi conti
nue sdry~ciile p!l.nă ~a noui,..dispoziţhmi, spre a 
menţine ordinea, 

TotUŞi s'lau Ittatitttiri.se măsuri mil4tare. 
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i Noui am~nunte despre revolu1ia bulgar~. 
:~ 

SOfIA. 1 i Tu'nie, - Membrii nottlui cabillict 
:',u prestat jurfunântu:l :de fidelitate in fata r.;gc!n Î 

Boris, Sâmbătă 'du,pă a:m~al'l,i, 
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\larIÎ. 1::! Iunie 1!j~;l. "TRIBUN A ARADULUI" 

La c.\L:P\!I1t:'rca jur;unfuJ'ttlui a as;stat si şdu! 
Marc1rlli Stat Majur, unul dintre OrgalljzJrtorÎi 10-
v;turii 'de St1Cl't. Guvernul a lansat un mâllifest în 
care Învit[t plOpwlatiia să piis.treze ordinea. 

INFORMAŢIUNII Teatrul de var~. 
- RepertorIul săp!ămânii. -

f 

Capij autorit:tti'1or adimin'Îstrat;lve au fost de\,
tittaiti şi in fruntea on:vşelor au fost insti!tuite co
Ina,ndalmentle miliiiarc. 

Politia, rămaS~l credincioasă lui Stamboliisky 
a ro Sot deSi3.r;mal~L TrcoerOO, gr(\initei a fost Intei"
zisă. Legătura teleFonică şi telcgr.:tfilcă este în-
trcru,pt:l. ' 

SOFIA. - Mombrri fostelO'r guverne m'ri se 
.!diseall închi-':oi deefltre gllivernu! lui Stamb(;1ii
sky. au fo'St puşi in libertate. StamooW!sky '~ste 
arestlat la locuinta sa. Versiuni p'artic\l11'are spun 
ca g(Jri:ile tărănistca.LI primit ordin d,e inainlare 
spre Solia. pe ziua de Luni. dimineaţa· (Juverllul 
dîs[ltmând de 'armată sufi·cientă ~e p·revrtd Il,Td ve 
ciooniri sânl{rerOlalsc {'lari deschid perspectiY~Le 
unui crânaen răzb(}iU civil. 

•• CA ' ..... .7_ ,. . ., ....... .. 
Ştirea despre demisia d. prefect 

Georgescu - o născocire. 

- Dl in.'ipeetor ţ,>"('II101-Qtl 'aidllllinl:::trllltOl' T. Gc
org~~u, prefectul .i'll-d,(',ţ'ul'lli lloo>t.ru, obt·illilill,d nil 
('O Il l"(:!cli Il ,de 20 zile 'l'a ~)l('O.,'l 1'<1 băile HuCt.i'alŞ. 

- Dl Ovi'fliu (hiltta - p.ref€(~tll,l ipfAitiai Jo
Itlal{~. a Iplhln:lt la B111('111 rL't?ti, dl{1hj.ll't t01{~rwfic ,rI'e 
<:,ă,tre i:\l\f1l1 ~rtllJl1irf'O<,poo·tii\'. l);:,a. f;O crede. di 
'0;1 brpsi din 1oc{Llit.ate timp d{JO hună, fă'('.îlIvl ~)al'

te din gnI~),nl detla~l!memt1J,llli ~).(}litienaBe, care 
]10111llf1a~ă a iî!lw .... ti pe ),1 .• s. Re~,('[l('~n vizita la V,ar, 
ŞOl\'ia, 

Ar fi de dorit în interesul populaţil,:i ca ta 
noile trelluri '- ba chiar l:a ::ele actuale - p:, Il
nia AI1.:d--Oradi,a să se r.adl !cl{,ttura cu C()lnU-

11 l'lc de pc linia tl1i~inol! -~Ot' ar::\. Tren lI 1 "')]"0'.: 

Oradia pleaCă cu 10 'millute Înainte de s{)sjrea 
trellu!ui dela Otla"..:l"', în ~anl de Cruce a~a c6 
\.tl~u:Cll1i\i aştcaptCt a,p!"lJ(1.,Pe o zi ca ,0ă prinrJ.l·ai 
Jnilea trell, 

- Pro:f:(~WllJ ",i Î']):\'ăţiitj)'nll 1"111'1 P. N. c\liljn-
Av;lnd prilcjul să stăm dc vorbă cu d. I. Gcor- k,,\' f,,,,t Jlli~1i"tl"ill 'în §("lll\·eernnl Kf\1"en"k\'. Ia ~;"it 

~csku, prefectul judetului, 'întors ieri dela Bucu- '-la Pr,a,!!.'a nn!dfl ya t:!lW:L () {'f'!n,f{'orentă ,rţ[~~pl'(, ,.NII 
rcşti, ihtm în.tret/Jit dad este qeva adcy:ir in si" dr (lsfr7;;i ;;i pro7Jl(1)1f'lr nmi.grflţirl: 1'UR('Şti", 
zvonurile desritc demh'ia dSiQ,le, aşa de j,nzistcnt • 
tJ"it11hitată în ultimelc ziJ.e. D. prefect nC-a deci:,· 
rat că şti-rilc ce 'circulă In accasHi chc'St,il1t1c sunt 
pure 11 iîslcoc i ri. I 
IWIW •• "c'P .. •• ,etan •• I 

- ln zi'llla rle 1 fi T 1111 i€' 1:1.:C, ·\"f}r ,,,()o'<!i în l()<':l~,i

t,atn fii) ofitmi - e!C"'.i ai Şl·C"alci rlo răzhoi 'ii ao 
ofit;;ri de tpl[l:i. Scopul acestei vizite ar fi în le
g;ltura cu ohişl1uita c;d~ltoric de studiu, pe cam; 
IlDlllitJ şcoală o face în vana, fiecărui an. I 

• rtişlil Teatrului N?t!onal din Cluj I 
1'()/' ~illra ORl;;'~r(J.rr1. /1.'] JlIlJirjÎn Tro"frll! ·n,y/,~r- . - ELE\YE îlJttr(~ 8-14 imi, din f~1lmlilip hană. 

• 

I prilllc,;,te Î,n pdn~imH' o f"lflliliC' rli"hnsă ,din ATHl,l. 
t llCSC din locali !rd(' , 1 f 1 1 1 
. l' - n onllll!1~ii 1n . I·nr ':l('ţ..ilâ "Tri mneÎ Al'ndu1ui" 

"Oli 1 BĂRBAŢII" pe ':ll(hel'la "Pen~illiTle". ° 

I . • . . 
('Ol11c>clio J'1tl1.3 [lde ,tl·~rc111,,;iL d:o Jl rll'a7omb I,(,N'a. 

Inrnrml"iJ l.a ol'ele !) ,SO:1I'a: 
BiiloetBcle vi't:Jl7.are hl I.ihrăl'irâ Dieccmmnă. j,ar 

~M~N~ . 

Xi(~i 11iD illhitor "~lo artă 'arlo\'ăr,ntă să llll lip
&c"th<;('ă dolta >illC{ta,<;tă ~ă11hiHl)lare I(Lrtistj'eit! 

, .. '''' • ." .. '.1.' .A 

Din Micălaca. 
Duminccă după amiazi scrvit ;f!1! Ioan Mo

iO'I<lOa, în1pD':ll I1 ă cu un tovarăs al S~lU, VenC<lll În
tr'o cărlltă cu fân. Amândoi erau băuţi. C'lnd ali 
trecut de Midlaic;a Nouă, Ioan Motord a căzut 
din cărută rihlindu-se g-rav ~a, tâmpla dreaptă. 
Tovarăşlll său În tOC să oproas~ă şi-a COntinUat 
I1cpăsMor drumul. Din lumea care se adunase în 
juru-i de abia s'la, dsit cu ireu, un concetătean 
ca să-i lege rana. !ăsâ:ndll-'1 tot pc loc, Oamenii 
şi-au Văztlt de drum Şi, au r'almas lângă rănit nu 
maicC)'pii· Nici o tră<sllră din cele Ce au trecl1t pe 
:acolo n'au VOit să-I ducă La- spitaL De ahia scara 
la ora 8 a v.enit stă'pânuI care l-a dus la spifolJ. 
Intâm!=f,area laiCleastla, dOiVed:estc oă :nicăIăcenii 

°nu au ohicei .~ă sară in aJ lltorwl aproapclui şi sunt 
fOarte egoişti şi răi. : 

Ceeace este şi n1Ia~ trist, estc faptul că nU tre~e 
o Duminecă fără bătălt. 

- AJ"tlsfml Tom~)a Bf'la rl{11'â T{,:lfJ'111mnl~'hj,H" 
din Arnrrl, la fmt ,a,l"o;tat ;rl;e <,ăt.re oT$an{\"le Sen·i
<-~illllli S1'Ol<113l de f'ig111',mtă şi Î113i!l{t':lt. Tn"ljxj'·hJ
ratllllli ,g°[I~lPl~aJ ,rlee pr,litip ,~i ~igllran(iL a,l T,':m
,,;,ih':l.IHiei 1.:, C11lj. "\I"l1;l,.;tă arpst,;H·P ,,,'a făl·ut îll 
hUlla, nuci o[1e1. tdegl,afic :n1 'Tlllimilnlui in~Ţl('lPt~)
rat.bănninrrlu·sn că ]}.\j ,a,r :EH'a ,a;ptolo Îln reg111ă. 

• • 
x SJ nu vă nimidti mohiliarul cu stârpirca 

skl l1 i\i1cT, ci curătirea lor s'o faceti prin LOVAS 
firmit p,nfru curătirea k.cl!in'clor. Primeste co
menzi şi din prc\"illc~,e. S~r. Oituz nr. 11 L OlleS-ll. 
30 a.) 

• 
- Ciorapii de :nE'TIlhme mon.di'll .. OSETAH ;n 

toata culQrile I'~ c,aopătă la firrma Kell şi Krem/., 
• 

x PE TERASA CArENPL1:I ORĂSENJ:STI în 
fieca re sea fă cântă Ilîuzkoa condl':să de renumital 
Zoltan Dndns KoriJsi. - lrudletată, cafea.. mâncilri 
I:l."Ci . -'- S~n'i{J:t1 prompt. ~ Proprietarii român; 
rOa~ă Srprji]lld puhlicului românesc. 

-- .. laA ,., ..... 

Incendiul unei mori la Galafi. 

- i Da'că doi se bat, ce-i din jur nu sar ~ă-i dN;
Partă. cH atâtă mai' Irău. Ba in amul aCeS~:l s'au 
lntâmPllat chiar două omoruri. 

nAT,ATT. ...:: r,mt ,rlin!:ril K'rJ<C1TI1ln:Î Imorl'Cmc 
Illlll'i {'U 'lllhllri din 1nClaIit.atoe :a fo;;t ,di;,~tl'1h"ă ,dB lin 
v~.,l(mt jnrN·n(Hn. Fla('ăr:il(l oau mi,~t'llit !În Într('
g-imc c1iidirPe. 10 Va)('C"ane l{râll şi 8 vaQ."oane tă
nÎt(', iiar 2:) Yll'gnrme de ~r:Î'll :Hl foo::t Lq!lrl,yafA'. Pa,-
0({lllbnl('ajl1rn,~ ~ifr.a «le .şe~se :mil~anc lei. 
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AJ'0mm atât 1a păr.intii !'>ufleticsti cât şi ta aU
iorităti!e <X"Illlmei c.a să ia miisuri de îlldrentare 
î~e Prin predici, cu:vânHi'ri. ~,fatu.ri. fie p,rin p"llne
rea în vedere.., a cardnmat1Îlhor de a nu mai d:-. 
·pe~tc mă':I;1tri; dc băut. Acci(t~ta În intere~U1 Tlea
mulll'i nostru pentru că desfrâllt e legat d~ bd.u· 
turil şi d~cncra rea de 12ImândD'tlă. 

• $ ,a'·. an.\! -.-eu. v,. YI ••• 

Groaznică nenorocire de automobil pe 
lângă Bucureşti. , 

i
a Un automobil în /(Iare 'st! glll'malU 25 'J){>l'~{jane 

s'a pră.buşit UiO pe iun .dig, la ma:rgi'nea BUiOUM;t. 

: ~jl()r. ŞE'Iferllla su!C'.oonbat. 10 ,~ruşi sunt grfruv rruniţi 
i t 1>a,r eeilia!l.~i lpai9agilri s·.gu .al'08 cu ]('Izi'lln.i mal u
. : ~are. 

~ f 
li 

Doi ofiteri francezi - asasinati 
nORT\ll-XI>. - Doi f>fi~(,1"i ,1illlUJ1111I:lIt,a .le 

(lI;'I~P(l t j'u TlB fl'lll'Tl'{'pzii, Iau fost ai1ai.o:ima.ţiî:n (,11,r,.;nl 

f 
!lupţii. Autoritătile flllnt 'P'e 1111me]e crimj'rlJallil')r. 
lAM...... .,... ___ • u., ... _. r 

Bursa. 
ZDRICH. - Desc1Jrderca, - Berlin 68, New

York 557, Londra 2566,B3'ris 3565, Mi'lano 25'j."i. 
Pral{a 1658, Budapcsta 950. Bejg'rad 625, Varso
via 90, Viena 7850. 

BUCURESTI. ~ Inohj.dcroa. - Paris l!tîO, 
Berlin 26, Londrlal 914. New-Y'ork '197, Milano 927. 
Elveţia .36, Viena 29, PraR:a 640. BudalPesta ·'2.1. 

VALUTE: - Napoleon '710, Mă.rci 38, Lc':a 
130, Ura o"onwnă IlO, Funţi sterlini 880, Franci 
f!1]1!1Cezi 1.1. Franci el.vetie'li 35, Lire 880, Drach
me 260, Din.ari 205. Dolari 200, M~p'Ci poloneZI; 
40, Cor, austnace '29, Cor. ungare 450, Socoti 590, 

! MARTI: "Trav!atJa". cu cOllcursul dşoarci 
, I:iiSflheta Sân dor· 
~ Mt:[~CURI: "Valsul "fet1mccat". 
I JOI: .. Ri:l(oletto", cu concurut'J dşoarei Elis.a-

bcta Sandor. 
VINfRI: "Studcntii 'd~n hdău". 

, SAMI3ATA: "Povestirile lui Hoffmann, 
DUMINECA (M~1tineu): "Sabia miraculoasă" 

şi Flomoa de Ma,cies. 
DUMINECA (se.ara): "Mânzld galben" • 

• 
Un renume mOl1<lial rC1Jrezilltă astăzi. artista 

dL'ia Opera din Bud7~)esta. Elisaheta Sindor. Ta
!,<.:.ntlllsiw a fo,t recunOSCUt de întreal{2 lume 
artis~ică. Cu îllsuşifitle ei deosebite. pe unde a 
trc-cut a cucerit publicu'l şi a sece~at f.ctUrI de 
llliorie. 

PubIK·u,1 arrld,a n va avw prilej să a'sculte pe 
rn~nllnata c5ntare1.tă in .3 mari roluri ak sale din 
o,pcri','~: ,.I<ig"(Cle'to". ,.Travilata" şi ,.Povcstirile 
lui HOntrnl1n·'. 

:'<rilc în cari \':1 °c:mtn artista ppr~mit a fi 
adC\'i:îrate s~lrhi\to"ri la\le Teatrului. 

• 
VaL"",! fermecat cu un text hine scris. ÎnG)

drat în melodii Însemna'c \''1 hCe dcliduf pub1i
cului. Se Ya reI'r:zcllt'l Miercuri' SC'3\ra. în cea 
l11:\i hua(1 uistribuţie r.lc reluri. 

a r • ..,.- a. '.2 , $,"' .... -

Publicape de licitaţie . 
1'0 h:Vf! r1"ri~o1l1111 .Tvk'oiltol'ip; IrllP 0('1)1 Al':1 r1 

XH. rli, j;l:li RlI". lIioh:lc-. jwnklC'. 1 ;pi;ln.m:l.o~ill!i 
~l\' {'lT"llt, ~ tfl1,ri. l1:'a.~i:niî rk ~·r('(·rilt. Ţll,ngnri ~î 
aitn ol,i~t0 r01lprin"e in fai"oruJ fil~lIl{'i POi't:i )[;,
:,!"·,H 1\ f'l""kc'rlplmi D:mk fili301a AI';I(1. pen1.1'll 
:Clllllili].e> Fi4))+(1 ki (,:l'pit-il. int{'rp~, (V,~ rIP].;l 1 
T:r1l1nrif> 1 P:?:1, ~ilPo~P ,:;tahjlitr plÎn}i In ))J"p7.('nt În 
':lm1f\ dp 'j·l(l/)o-- ;el' Y0l' vinrl<:> lahl'it'at,j(' pl1'Mirn 
în An,~l.",tr.:1'lkL TT •• ri"l 'Il!". mr, 7 ~1!~'mtiIlEIf\r(' i'n 11 .. 
t:\l'\I: \ rarl-Ci:li ~J,g': jC'goelii-,rlIÎ 11':î fi. P(' pălll1âmt,nl 
.()j~;'~1I1t:li Arad. 1n Z:lif\ oe B J.unie lfl:2:1 d, n1. 

ia o1'01{' ~, 
,.·V'Cili'tiÎ lic-Ît:ltie ;;0 T,a tlil<C şi în f:1l".)ml :\br

!lI:1 CfF;'iJ Elan 1,. :;;i C(l.mp. ,snrl11',~,a h ,\ ralfi, A Nk
],ran Tn1iall. crliir,k :~ig;-,n11lm.rl ŞI fint Vi·("tOl·~a 
ill~t. rL' e]{'rlil şi [·(·()T10tl1ii. 

Arnr!. :~i 2] Mai !!·:::3. 

Ciul'ulign. flx'ee. jl1irl. l'og0.C. 

It ..... " UIIA .4liMre 

"SO. G. ::383-2-192;3. 

Publicatie de licitaţie • 
I'n ha/'iH, 'rlc,ej:<:nlni ,Tll(krătnr'jf'i ,oI::> <X'A~l ~\:ra'tl 

XH.r](1 mil,i "'II:', bntrXlif' rle- l,f1mn, 1{,1ll1H' ,de f(le si 
altr ohif,;:>te C'lIlprin>:.e .Îm f,;lyn.;l,rCfâ lui Tal1s,,,ig A
fl:l l1K>rt Ipentru;'llIm:l d{, 5S902 lei ;;0 ha'ni a;1l11ital 
1 I d '. . ~lt:C\re,.e Gjr . ela 20 Fl~H'lmnO 1923. p.p(\~e .f;t,a, 
bdllD pimJî î.n Pl'{'7.C11t înSll\ma d(i lei lR,.70i, "S>C 

var vi'llirIe la li:('ita~ie 1)ubH'răî!ll ATl1tdl Pi,ata ('ru. 
Hitii Yl'l'hi nr. 1-!, în zîn~ de'23 Tlbl1io lfl23 rl 
n!. 1:1 nrl'le !l. 

AN'3" tn li,C'litatle ~c .. a tine.9. ~i ÎIU favn,ruJ lnj 
PF!r k' L:-ll1,bmn i r ,,:,i S n;: Robert. 

A rad, .la 5 Iunie 1923. 
CiUp1IUqf1. PXB~, ,illdo l,(·~c;o;c. ... ... .. , ....... " .......... 

~(), S~.,O-,1923 . 

Publicafiune, 
Sp ,a1dnN\ I.a {'un~,~tint,a rpwolidl. f'ă pl'oxi,mnl 

târg >rh· taTă' În oraşul AI"IlJ. ;;(1 va în~(l <'lI ziua 
cIn f: lulir !;'oi '"':1 r}.llr'B 'rîmă In 10 T'1J,ie Hl23. 

11. zina rl<> n InliC' ~e ,va ţi,ne tit'rg ,rremnrfllri 
şi ,·it.[l oC'll ('(ţpit(' ,cr'Clpnte, k'l ': Iulie (.111dC'Că Sâ.m
bătă~ 1'\1) va ţlÎnc târg ,0<>rnărf\ll,j şi ('X('l'll~iv 1(1(' 
C'"1i. iar 11[1 R. 9 şi 10 Juhe (~~(lerănUlminE'ICa, 
L1l'ui ~i 1f:arţ.i) C(> yn tine eXi'ln",iv namali tii rg 
de rrn ăr:pn r i. . 

A~.7faroa :yân.zătm ilor iîll! tii ng ."'C' 'va laiCe 
din pa rt(>f1 an t. {'om. ,'i ne. 1. 

Ara/d. dil1 ~(lrl:i'ntr,l C0I10",iliu,1illi ('onmnalaJ 01'3-
';11111 i ('11 dTGI}t de mnnic!pin, tilllută !l,.1 7 lunii"' 
1023 . 

Rt'dactof' t'up()nzalJil: !OAN nnlTTnlU. 
Cenllturat: NJCHIN. oj 

i· 
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I 
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Pae". 4 "TRIBUNA ARADULUI" Marţi 12 Iunie 1923, J 
• 

Se află de vânzare CaRTOFI SOCOIEILli F!Nl!Ltl 
asupra rezuHafllltd lichidării terminate a firmei "Ioan Weitzer fabrica la şaua KARAGYENA :: Plata I ACTIVE Vagoane $1 Turnatorie de Fier S. 1. Irad sub hcbidare" 

~~ 

Creanţa pen Iru 

de Maşini, 
PASIVE 

t 

F 

F 

F 

L .... __ ........ __ ....... =a. ....... _. 

II 
II Avram Iancu. II 

U 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 
: Fabrica de Implelilurl $1 Tri- 5 
: cotage din Ira d S 1. : 
: CAPITAL SiOCJ Al,: 15,lIOO.OOO r,el. : 

• Ii • LucreazA îu eele mal moderne culori toate arU· • 
• eolple de tricotaj, ca: Articole de sport din lână • : ,i mătasă, Al't\cole de fantasle, (~ramte, Ciorapi, : 
.:: Broboade şi viLteUDI\ de pl'lDIl\ ~lI.litllte. ::_ 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-* -

imot-i1e 4OCOOOO Dlvidendele, precum şi 

" " 
mobile 720576, 12 tantiemele d rectorilor, 

" " 
"d, bânzi 637900 20 plătite pe anii de ~es· 

Hune 1918/19 şi 1919/20 R4310il 3'2 
Achitarea datoriilor . ___ :)9;):)1l99 04 , 
Impozitele __________ 1 ( I()(}OO(' -
Saldul ca n:cedent _. __ 404746496 

l- I 1181:36~71~ - -limm,3'2 --
1 - I-l 

Arad, in 31 DecemvtÎe 1922. pt. contabilitate: (ss) Martzy. 

Comitetul de lichidare: Comitet._ de supraveghere: 
(ss) M. N. Schap!ra (ss) Eugen Kaldi (ss) Iuliu Walder (ss) Hugo Davfdescu I( 

(ss) Alexandru Heinrich. (ss) Dr. Iosif KeU (ss) Rudolf Kleln ,~ 

Raport~1 ComHe!uhli de supraveghere: 
Ofiorată adunarI Generală I şi a sumei de 247.464 Lei 96 bani neachitată 

ă A 
Subscrisl membri! şi Com;tetu'ul de Cen- incă şi care serveşte spre 8co:·er"rea chel- f, 

Industr·18 laxtl·1 rădana zorI al socidătd Weitzer ]oan" Fabrică de tudîlsr cu terminBfea Iichidărei, - rămâne -
Maşini, V 8 goane ;i Turnătorie de heT S. A." ! dlspon' bil pentru repartizare < fIltre acţionari J 

•• •• Societate anonimă S. 1 • •• in li: hidare am txaminat contul final tnaintilt 3.8GO.OOO Lei, astfel că asupra unei actiuni ale t 

•• , de lichidatori, am cercetat ugistrele com~rci- sodetâtei din tc,ţalul de 20.000 bucăţi revine 1 ., 'e. 
• i Filatură de aumllac '. .~ 'tii' • .' Tesetotie de bumbac .. • ,c., i .. .., 

lltiitură :: Yopsătorie 
. ., 

,e, :., , 
.oii: 'a-

Adresa telegrafica: TEITlUlRAD. 
Telefon 758. .. .. Telefon 158 • 

ale şi contracte'e încheiatp. Întrez:sa societate suma de 190 LeI . 
ş! ~A tra~ prinn Fi:lbrică Româna de Vagoane Astfel mnd, Comitetul Cet1zorilor i-şi in- ~. 
ŞI Motoare S. A. eli lmvire la transmismnea suşeste propunerea fnaintată de lichidafori si Il 
avet.ei mobile şi imobile, am găsit în ordine e-,te de acord, ca Comitetul lichidatorHor şă 11 

n~jstrele comerciae şi am constatat, că con- fie aut·'rizat să plătească 190 Lei de fiecare 
t!aclteAle de. tr~aDsmisiuflea averei A şi contul actilme la retragerea ei. 
fmal. mtocmlt In baza acest~r~ sunt]o total "on- ]0 baza raportului nostIM de mai sus < 
îOJmltate ~u h?tărârea I.uata}n adunarea. ge~ rugăm Onor. Adunare' Generală să blne- !' 

n~rală ordmara, a anU!UI XXVlII de gestIune voiască a acorda descărcarea atât peotru ac-
.......... __ •• iliI _______ Ili ... _.-e!!i&_·.,... dm 26 Februane 1921: . tivitatea lichidatorHor, cât şi a noastră. 

Cont!~rm cODtulul fmal, - după scade~ , 
• .Â..A..Â.."Â.Â~ÂA.Â..~ ... Â.AÂ • .Â.Â rea retribuţiuniloI lichidatorilor şi cenzorilor Dat in Arad, la 15 Februane 1923. .(1 

(Jetiţi şi 'Tăsptî"ll1.ti ziarul "J'RIBU..LYA (5S) IU'liJ Walder~ (5S) De. IosIf Kelt, (o;S) Hug6 Davldcs-cu. ('1.')) Ru:lolf Kte:n. 
ARADULUI/" I 

~.~~~TTT.YYY?T.'.T ~i~o~ei6me~ii~ii~~~~~~iiii~~momm~i~ ! .................................... 
I S, A, Forestiera din loma~ I 

I Irad, Bul. Regele Ferdinand Mo. (22) 4. I 
C('I\ mal mlu'e intl'tl1111ndere fores-

• 

tierA din Romi\H!a, atllt l~mne I's.:onte , 
. tari, ci1t ~l esente moi. }'erestrale S 

I CIl aburi în Galasi·Fel·eslrflu, Satu- I 
Dlare·}'erestl'~11 şi Homol'od-Cohalm. 

: Exploatăr •. de păd~ri i~ loate regiunile S 
S :: Transllvanrel. :: S .................................... 
IIOAI MiilAR -

~ antreprenor. Execută ~: 
.: totfelul de ctădlri noi, :., 
:: transformări şi repa- :: 
:: raturi.:: Pregăte şte :: 
.' planuri şi devize :. 

ara~ SI;. L G~I~~lBlrl~~O ';0 OU) I 
.. & a 

w, OI r 

m Sa!arnă de calitate superioară r 1; 
! i e 
~ ~ 

i f : 
i 
i ! ( 

L 
I îl 'j) 

... s ,:~: 
S ,tJ! 

i <1\ 

•• ti FABRICA DE SALAM 1 ' HI~~:::1URĂ 1:: 
i

i MEDiAŞ 1 :~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • f TI • • • I d t· d UI • d'" • d· ~ Să. fJ.n a.tenţ-i la. cuna.pil,pa,pea liIalana.el din. Medh~., E n : n us rla e el In, Ara : ;; (J;nedgyesi) de cea. na.a.:I. bună. calita.te, este ppo- ,';~j.l 
: S pa··: !9 :: văzută cu adpesa potundă Ro :fipP1ei :: C 

= · · · .. : ~ '* t( 

• Irad, Bul_ Regele ferdlnand 1. Nr.22.· tG Th OI d 8" h & Z'k II Gi gl 

:.=. ;:r~:;!:ai:, A:1t:i:;'f ~~I~:;·~~e:. full~:; .i.: :;.:~:_8,~· .0' mas . ·In or, o ne " I e~· I gj(.;j h("; 
de nlciu, petro], lustru (t'h'nls), ~.,. 8 . 
wTote, nnsoare de triLsură, ben:.dn 

• • '!~,~ CI S i ~pe;~a~~~~~:~:I~:~lr:~I~~m~~~TR~ ~ I ~ ~~~2:a v<l!i,,--~e !!l\oniale şi de li cat e se!. ~ : 
: ·Telearam .... Telefon 135 : • ,Q) '" _se' .• •. ?;,,' .<.O,,~ ~ '". .,. .~', ~. ~ , ,~ ~ .. 
: • • I ~~~~~~~t~~>~j~;(~~~~~~~~~I!iffl'~~~~$~·~!~~I!\m~~~~~,'"~f..'0~ 
•••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• I 7f"~ :,,(~ ~<~ ~.,~,. Qt; <.~ 0.,,1) " ...... "" ~Q,t!:lMl.~ ~ ;ţl&!~ liliI ~_ M,) C·!>.'~ rlt~ $ !\~, ** l34e i.I,e~ ~4R nJ4; ~ ~ 

Ti1xJ«'fdIa "CONCORDiA" Ara4.-
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