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Constituirea guoernului Brătianu. 
~ In urma crizei declarată prin 
citdemisia a şapte miniştri, D-I, 

hBarbu Ştirbey presedintele Con ... 
'al ' 

li!isiJiului a prezentat M. S. Re-
pe 

u, gelui, la Scrobiştea., Marţi, 21 
sloI . I 5 d'" '" d ... raI. c. a upa masa, em~Sla 
,t r ' 

)111 1 • legguvernu Ul. 
spi 
;rit 

01 L I. C BrăHanu a fost În-

sărcinaf cu constituirea noului 

cabinet: 

~Joul guvern a şi depus ju-

rămân1ul Mercuri în 22 Iunie la 

11 ore a. m. 

lUI! 

lista' ].loilor il1iniştri: Iată iAt 

o~ . 
IU Prinl nlinisfru si nlinÎsfru de externe; 
1 'Secretar gener~1 Ia Preşedin1ie: 
:ulMinisfru de interne: 
'ea 
le·S lI· 1 ., 
p{u uosscreicîfl a ]nterne: 
:Ivi 
\rdSecrefar 
'TiMinisfru 

" -

general la inferne: 
de Finante: , 
" instructiune: 
" cuHe: 

, 

1. I. C, Brătiann t'1kdsfru de justitie: 
. 'Vlahi~e ,~ 11' dOll1enii : 
1. G. Duca St;bsecrei-ar la dOlnenii: 

G
IT" 1\ ,l' ... 1 •• UWirescu şi 1 "j "~::::·)·~r~~l lTiUllCH: • 

fi. Frona?oviel ,r"lln~stru de Indus~ri~ ş~. Conlerf 
• BurluresGu " " . Comunacatn : . . 

V· ~·I· B XF RV' . • mi! a fu.L!anU " " azbOI 
Dr. C AmielesGu M':'11~~r111 Lucrărilor Publice .) 1-i1 !~b •• 

Al. LauBdalu MLnistrul Săndlătii . . ' .... _~7: 

. ~ Stelian P opeSGU 
. ArgRtoianu 

Cipăianu 
Lupu. 

.• MraZHG 
Dumi1riu 

G-ral Paul Angelescu 
1. Nistor 
1. InGulet 

să primească candidaturile pe liste 
c~~'n.Bne, care era singurul mijloc de 
a as~gurlaÎn tllod real liniştea ţărei În alegeri 
şi de a a.iunge la format ea un~i majorităţ~, În 
tl~ăsură de a da un guvern, care să răspundă 
nlarHor lp:;voi ale ceasului de faţă. 

" ' j\-

It 

JidegeriIe vor pvea loc la datele dinainte anunfate, 
adică la 7 şi 10 Iulie c. litCllo'lr. ________________________________________________ -_ 

engl 

lent. 
seD Manifestul Gu~~~erI1ullli către tară. ,. 

e G( 
Misiunea guvernuitd prezidat de ct. Barbu ŞHrb?y de a 

tc .. stabHi o destindere şi o colaborare Intre diferitele part~de 
eli 

politice n'a isbutit, iar JUţta electora1ă sta îndrumat în aşa 

~'a~lel in cât, din lipsa de unitate dt:! vederi a gaveruului, ame-

1~)l!nţa să ia carateruJ unei agitaţim~i prielnice hrfuror pati

ap~Hor poEtice şi curentelor subversive. 
,a\n[ 

tutV In asemenea condiţiuni, un",guvern sprijinit pe un partid 

e fincercat şi ttmeinic organizat, care să pa-ată a ;uma întreaga 
latc 
) in(ăSpundere a situaţiei, se impunea. 
miiI, 

, Majestatea Sa Regele, a binevoit a ne încredinţa această 

Vom veghea Ia sincera aplicare a legilor care garantează 

libertatea ale~gerHor. Nu vom îngădui ca ordtnea să fJe tur

burată nici c;:t legaHtatea să fie nesocotită şi nu vom to1era 

pornirile anarhice. 

Impreună şi strâns uniţi cu' colaboratorii din partidele 

cari ne aSfgură concursul lor, vom indeplini programuJ nos

tru pe care ţara îl conoaşte. Intru realizarea acestei opere, 

stă chezăşie trecutul nostruide muncă în slujba ideHor demo

cratice şi a marilor interese naţionale. 
Ion 1. C.~Brătianu, Dr. C. Angelescu,1. GOI Duca, 

Vinf=Iă Bră'tianlll, C. Argetolanu, 1. Inculeţ, 1. Ni •• 
grea sarcină. • 

ca lor, dr. N. L\IIpu, Stehan Popescu, AI. Lapedatu, 
.P:~ Am. primit-o cu convingerea că ţara ne va da şi ea-îrlcre-I general de div. adj. Paul Angelescu, C. D. Dimitriu, 
III ~erea el.' L. Mrazec. ,- . 
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căIătoriti 
~ 

la baile scumpe, când şi în acea

sta localitate primi ţi acelaş 

tratament cu bae de 

ACID CARBONIC 

SULFUR SI SARE . . 
HIDROTERAPIE. 

Cercetati deci , 
BAIA SIMAY. 

Personal excelent. Abona-
ţilor reducere. 29 

Gustând aerul curat de Mureş, 
cercetaţi şi casa A. T. C. a 

bărcilor, unde puteţi face 
excursiU!. pe Mureş cu 

B il re il CU motor 
Casa bărcilor este asor

tată şi cu un B U F E T 
s p e c i a 1 unde se găsesc 

zilnic mândri gustoase calde 
şi reci si B ERE proaspătă. 
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DIVIZiA. 1. CA \' ALEI·nE 
Serv1cl!1 Intendetei. 

-~--~ ---=-~-..::.::.~---~_-:..::::..----=- ----~- ------ -

Publicaţiune. 

1. Se adll..:e la cunoştiilţa generală 

ca In zilele de 26 lt,nie 1927 şi 28 
Iulie 1927 ora 10 dimineata se VOt tine 
liCitaţie publică cu ofene Îochise in 
loeaiul Comandamentului Diviziei 1 
Cavalerie Arad in Cc!ale pentru apro
vizional'ea a c:r,a 500 vagoane cu fân 
presat şi nep:es3.t şi 400 Va~l)alle ovăz 
şi 50 vagoane orz; r:ecesar~ pe tirr,pul 
dela I AUgllst şi până la 1 Aug'Jst 

1928. 
2. P,;rajde de:a pun.:-tul sunt ne-

cesare in gal n,zoanele u:mătoare: 
V;Jgoane. F;\n. Gr;'\unţe. 

a) Garniz. ArJd " 
200 2lJO 

b) 

c) 
d) 
e) 

f) 
g) 

.. 
" .., 

" 
" 

Timişoara" 

Oradea " 
Cluj 
Gherla 
Lugcj 
Sebeş 

" .. 
.. 
" 

so 8~ 

100 100 
30 20 
30 20 
30 
30 

20 
20 

3. Pentru fân licitatia se va t ne în 
ziua de 28 Iunie 1927 iar pentrn gră
unţe (oyăz Şi orz) in ziua de 28 Iulie 

192Î. 
4. Condirunile si cai'tul de sarcini 

respect ... se pot vedea in toale Zilele 
de lucru oarele 8-12 diminec::ta la 
Serviciu! interidenţei al acestuI Coman-
dament. 

5. Licitatia se va ţine În confvrmi
tate cu art. i2 - 83 din Legea Con· 
tabilitateî publice. 

6. Concurenţii vor putea face ofelta 
pentru îl~treaga cantitate sau numai 
pentru o parte din furOltură şi pe gar
Oizoane şi od"tă cu oferta va d~oune 
şi garanţia legală de 10'1 ~(la suta) din 
valoarea furniturei.ce oferă În numerar 
prin recipisil Casei de Depuneri sau 
Administraţiile Financiare j:Hîetene. 
Comandantul Diviziei 1 a cavalerie 

General; (ss) Prodan 
Şeful sefYiciului Intendentei INT. Maior 

(ss) Penescu 
Şeiul Biroului 3 Pe'1tru conformitate 

(indescifrabil j 
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l?rimim curent În comision 
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Berlin 0.27, 
Alexanderstr. 20-a. 

L 

Stagiunea Operei Române din Cluj. 
- Reprezentatiile dela reafrul de uară. -

, 
- tlida - Ilakme - Balul mascat - (armen - fidelio -. Samson şi Dalila. -

Cu încheierea sezonului muzical, me!o
manii din .:\rad aş!eaptă reprezcntaiiile ope
rei din ,ClUJ intr'o vădită stare de emoiie. 
Nlmeni nu poate tăgădui aprecierea justă, 

deci educatia în materie de muzică a ară· 

danîlor-şi primirea ofIcială ce s'a făcut 
Operei Ia it; Iunie înainte de reprezentarea 
Aidei, şă se considere o manifestare spon· 
tană a publicului. In nDmele - Primăriei a 
vorbit dl CO . .''1~t. Popa con~11ier cultural, dl 
prof. Al. Constantinescu, dir. ziarului nOitru 
în numele Astrei, dl dr. Goldzieher pentru 
societatea Filarmonică;;;i dl Szendrei, dir. 
teatrului maghiar a tălmăcit sentimentele 
cokg'ilor săi. In n:lmele Operei muiţumeşte 

direc:orul Massini. 
Primele note sobru·wagneriene ale Aidei 

străhat atmosfera de tensiune sufletească. 

Opera a fost scrisă pentru ina1.lgurarea 
teatrului italian din Cairo (18:- 1) şi in
scamnă o nouă etapă in istoria muzicei 
italiene. 1-!elodia, precumpănitoare până aici 
in operele italiene, începe a se inf!uinta de 
inO\'l\ţiile lui \\'agner. Genialitatea lui \'erdi 
a ştiut să combine fericit contrastul, înfăp· 

hllndu-l in Aida. - Orchestratie wagneriană, 
melodie italiană şi mo!Î\'e arabe - iată 

principalele elemente structurale, din cari 
desă\'arşita muzicalitate a autorului a fă1!ut 

. ca Aida să fie azi in repertoriu! tuturor I 

operelor din lume. 
Mil11Î XcstoresGu - Aida - a confirmat 

meritata simpatie ce şi-a cucerit anul trecut. 
Vocea dsale a caşligat mult în notele cen-

tra1e, iar acutele sunt mai precise. Este pe 
deplin stăpână pe materialul "0 ca 1. Jocul 
3.sale seeoie ne-a dat iluzia completă. Cu 
deose!:oită plăcere constatăm uimilorul pro
gres care dO\'ede~te proprietate de autoer!
tică, indi~pen5abiiă cântiiretului cu tendinţa 
perfecţionării absolute. Afirmiim cu certitu· 
dinea -:e ni-o inspira d·sa: ~fimi Ne~~orescu 
nu va rămâne necunoscută "trăină!âtii. 

L~·a Popp - Amneris - ne-a fascinat 
din nou prin fenomenalul alto catifelat, uni
tar şi totuşi de intensitate neobicinuită. In 
rolul lui Radames s'a ~ezcntat R. Vrăbiescu. 
D'spune de o d!stinsă şcoală, .care-l ajută 

mult la inte:-pretare. Tenor simpatic, clar în 
medii şi notele de jos, dar ,"oalat putin în 
aCli:e. Basil oaritonul Ujeicu - Ramus -
de un timbru puternic şi frumos, nu cre
dem ,;ă fi lăsat ce\-a d\: dorit A fost per, 
fect în cea mai proprie acceptie a expresiei. 
.\monasro - Szabe. - hariton metalic, 
cu rigidităii in registrul de sus, rigidi'ă\i 

sperăm noi - e\·it~bile Regele Egiptu· 
lui - Gavrilcscu - banton plil.cut. 

Disciplina, a!ât a corului cat a seli· 
ştilor, montarea, grija de cele mai mici amă
nunte a dat reprezentaţiei ni\'el ridicat şi 

întreg unitar. 
Bagheta dirijorului Bobescu a dominat 

energic şi inteligent orchestra, scena şi pu
blicul. 

Lakme ne oieră misticismul îndepirtatului 
Orient. Babid - Lal.:mc - voce mlădi-

COrnelTIOrarea 
lui P. Pipoş. 

Serbilrile organizflle de Asociajia 
profesorlior secundari din Arad În amin· 
tirea lui Petru Pipoş s-au desfăşll' 

rdl potdvil prowamuhll, şi, prin numă· 
rul şi Y<lloarea participantilor, Înlrecând 

aslcpt;,rile. 
La 11!·:! elim. s-a ofidal la catedrala 

ora:;;ulili lIn parastas la care, intre allii 
a tinut să ia parte şi P. S. S. Episco
pul Ciorogariu dP\a Oradea. 
După slujba religioasă întreaga asis· 

tenjă de intelectuali: membrii ai l!wă· 

ti\mi\nfului pri:.wr şi secundar, advacaii, 

{!oe!ori, prco!i, ele., au trecut in sala 
festivă a insWulubi teologic, unde sub 
prezidenlia activă a ci!ui Dr. Boliş direc
torul institutului, şi sub preşeclintia de 
onoare a P. S. S. Episcopului CiOra
gariu, s-a desfăşurat şedinla de consti
tuire a soc. Dr. P. Pipoş, pentru slu· 
diul copilului român. 

Au vorbil sllbliniind Însemnătatea 

uoei astfel ne societăji clnii: Dr Botiş, 
Ascaniu Crişan, Sabin Evulian şi Teo· 
dor Mariş, ini!ialorul şi organizatorul 
societălii. P. S. S. Episcopul Ciorogaru 
a evocal în simlile cminle rnăreala fi· 
guru dăscfilească a lui Petru Pipoş. 
După plecarea P. S. Sale, s-a pro· 

cedat, printr'o comisiune de Cândidare 

la akti!uirea biroului şi constiluirea 

Seciii!or Socielăjii. 

ikou~ şi secţiile (comitetul) Societăţii Di. 

Petru Piroş ?entru studiul copilului rom:î.n 

cO;1stit~;'to! Du'ninecă 19 IU:l;e 1927 cu 

ocazia s.erbărilor organizate în aminti! ea 

profc~v'lJ'ui Dr. P8tru Pipos. 

1. Biroul; 

, Preşedinte: D-l Ştefan Ciuceanu dir, şCo 

normale de stat. 

\'ice-pre:îcdinte: D-1 Teodor Mariş prof. 

la şco:da normal:, 

Secrd.:r: Eugen Srinamiu SD hre,izor de 

centro!. 
Casic:r; Ioan Florea În\" dir. 

Cen50r; Teoior Selejan profesor şcoala 

comercială. 

B!bliotecar; Yintilă Popescu prof. Aca-

demia tco:ogî~i. 

Il. ~lembrji in secţia pedagog-ici!: 

D-I .\.. Cri~an directorul liceului Moise 

~icoară. 

oasă, dulce şi de finctca firului de mătase 
ce se deayiină agale. Eminam~nte soprană 
leJeră. Ariac10poleilor din actul II a plăcut 
nu prin tehnică, ci prin duioşia interpretei. 
[:;ci:iI. b~ahmantll Nilal.:antha, şi·a desfă

şurat in toată amploarea, putemicu.i bariton. 
Jură:n:î.ntul d~ răzbunare din actul 1 a do· 
vedit posibilitatea succegului de mare c,in· 
tareţ. \'. Chic;,jeanu - cipitanul Gerald
cu 5reu s'a putut menţine în ansambhl. 
Rolul este dificil pentru un tenor incepător. 
OJd:owl Bobc~cu mereu vigilent ;;.1 cu ren-ă. 

.Ballli 1iI.u:ai" ne-a dO"edit Înc'odată 

discipiinl de joc a ansamblului. Kotăm in· 
deosebi ta~loul vrăjitoarei care a dat ocazie 
L ',ei l'ap/, să-şi desfihoare frumus'eţiJe al
toului său. Ne~:orescu - Amelia - a avut 
deplin s\lcces. il admirâm aici jo,::ul drama
tic. :\oui au fost A.ndreescJ/ şi So,'illscJli, 
Primul tenor dramatic cu tehnică serioasa, 
mediile dramatice; al doilea, bariton plăcut. 
O apariţie simpatică ca "OCC Si joc soprana 
Dobrall{·;lj..J. Cu o senră şcoală va putea 
s-a devie o fartă a operei clujene. 

Surpriză piăoută ne·a tins ,. Carmen". 
L\"l Popp - Carmenă nouă, schimbată 
mult de anul trecut. Nu mai avem ce adăoga 
calităţilor sale vocale. Cât priveşte &Xlerio~i· 
zarea ni·s·a implinit dorinţa. Ne·a dat ceeace 
li era impropriu pâ.nă aici: Carmena sedu
căloare, femeiuşca din ale cărei ghiare nu 
este scăpare. t "răhit:SCIl a depus toată sfor
tarea Întru a reliefa frunmsetea not~lor din 
"Aria florii". Asemenea S:::abo în Escamillo. 
Oobran<Jzkaja bine. Dirijorul Jlassilli li scos 
efecte nouă din muzica cunoscută până la 
banal:zare. 

Reprezentatiile da până aci au culminat 

Nr. 16. 

SfichiuirL .• 
~c zice că \'~"i!e - e de,,!!!l S;l'i ~ 

aşa, f:ml a mal aminti şi nume!c de Bone~ 
pentru delectarea in timpul concediului 
rut. şi'ar fi cumpărelt lII\. ,-olum din .. ~~ 
tul care flcrhc" Cum' \. asilîe n 'a băut 

nu e~a nimic in vi.rta lui, ar fi luat it 

vohIm mai mult, ~ ~~c şi el ce li; 

omul, când arc de"\~, cu un must t 

fIerbe ~ '" 
Se mai zice ln><[l, '1 jandarmii din 

muna Şdlin, adnd oC~~,,~i\'l \'adă 
\'asilc, cum îi flerh~a nmsiul in cap,: 
fi cerut cOloborarea, pentru scoaterea 11 
volum, care se va intula: ~ Mustul care Hen
in capul lui Va"ile" Redactarea volum~ 

pentru citt mai justă gramatica românea 
i·ar fi încredintată fostului pnmredac!O' 
răposatului "Cu"imlul Ardealului'" şi i; 

rir~a s'ar face in tipog-rafia zisă a F 
\cllui cum"ăral~l ce e drept cu banii Ot 

nilor din judet, acţionari tiind însă, nil 
unii din tagma părtaşi1 0r la parcell 
parcului.. .. şi ăla tot al judeţului. 
_ ......... c> ..... ".-____ ..... _-_ii('7 ... * .... ~ .. - ... -......... "'4 • .-.1+, 

O·na COllsucla Laugier directoarea ~ 

lei normale. 

0·1 Or. Ioan Pelsa medic. 

D-I G'ama praf med. ped. 

D-I-loan Căjariu Îmr • dir. 

IH. Secţia juridică. şi dt! proctie a copili.'. 

[).} N. Antonini judecător, 

D 1 Or. N. Olarill dir. azil ului de C(! 

lH ;"'{iron ~lusca profesor. 

D-I 1\icolae Păuşeti ad\'ocat. 

D-l Dimitrie Popoyici în\'. dlr. 

1\". Se~ţia pentru stabilirea criteriilor la 
turii pCl1'hu copii: 

D·l AleXJndrn ConslanEnescu praf. 

O·şoara Elena Demian. prof. 

0·1 Laz3r Roşculeţ profesor. 

[J·l Florea CoJrean preot. 

D·l Ioan Crişan înv. dir. Pâncoţa. 

V. Secţia de propagandă: 

D·l Ioan Petro'liei inspector şef, 

" Sabin E\'utian" şcolar, 

" Iosif ~101dovan 

" 
\'jctor B;\l'C"W director şcoala mi 

D-I Da\'id Balin! re\tizor şcolar. 

• 
La 6 ore după masă, în snla Pala: 

Cultural, a ayut loc conferiniJ. Dlui instt 
E\'utian des?re personalitatea lui Petru Pt 
;\ interesat prin comunicath'Îtate şi rriL 
tele inedite pe care ni I-ea furnizat. el' 
rin\a a fost in'::adrată cu diferite dinte:: 
celent executate de aimiral'illli C'lr _\r:n: 
de sub conducerea Dlui Lipovan, 

ELE E 

în "Fidelio". Geniul lui Bet'llrorm a p:: 
atmosfera Teatrului de Vară. Singura Oii 
a titanuhli nemuritor şi·a găsit jn!er, 
conf;tiincioşi. Greutăţile compoziţiei au 
învinse în modul cel mai strălucit de 11l~ 

cinstită şi priceperea ansamblului. Il? 
asimilată în cele mai mici amănunte 

către cântăreti a a\'ut succes deRln d~ 

care scenă din oraşele mondiale .. Uim; 
stM't'SCfl - Fidclio - 5 'a întrecut pe 
însăşi. Prestanta rolului dsaic dificil, 
matic şi \'ocal, e!lte cea mai sigură ind~ 
a \'iUorului dsale. Tenorul ;ll. Si,'n~ 

- Floreslar - întruneşte toate cali; 
cântăretului de seamă. DirijorulllÎ Dour: 
szk~' - numai cm-inte de laudă. Cine 
noaşte greutăţile muzicei beetho\'enien! 
şti să aprecieze bagheta acestui difljor,: 
prin munca ~a din Fidelio lasă ecle 
fr .. moase amintiri. Demult n'am anI! o<: 
să vedem publicul cucerit cu desăv~r~Î! 

unanim ca la reprezcntaţia lui {o'idclio: 
tru ml.lzicieni dificili "Lconora III - a 
o re\·elaţîe. 

Montarea fastuoasă a operei ~ Samso: 
Dalila«, prestanta ansamblului il plăcut, 
;;:i anul acesta, Lya Popp - Dati!" 
impetuoasă. Am admirat Inc'odată amplei 
sa vocali. ~ou in rolul lui Samson _ i 

biescu. Acutele compozitiei redate cu It 
grije, dar voalat. Szabo - indispus. 

R. () 

N. B. Atragem aten\iunea onoratei [f. 
ţiunia Operei asupra atitudineî nectlviinci1 
şi a procedeelor incorecte pe cari le i 
seşte in raporturile sale cu publicul, ~ 
vidul căruia j-a Încredin\at cassa, 
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TRlBUNA NOUA Nr. 16 

ftlegiltori! 
_PftI -'-Xtt' _ iiiiliil b sa 

Dotati lista candidatHor Partidului national-uiberal 
pentru oraşul şi judetul flrad: 

La Cameră: 
Cap de listă: 

GCI1.eral L\,.. V ăitoianu 
In ordine alfabetică: 

(piseopescu n, advocat 
Dr. Groza fi., medic 
Dr. Iancu fldam. medic si agricultor 
Or. (jazăr m~ (Chişineu); aduo((]t 
I?les Gh. inuâtăfor , , 
Or. Ursu 1., aduocat 
Oerisan R" director de bancă 
Xeni' (~ fost ministru 

La Seilat: 
Dr. medic fi. Demian 
Or. Gh. (iuh{1ndu, asesor eonsistorial 
Dr. medic maflolescu-Strunga, prof. universitar. 

Colegiul ConsiliLor comunale: Dr. Seuer Ispravnic. 
" CamerBor de Conlcrţ: or. m. măreuş. {Circ. (Iuj). 

Votaţilista CU semnul: 1 
Dacă voiţi ('(1 banul vostrtl plătit îrl dări să fie întrebui11ţat 

cinstit şi !1l1mai pentru foloSll1 tării, 

Dacă voiti ca tara să fi II sufere, din pricina că, ~ cârlnllirea 
ei a a,jlll1S 1)8 rrlân~l. oa'menilor 11eellel11aţi şi neIJricepuţi, 

. r 

Dara 'Toiţi ca~ ~ă vă pllteti eontinlla în linişte. munca, 
Dacă voiţ.i, că })anlll ce reprezinta rodul mlln(;ii voastre, să 

nu-şi piardă preţllL 

Dacă voiţi să ajungeţi vremurile scăderii dobânzilor după im-
pr~lmlltl1ri, 

, 

Dacă uoi1i să se facă ieftinirea trahllu'j, 
Dacă' uoiti să se indrepte lucrurile' rele, 
Dacă Doi!!, ca buna ordine s.a domnească In tară, 

Dacă uoi!i Cil cinstea tiirii să crească, 

In sfârşit dacă doriti binele acestef tări, 

Cetăteni! Ootati lista candidatilor nostri. ., . , 

.\-

• 
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Nr, 16, TRIBUNA NOUA 

Sosirea 
1. 

În Arad a d-Ior general Văitoianu 
Georgescu, prefectul judeţului. I 

• 
SI • 

o primire entuziastă. - 0-1 1. Georgescu îşi reia postul de prefect al judetului. 

ViTleri 24 Iunie cu trenul de 13'!O 
a sosit in localitate - venind dela 
Bucureşti - d-[ general \/ăitoianu 
şelul organizaţiei naţional-liberale 
din jud, Arad. insotit Fiind de d·[ I. 
Georgescu, fostul şi aciualul prefect 
al acestui judeţ. Pe peroTlul garii 
aşteptau numeroase organizGîii libe
rale din cuprinsul judeţului, În frunte 
cu d·[ dr.. Aurel Demian şi dr. Ion 
Robu. La întrarea trenului in gară 
numerosul public a isbucnit în sin
cere urale, primul care a descins 
din vagon fiind d·l general Ar/ur 
Vaitoianu. Aparitia in uşa vagonului 
a d-Iui 1. Georgescu fostul şi actu
alul prefect al judetului Arad, a fost 
salutaJă cu noui urale, cari nu mai 
confeneau, 

Cuvântul de bună venire a fost automobile şî trăsuri, loti s'au dus 
vorbit de către d-l dr. Augustin la reşedinţa clubului, unde u avut 
Lazar, subprefeciul judeţului, zm bun loc o scurta inlervedere politică. 
colaborator in treClIf, al d-lui prefect * 

Georgescu, D-I dr. Augustin La:.ăr D.} J. Georgescu îşi reia posiul 
a vorbit in numele fUilcţionarilor de pre~ect al jt!tlcţului. 
dela judet, cari ey(1U mai toti de fata. Pentru ora 17 toti functionarii 
Prefectul 1, Georf{eSCU 11 relspUTlS prefecfurei de judet au fosi invitaţi 
d-Iui Lazar, muIIUl,undu-i dc '{ru- la prefectura, noul prefeci urmând 
moasele Ci.lvinte, fagaduind intregului a'şi lua postul în primire. D-l colo
corp funcfionăresc de sub ordinile ne! Laugier, fostul prefect, a predat 
sale, tot sprijinul, aşa ca şi in frecut. noului titular toaie lucrările prefec
După raspuns d-l Georgescu s'a turei, pe care a condus-o timp de 
imbrăţişat cu prietenii săi politici, două săptămâni cu cea mai mare 
Prezentdnd d·lui ~enfl-a: Vdi!oiL.i;~ : '1 t 'b ,', D d 

1
- ~:enn:iQ. e pOSl Ila, es?arţirea intre 

pe nouii Înscrişi În organ·=cţia libe- . /(Is!ul şz actualul prefect a fost din 

raZă locală. cele mai cordiale, d-l coloncl LaUriier 
Şeful acestei organi:.o[ii s'Q intre- muitumind reprezentantilor presei de 

tinut .câ!eua clipe cu ~i, dUPă, care " sprz!.in,ul ac~rdat, în fat timpul ocu
formanau-se Wl nesfarş{f şir de pClIll maltez demnitati. 

Cuvântarea rechizitoriu a d-Iui prefect Georgescu. 
La orele 17~n dl 1. Georgescu a 

intrat in sala de şedinţe a prefec
turei, uude erau adunati toţi fuec
ţionaril judeţului, împreună cu re- I 
prezentanţii preSei. Cuvântsrea de 
instalare a noului prefect, din cete 
cuprinse in ea, poate fi socotltă 

drţpt un blnemeritat rechfzitoriu 
al activîtăţH ant{Cfso'U:UÎ !iău, V. 
Boo::u, adhitate n~g~.t;vă d'n t08'e 

p~mct~le de vedere: 

o de3int6I't sare comp~ecF:. J lr..te- un trecut În tiwpu! căruia privesc dr.:pt 
resa.lop noastre naţtonale şi nu- şi mândru, Îmi voi:" da toata silinţele 
mase Intre Flmele f,lIî.dul'l, aoea să racospocăresc aco~o unde gospa
dezinte~'esare a lumil1ăr;' ţaranuluj daria se preschimblse Înt! 'o carciumă 
român: şcoala, Şcolile d:n j"det. I ordinară Ştîu praa bine nevoile de azi 

I : le ta~anu!ui şi voiu căuta Să- mi dep!.!n 

'r~~~~~'····,:~:~:'"~~~~~;7f{;,~, II :;l~t:l~~t~dr~i;~ts~:c:~ia~:n=c~p::~~~Z~;fi~ 
" .' ;,,<' .'-::', • "'~ ~l!or '.u, neVOI, facâ1d să ia naş!et·s 

'\.," ",~ ~ I~ mal loat~ comunele bănci populare 
:: "~~ ':~.":;;;"'. ._ ':'1 ŞI coop~raliv6, Iarăşi mă voiu stradui 
", ~,. '. '.. să readuc şcoala !a stra!UI~iri'a pe care 

"Domnilor, - incepe di pre- f' '. {t,,'.~'.~.. o merită ŞI odF:tă cu ea ~i ~fânta noas-
fect George:Jcu - dupa un an şi ,',,' ~??" - ,~ tră bis3rică, 
câteva luni de lipsă din mijlocul ţ~\)~ '",~,:~ j:> \{ Pentru o cât mai mare ;umină la 

dstră, revin la postul care l'am C-'~.' ~,~,~~"'.,,,:'.~,,',:_.,-' .. !'.':lt:,'~_'.-~:.~. sate. am prevăzut În prog~F.mlJl meu dl:J 
~" ': - .. ~,:'; , . ~ ~~ munca, kf:inţarflB de case culturale, 

cu pat timp de trei ant. ţinândc.- mi ~~..\'.:,;'~,:":~ -. .~. ~> '}"s oq;anizântlu-le chibzuit şi nu aşa cum 
tot odetă făgăduiala amintită la 1 i~""~ ":'"~';,' f -,-;-~I SI inţeles fosta administraţie: sa facă 
despărţire. când nu v'am ZiS, adio,.. ijU ;.:,,,.~.~ f- ~4 din ele carciur~e si bh:,st~mătij carac-
ci, la reved",re. Vă cunosc şi mă l' j!r -: "~ .(z, l'" ,1 teristică, cara a d!.istrat intri:~gil QU-
cunoaşteţi, deci şt.n ce mă aşteaptă !~' '~-; }-,; vernare de risilia a celor p9 cari nGi 

~~~~,~ ~~ . _:::, ... .1 i-"m inlocuit 
şi trebue să ştiţi şi d·voastrâ do- i J Cât priveşte pentru corpul d-stră 
Tinţele mele, cari dorinţe sunt şi 1 D-l Prefect I. Oeo;gescu, fVl1Cţ i onăresc voiu aVea aceiaşi sotiei-
au fost intotdes.una in cea mai pe~-I răsărjt-a sub imboldul meu, cu sa- tudine. ca şi in trecut Voiu căuta im-
I ti O danta- cu l·ntere .. a. t e a<>- bundtătirea materială a d-st·r A !\',' "OI'U ec c n

1
cor _ I _ • ... ... , b'"' cPlfllle pe cHi le eun0aşteti, au a ,- .. 

1 t-t 1 ţ aşe.za la ra~gul de drept pe cei' meri-
nera e ale S Il ti Uf. fost năpădite de buruent, intune- taşl. Cer dela d-stră Însă următoarele: 
DaGă ante.:;esorul meu. D. V. B. pe cAudu-le lumina pe care o doreau 1) cinste personificată, 2) muncă de

care'! ştiam funcţionar de carierA., să radiaze acolo, ca cea mai splen- zinti3resata, cara să vă fie câfă1.lza de 
conducea această pl't.fecturiln mod didăchemare a conştiinţei naţionale toate zHele şi 3) cer, mai presus de 
chibzuit - aşa euro llm crezut că Eu care am visat lumină cât toate, păstrarea secretelor administra
are sA se întâmple - sarcina, atât r.:1ai multă la sate, am văzut tive, păstrare care dovedeşte tăria de 
a mea, câ.t şi a dvoastră era mult in ultimul timi', cum for~a c~racter a individului. Dacă d-stră veţi . I d - ~ , ~tl să răspundeli acestor cerinţe a!a 
mai uşoară, Dar când acest domn a mlnistrslie mi-a frangea mele - cari sunt În ce!\ mai strânsă 
a terfelit ~i murdiilit cu i. În cri~i~ela . .lei dezi~tere- legătură cu cele ale statului însuşi-veţi 
mală administratia noasiră sare. lasand 1ar:ioulul doar fi pri,etinii şi colaboratorii R'!ei; dacă nu 
făcând din ea o' cârciumă lacrimile; să poată plânge. puteţi de mâna să rămâneţ! la casele 
odinară, prima mea datorie Eu, şi cu mme odată inţeh'g tot d-stră, căci cele cari s'au pRtrecut nu 

le voiu mai tOlera sub nici un oreţ D-stra 
este aceia de a spăla tre· cor~ul f~ncţ onares~ jud.eţian •• noi sUjjt~ţi functionari centrali si trebue Să 
cuiul soooiit drept o mo- deCI, earl am avut In prmml rand I ştiţi foarte bir-e că ceie ca v'ad la o-stră 
cirlă, a celuaa care m'a ÎI1- atfinţiei îndreptată asupra pluga- I 'lor faca şi ceilaiiî funcţionari dIn ser
locuit timp de un an ~i câ- l'ului dela p.:'lL ne-am văzut timp viciile exterioare Vă vreau dtlci, ch:n
teva l:.!nÎ. Ştiţi cu toţii dlol'. eă de un &n şi câ~eva luni. infpânte tezenţa, funcţionarului model, in ac~st 

. caz aSlQurându-va formal d'3 intregul administrat,ia este sufletul şi inima aVântur,le, nimICite spljranţele. m"u sorl'J','n C 1 ă . ţ" ţ 
, I ..",' u spera" a C mI-a I In a-

unei bune gospodării; ori gospodl- Odată revenit la frânsi9 conducerII les gânduri le .i'mi veţi urma dorinţelor 
ria tostuluilocţHtor de prefect a fost treburilor judeţului, de care mă leagă va urez spor la muncă". ' 

ş:a-_#4 1 z# , -. P ş"'r w. U-- ţ'Wr VA • o primărie fără primar nerozi să consimtă a fi părtaşi la fur
tul, pus la cale de primarul Aradului 
şi acoperit, din punct de vedere legal 
de călre nepotul ex ministrului de tristă 

Un buget rămas .•. in pană. Biroul primarului: o ade.uănită arhiuă. 
Se lucrează. cu picioarele pe masă. Cadou.,. patru automobile. 

....... -4fi. ...... • ... ...a~ 
Unde duc certurile din L. A. N. C . 

Ooamenii serioşi îşi văd 
de treabă. 

Suntem fugaţi a publica copia de
misiunei de mai jos ce s'a ttimis co
mitetului L. A, N., C, dU IO~itate, 

Domnule Preşedinte, 
Subsemnatii iocuitori din Comuna Bo

dcşti l'a rllgăm binevoiţi a lua la cu
ncş,inta demlsiulUa noastră d:n Par
tidul LAN. C. 

Bodeşti la 18 Iunie 1927, 

• 

Cu stimă, 
Butar Iancu 
Alexandru Flore 
To~n Florea 

T .:rente h vnea 

........... ·~DiI .. - .... ~ ___ ~~ ............ 

....... - 1'" 4' LUi *4'IW 

Dotati lista .. 
PftRrmUhUI nfl~IOnnh-l!IBe:Rftl1! 

Votati , 1 
în unul din numerile viitoare al iliaru
lui nostru, implicaU in mislerul 1:lcc'slor 
rezolvări fiind şi o parte din d·nil con. 
siiieri. cari nu de mult Înjuîau în Gura 
mare pe .. unguritul Angel Istvan", 
Ăm t:ibt să spunem că p~ lot timpul 

deplasărilor acestui primar, d·sa este 
înkcuil de dilre un functionar, care 
din cauzf', :'ezo!vării grele a multor ade 
in loc să-şi punfi picioareJe în apă 
rece, 1:: line pe masă. Domnul acesta 
răspunde la [,umele de Ş!efănuf şi in 
calitate de şef de biurou, _ o face pe 
secretarul primarului' 

Mei ar€: şi alte particularităU~ p.rintre 
cari amlnUm: 1) limba de predilectie 
!i este cea ungurească (de aci se poate 
e>:plica c(lnversatiile cu uşa închisă 
- în timpul serviciului - cu d-ra Zabro
ski, funcţ[or,ară la primărie şi prieie. 
nitl iniimă cu alt functionar Pieifer, care 
nu poal'z lega trei cuvinte româneşti), 
2) nu primeş!e În audienfă (!) decât 
la orele 12; 3) întrebuinjează caii pri
mltriei pentru escaparle amoroase, in 
directia Caiului şi 4) Inl face nici un 
fel de serviciu în institulia de către 
care este p!ăiit. ' 

•• • 
Pe pia"n Ăradului avem două aulo

buze, ale căror femei conduclori de 
bilete sunt tot din cele cari nu cunosc 
nici o io~ă limÎ:ia românească. Pentru 
o di.t mai bună ret:şHi a ungarizării 
personululuÎ Uzinelor comuna!e, c!.nul 
lsivan Ang~I a ~ăsi! cu cale să înlo
cuiască şeapie români nevoiaşi dela 
aşa zisd Îramwni, denumind in Ioeu-le 
tot atătea femei .. - maghiare, însă (nu 
ştim dadi această inlocuire a fost pusă 
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la cale de către d-l dr. Emil Micloşi le· 
care ştim cu toti, că nu intervine decât ,] 

~i atunci când venitul interventiei nu este 
de neluat in seamă!) Am deschis 8- 'a 
ceastă paranteză de oarece concesia :or 

circula (iei celor două autobuze pe piata lat 

Aradului. 8 înlăturat o altă concesie Arad. 23 Iunie. getului, consultând de.aproape 'si pe memorie, pentru arfele române. 
• • românească, dar care n' fi trecut prin 

primarul de drept, dr. EmU Micloşi, D.l Istvan Angel p. entru o cât mai bu' I b' 1 d 1 . t t d ' . tr :la Povestea numirii primarulni Ăradului 
e prea lungă, să o luăm dela început! 
E destul să amintim atât, că, a fost 
fesută aproape un an de zile şi lucră. 

tura poate fi considerată in întregime 
operă fripluristă. Odată instalat la pri
mărie - instaiare la care au luat parte 
activă toaie drapelele româneşti ale 
Aradului, vechi şi noui - faimosul 
primar care răspunde la numele de 
(stvan Angel, 8 inceput inlocmirea bu. 

Cu toată experienta de functionarru- lUroU . UI evoca, nepo e ex mlOlS u. ul 
nă sigurantă a:acaparării micilor şi mari- I Căutând să aflăm cauza Înlăturării con- le( 

f . 1 . d . f or mvar el, 8 cen ra Izai In IUrou Ceslel romaneş 1, nl S a comUnIce ca a a ost socollt a centru rept un uri ~ , . ,. ' • ~ ) 
tinat, a acestui faimos primar, bugetul 1 • • t l' t l' • b' 1 I '. ~ t' " . t ~ 

, 'd' " - l' , sau toete actelor ser..,cllior de drept, reprezentanta romaneasca nu a avut ,1 
ordInar Şi eel, respIOs pe toata mia. f' " lip 
(A ' f " , - . I apt care m urma deselor ŞI lungllor de unde da un cadou de patru auio-

vem In ormatlUnI preCise, ca numai d 1 v, 1 uc 
I ep asan 8 Bucureşti, a făcut ca ace- mobile, celor interesati, aşa cum a 

pentru asfaltarea stradelor, se prevedea t I - - • v • A Y, C'::: ut 1 lt V t t- , 1 L i • ,s e ac e sa ramana ŞI pana aZI nere· lac cea a a reprezen an a mlc oşe· ,al 
In acest buget suma de 25 milIoane lei!) 1 t b' 1 d 1·· h· d f t 

~ • 20 va e, Iurou - Ul prImar prese Im· ntană şi eci cOncesionarea a os al1 Cu toate straduintele eroulUI dala Zam,. ., ~ ~ . _ 
care pentru 8'"'robarea bugetului a stat bandu-se mtr o adevarata arhiva_ Cum ridicată cu anasâna, 8şa cum s'au făcut iir 

y lu: la Bucureşti 26 de zile, nu s'au găsit şi cari acte se rezolvau pe cale scurtă, mai toate in epoca guvernării trecute. 
în intreg ministerul, oameni atât de o VOm aduce la cunoştinta cetitorilor Dar n'am terminat. 

• 

lTE 

IV 

1&1 
nt 



Nr. 16 Tr~IBUNA NOUA 

Intruniri politice 
A-

In judet· 
DI Secoşan prin lucrarea D·sale ne 

:l.lIgrăv€'şte stările deplorahile În cari 
Învală mUllcitorii misel'iei şi ai sufe
rinjii. Ca din O predică din altar se 
înşiră labloul umilinjii, desluşit din îm· 
p"rejurări prin pildele aduse. 

i!llmincclt, 19 Iunie, rartidul naţional-Ii· 
,erai a ţinu! trei adunii.ri În comunele Ce· 

atea, Piln..:ota şi Comliluş. 

Cetatea. 
La întrunirea din Cetatea au fost de faţă 

lomnii Dr. Dcmian. Dr. Grsu, N. :-,rasla şi 
). Olarll. 

In aceaOită cOll1uniJ, cuib puternic al na· 
ionalbtului (;rof~orealll~ am avut convin· 
tere moraUl pe~te aşteptarea nostră, fiindcă 
n decurs de 2 ore s'au prezintat pentru a 
i Înscrişi în partid nu mai putin decit! 245 
ncmbrii, fiiC<Îndu·se numai decât şi consti
uirca, în frunte cu primarul comunei. 

Mereu, mereu se deşteaptă lumea şi din 
li în zi se com'ing oamenii că, în momente 
le grea încerc-are, cel mai indicat partid 
:are sii ia puterea, este partidul national
iberal. Poporul s 'a săturat de vorbe şi de· 
nagogism, el vrea să vază fapte, căci nu mai 
loate răbda siirăcia şi mizeria ce i·a adus· o 
,e cap guvernul Avcrcscu, impeBtri\at cu 
lei cinci miniştrii ai Ardealului, dela care 

l~tcpta m;intuirea. 
In comuna Şiria încă am fost aşteptaţi 

le o mulţime de aderenti, dar fiind prea 
nul! reţinuti in comuna Cetatea, n'am mai 
)utll! iinea întrunirea proectată, amiiniindu·se 
le Duminica viitoare. 

Pâncota. 
După masă, la ora 3, ne-am prezinta! în 

:on'Uln l'iincota, unde asemenea am fost 
nimiţi cu insufletire. _\ici au vorbit ptlhli
:ului, Dnii Dr. L:rsu, 1. Mladin şi Ţăranul 
.ova Amar din Şiria D1. lJrslt face o corn· 
lamtie intre partidul naţional·liberal şi intre 

. Jelelaltc partide, ~co\;ind în relief faptele 
nari !lă\'ârşite de partidul libcral. Mai amin
e~!e că sub gU\'erl1<1fca scurtă a partidului 
laţional, era cii! pc aci să comandăm sare 
ii petI oi din străinătate, pentrucă sarea şi 
)etrolul crau date pe mâna uderenţilor, ca 
rezi bine, să facă ~i dânşii ceva ÎnvarteallL 

Fruntaiul ţitran. lava i\mar, bazat pe in
'ăţăturile Mântuitorului Cristo!':, vorbeşte C\l 

nultă convingere, despre necesitatea e,irmu
rii mal înţelepte, concluiind într'acolo, ciI în 
Lcestc momente prin care trece tara, con
lucerea nu poate fi Încredinţată decitt nu· 
nai partidului liberal., care a dat probe in 
Ltâtea rânduri de maturitate politică. 

Di. 1. ~t1adin, În cadrul unei insufletite 
Torbiri, arată î(lsu~irile superioare ale ma· 
'elui b[trbat de stat, dl 1. 1. C. Brătianu, care 
reghiază necontenit, şi ori de câte ori se 
ve se norii cei grei, acest fiu al neamului 
şi pune în cumpănă to:dlL autoritatea, pentru 
nenţinereaşi pentru propiişire~ acestei ţări, 
'ăurită ~i desrohit.j tot prin politicienii aces' 
ui partid. 

Comlăuş 
La ora 6 ne-am prezintat În comuna 

~omliiuş. Fruntaşii pcpol'uhli, în frunle cu 
lei trei Îndi(ători ai satului, ne aşteptau în 
ala primăriei comunale, 

.\ci iarăşi au \'orbit tot cei de mai ·nainte. 
lin cele vazule am putut constata, că in 
,ccastă comună organizaţia partidului liberal 
,sle foarte puternică, compusă fiind de cei 
nai de seamă locuitori 
Toţi vorbitorii au fost af;cultaţi cu multii 

,!enţiune, fiind călduros Q\'aţio!laţi, dar, îfi
leosebi s'a observat o mare insufletirc când 
l urmat la tribună dl Mladin, fostul invă
ător al acestei comune. Dsa, convinge pu
,Iieul asistent, că partidul na\ional·liberal 
tSle, a fost şi va fi mÎintulrea neamului şi 

, ţării romane;;;ti. 
.In aclamaţiile călduroase ale poporului 

le·am indreptat ~i de aici cu speranţa ferma 
, invingerii. OJl"SP, 

Y\icălaca 
Duminecâ 1!) Iunie, în comuna Micii~aca 

'a tinut a U-a întrunire politică. Ca şi I-a 
:onvocată în ziua de 1:3 iunie, şi de l\~tă· 
Iată au răspuns cu însufleţire peste' 200 
.legătorî. 

Părintele l\rdelean a expus cu multă 

:laritate programul partidului liheral, trecu· 
• ul său precum şi faptele săvârşite di cand 

lecesităţile imperioase ale vremii l-a chemat 
a cârma Ţării Româneş.ti. Şelul sectorului 
).1. Nic. Cristea enumără cu documente 
lipăi bile opera săvârşită de part. liberal in 
ud~ Arad. Făcând comparaţie între tot ce 
I săvarşit din dorul de bine accstui 

• )artid şi ufictlciunea ce a earacterisat cele· 
alte injghebări neserioase Îndeamnă ţă-

.f ănimea română a se grupa cu toată căI

:.. lura lângă acei bărbaţi ai neamului. Cei 
,resenţi făgădueec prin aclamări a vota 
nlmai lista ce poartă semnul part. liberal
:ari prin tot ce au făcnt au răspuns glaSUlui 
ntere.selor superioare. 

Glogovăţ-Zimand 

Joi 16 Iunie a. c_ part. !laţ - liheral a 
ţinut intruniri electorale in comunele Glogo. 
văţ, Pănatul-lloll Livada, Siinlean, Satul-nou 
~i limand. In toate localit<itile trimişii par· 
tidului au fost intâmpinaţi şi împreliiura\i cu 
6tlJură. I.a cuvintel~ orlltorului D-r L Crstl 
advocat _'\rad, mulţimea adunată a aclamat 
cu frcllc:de part. liberal dela care aşteaotă 

regenerarea ~I.iirilor dezastruoase de ~zi. 
ParliJelcopozitfoniste in tot locul au intimpinat 
cea mai energică rezistenţii de acoperire a vo
turilor, semn vizibil cii făgăduelile plasate cu 

'Ilcmiluita Înaintea puţinilor adcrţi ce-i nu· 
mărit, sunt respinse ca încercări oportuniste 
irea:i~abi1e. 

Mocrea-Jneu. 
Eri 24 corent ora 2 p. m. partidul nos

tru a tinut întruniri în comuna Mocrca unde 
deşi fusc~e anunţată pe oara 1 totuşi mul
ţimea in frunte cu primarul comunei aştep
tau cu nerăbdare sosirea deputaţilor fiind 
primiti cu strigăte de Ura! Trăiască parti
dul Liberal. 

Au vorhit d·nii Cristea Homanescu. 
Plcc,lnd mai deparlc au so~it_ la 31/~ in 

comuna [neu unde popor destul de numeros 
a~lerta în falil bisericei. 

lntr'un entusiasm şi o însufltlirc dcsăvâr
şilă a vorbit d-l dr. II [sti scoţând în relief 
meritele partidului nostru că timp de 75 
ani a veghiat şi a lucrat pentru hinele şi 

propăşirea tilL·ci. 
))ul'ă aceasta în comunele Şicula şi Gurba 

delegaţi noştri ali fost primiţi 'cu strigăte de 
Triiiascil i'vl. S Rcgele, Trăiască Partidul 
Liberal, Trăiască fon C. Brătianu. 

Luând cuvântul in faţa unei mulţimi de 
peste :WO oameni adunate la primărie, d·nil 
Romanescu, dr. Ursu, Cristea şi ţăranul 
Amar, s'a putl1t citi pe feţele tuturora unde 
este înţelepciunea dreptatea şi legalitatea, 

Tot eri simpaticul nostru dr. B\lrdan din 
Ineu a tinut intrunire la Iermata şi Moroda. 

Pe cica. .. 
-~ COl1ferintă culturala 

In ziua de 15 Iunie a. c, invăIătorii 
plăşii Pecica s'au Întnmil in conferinlă 
culturală, Cu acest prilej luminătorii 

salelor noastre au dovedit cu prisosinlă 
dragostea şi interesul ce-i călăuzesc 

În ridicarea culturală a poporului. Mânali 
de taina prea curată a unui idealism 
sincer, chestiunile cullurole atinse au 
fost aşa de adânc pătrunse, Încâl toate 
fetele trădau fiorul ÎnsllfIejirii şi al muncii 
puse in serviciul Ţării. După serviciul 
divin săvârşit de vrednicul preot Dr. 
feleu~ conferinta se deschide în şcoala 
de lângă gară: de neobosiiul luptător 

cultural Oh, Pelroviciu. __ preşe;ii;;tele 
despărjământului. Cl;~xemple trase din 
frtunânlările noastre trecute, şi cu in· 

. demnuri noi, dovedeşte învătătorilor pre. 
zenli obligatiile ce le au Îndrumătorii 
culturali ai satelor, cari dau lumină, 
hărnicie. In ceasul greutătilor de acum 
cheamă pe loti câti poartă adevăr şi 

lumină in inima lor, să le desfăşoare 
Cll folos pentru Tară, al cărei tr~cllt 

reÎnprospătat va imboldi constiinte şi 

va (lelermina faple. Esprimă ->nădejdi 

de apreciere a clipelor sfinte ce le 
trăim şi in pornirele la muncă invită 

concursul fără tocmeală şi esilărL 

Ca răspuns la cuvintele preş. Pe
troviciu, fosiul insp • .şi. r~ev. ş.coll;U' Ni· 
colae Cristea tiRe conferinta asupra 
activilă(ii lui Eminescu ca revizor şcolar. 
Cu citalii din ordinile date Învătătorilor 
in care pitlpăia flacăra 'indemnului pen
tru sdrobirea analfabetismului, şi cu 
enumărări din legile pedagogice In 
('ari palpita sutlelul marelui poeI. 

D-şoara Anghel ClI lucrarea: "Influ
enta limbei slavone asupra limbii româ
ne". impleteşte În cunoaşterea chesliei 
tratate entusiasmul ascullălorilor şi fe
'licitările colegilor. Abia trimisă depe 
băncile şcoalei normale din Arad să-şi 
facă dalorinla fală de neam, O-ra Anghel 
păstrează În suHetul !iău tînăr cuminte· 
nift indatoriri1or şi dragOi,iea fa1ă de 

sat şi copiii lui. 

După discutarea mai multor afaceri 
adminislralive se încheie in aplausele 
frenetice ale dăscălimii această confer. 
care rămâne ca lIn model de (!isclltie 
principială şi ca un ~semn de vitalitate 
hotărâtti În_ ajungerea teiului urmării 

Coresp. 

Un răspuns*) 
Primim următoarele: 

In ziarul "Voinţa Poporului" din 2 9 Mai 
a. c. se aduc acuzaţiuni complect eronate 
!II cu un substrat pe care'] bănue~c imoral, 
unui comerciant cinstit, cu frumoflse senti
mente româneşti, d!ui Alc~andru Cosma. Şi 
poate, că nici un fel de răspuns, ar fi mai 
degrabă singurul mijloc de desconsiderarea 
celor scrise: dar pentrucă, o complectă tă

cere să nu fie interpretată drept o recul1oş

tere a invinuirllor aduse dlui. Cusma, răs
pundem fării asentimentul celui atăcat, în· 
credinţaţi fiind că, nu ne indeplinim decât 
o datorie de conştiinţă, in favoarea unui om 
pc caro noi ÎI cunoaştem. 

Da. îl cunoaştem de dl. Cosma din anul 
191 \1 şi nu ,putem avea pentru d~a. decât 
cuvinte de laudă. In acele timpuri grele, când 
armatele TOlm'ine striibăteau Ardealul, popo
~înd in Arad, dl. Cosma a fost ;;ingurul 
dintre marii patrioţi români, care să aibă in
credere in cinstea armatei române, fur<lizand 
came trupelor, cu toate presiunile acelor 
can îl avertizau ,.,cd··şi va primi bal/ii. câ/Jd 
i"j 1'a 1','i/C<1 c~aj~l.'", amintindu·i tot odată 
că, armata român{l nu'j deCit! ce .. a trecătcr! 

Directorul • Voinţci Poporuilli" desigur că 

nu' ii poate aminti de evenimentele anului 
10 1 n, pe atunci şi dsa. fIind cOI1\'ins de 
nestabilitatea noastră pe aceste meleagmi, 
nu renunţase la cetătenia maghiară! (Vezi 
domnule direc.tor, dacii te pui în slujba ve
chilQr prieteni de eri, că ne simţim datori 
să 'ţi amintim ceva ce chiar dta. ai uitat:) 

Şi pentru a vedea mai bine până unde 
merge individia ~c1or interesaţi, anoninl\l! 
articolui calomniator spune cii dl. Cosma ar 
avea mai mul(i copii ia şcolile din Buda
pesta, confundându-l cu primarul Işt\'an 
Angcl al Aradullli', O atare afirmaţie eRte 
absolut Inexact~, dl. Cogma având o singură 
fetiţă, care se aflA în InstitlllulFrancez ~Sacre 
Couer" din (;ralz. Singura vină, care se 
poate aduce dlui. Cosma ar fi, că, in dorinţa 
de a prospera comcrţul romiinesc, a înfiin
tat impreună Cll socictatea rom,inească ~Fri. 

gul" din Bucureşti, un ahator de frontieră 

la Şofronia, căllt:ind a stabili concurenţa cu 
alte state, in profitlll finanţelor i:\rii. Nu 
jăm acest răspuns drept polemic: .. dar amin· 
tim prcsei româneşţi dela frontieră că nu arc 
nici un intercfl, ca fara date precise, să 10-
vcască in onorabilitatea unui romiin, dovedit 
romitn ~i in timpuri grele. Iar ca inchecre 
lIi pentru o complcctă lămurire, numita ga· 
zotă nu are decit să ia il1formaţiuni dela 
dL Lt Col. Sora, Lt Dicu, Căp, Cătuneanu 
şi alti ofiţeri din rcg. 1 Vană.tori, spre a 
se com'inge de onorabilitatea ~i dc;;intere
sarea cu care dl. Cosma a servit fnteresele 
rom;ine~ti, atunci când alţi mari patrioţi so
coleau armatele romane Într-o simplă tre· 
cere prin Ardeal!,.. ()fi/er 

') H~dacţi:1 nu~*i ,ia răwundcrea. 

Revizoralul şcolar din Arad. 
No. 2294/1921. 

E;{pozllia şcoalelor primare din oraşul 
şi judetul Arad In conformitate cu dis
pozitiile Art. 131 din Regulamen1ul In· 
vătământului primar al sialului, şcoalele 
primare din oraşul şi judetul Arad ex
pun la vederea publică lucrurile de 
mână a elevilor de ambele sexe dela 
cursul primar inferior şi superior, cu 
scop de CI vulgariza noul sistem de 
învă1Jullâni şi a provoca o emulalie 
nobilă Între singuratici1e şcoale şi lnvă
tălori. 

Expozitia care esle lIranjală in sălile 
şco alei primare din strada Iosif Vulcan, 
se vu dschide l'1arli în 29 Iunie ora 
11 a. m. în prezen1a autorilălilor şi a 
pllblicului care se Înleresează de pro
gresele învătămânlului. 

Cu prilejul acesta se vor decerne 
premii intre Învă1ătorii cari au ajun. 
cele mai frumoase rezultate În confor. 
mitate cu programa analitică. 

Arad, la 18 Iunie 1927. 
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Dela Ateneul Poporal 
"Casa Nafionalău 

.. \tcne\ll nostru .Casa l'\nnooal,'i- din 
suburbiui I'ârncava sub conducerea Îll\e
Iraptă a preşedintelui şi comitetului des· 
voltă o achl'itate binefăcătoare în massa 
compactă a populatinnii romane băştinaşe 
din cartierul Pârneava. 

• Casa Naţională" a primit o noua viaţă 
ce pulsează vădind că romanaşii noştri p~r· 

ne\'eni se ştiu manifesta şi cultural şi na· 
ţional ridic,tlldu·se la un nivel moral dorit 
de întreaga obşte. 

Concertul religios - coral tinut in ziua 
de 12 Iunie a dat dovadă, că in jurul .1-

leneului s'au grupat elementc, cari conştiu 

duc o luptă pentru emancipare şi o mani
festare puternică a sufletului ţăranului nos
tru care sim'e creştineşte şi române~te. 

Programul s'a desfă~urat înaintea unui 
numuos public lnţe!egător de tot ce e bun 
şi frumos. 

Punctele de cor Instrui te de d-I prof. pr. 
Nicolae Bâru a stârnit aplallze Îndelun
gate, iar conferinta părintelui C. 1 uricll 
preşedintele Atencului, despre "Binecuvan. 
tarea Duhului Sfânt" a fost gustată cu o 
reli~ioasă aprofundare, înfruptându·se În cur· 
sul arătării fazelor de manifestare a Dum
nezeirii din credinta cerută de Tatăl in 
Vechiul Testament, • din iubirea adusă de 
Fiul prin Nou! Testament şi din speranta 
~ămănată de Duhul Sfânt, care intre noi 
este "unde doi s'au trei sunt adunaţi in 
numele Lui" 

Picsele It Peţitorii", • Curcanii" şi "Ion 
Sgârcitul« au rcliefat şi dc această dată ve
chea maximă în dcplinul ei adc\"ăr, ci ,lrâ. 
z!Înd se biciuesc moravurile". 

D • • upa concert a urmat petrecere popo-
rată dansiindu·se îndeosebi dansurile noastre 
mândre naţionale. 

Laudă Parne\'e~ilor şi mult zel şi energic 
conducătorilor vrednici. 

Corespondent. 

Nr. 5~1/927 Nolaria1ul Dieci 

PUBLICAŢIUNE 

Rămânânrl licliatiunea publicată pe 
ziua d8 tO Iunie a. c. fără rezultat se 
publică din nou licitatie publică pe ziua 
de 11 Iulie 1927, oarele 10 a. m. În 
conformitate cu legea contabilitătii 
publice şi cu oferte Închise, pentru 
execlltarea lucrărilor de zidar, linichi. 
giu, tâmplar, lăcătuşerie şi sticlărie 
precum şi la furnizarea resp. transpor
tarea malerielului necesar la edificiul 
biroului notarial conform planului şi 
devizei întocmile de Oficiul Serviciului 
de poduri şi sosele Arad. 

Planul. devizul şi condiUunile se 
pol vedea in biroul notarial. 

Oieci la 10 Iunie 1927 No. 53. 
Plugar 
nolttr 

Pri m. tom. Sfântul Paul. 
Nr. 267/1927. 

PUBLICA ŢIUNE. 
Se aduce la cunoştlnţă generală că 

comuna Sfântul Paul în ziua de 26 
Iunie 1927 va vinde prin licitaţie pu
bllcă la faţa locului în conformitate 
Clt art. 71 şi art. 75 aliD, fânul din 
recolta anulul 1926 şi 1927. 

Plata preţu lui oferit se face imediat. 
Sfântul Paul, la 19 Iunie 1921. 

Primdria. 

ema "M n l UlM U R [ ~ U lUI" 
__ 1$' .,.. .... 

1927 Vl/24-26 

DOUfI lJUml 
in rolul principaJ. 

RUDOlJf SCHllJKRflUI si . 
ROSft ROSflnOUft 

VI/27-30 

l~utHrul ~in flor~nt8 
in rolul principal 

Conradt tJeit. elisi'lbcth Bergner 



TRIBUNA NOUA . 

Il~forDlatiuni 
·111. S. Regele şi-a Illat nşe

dil1ta la ,""inaia Joit 23 lt01l;e. 

* 
Vineri 24 c. la ora 1'20 după 

masă au sosit dela Bucureşti dnii: 
General Văitoianu preşedintele 
organizatiei noastre, prefect I. 
Georgescu cu Dna, Episcopescu, 
MărcuIescu, Vulpe, etc. 

Un mare număr de partizani 
politici în frunte cu d-niî: Dr. De
mian, Mărcuş, Ispravnic, Rohu, 
Handoca G., etc., au ovationat 
pe DI General şi au felicitat căl
duros pe OI prefect Georgescu. 

In numele prefecturii şi al per-
sonalului adminiştrativ a rosHt 
cuvinte de bunăvenire dl Aug. 
Lazăr, subprefectul Judeţului. A 
răspuns emotionat de primirea 
care i s·a filcut DI prefect .• 
Georgescu, arătând că activi
tatea Dsale din trecut este o che
zăşie a adivităiii viitoare şi mul
tumind celor de faţă pentru dra
gostea cu care l-au primit. 

Dupa ce s-au intre1inut câteva 
minute cu cei prezenU întreaga 
asistenţă în frunie -cu Dnli Gene
ral Văitoianu şi prfect Geor
gescu a pornit spre oraş in au
tomobile şi trăsuri. 

• Vineri d. a., di Prefect Geor
gescu şi-a reluat postul în primire 
dela predecesorul său, Dl Col. 
Laugier. 

* -
Rugăm pe toti prietenii 

politici cari organizează !ii 
tin Întruniri În intreg cu
prinsul judetului, să ne a
ducă la cun o fi tin 1 ă, pe 
scurt, cum au decurs ace
ste intruniri S3U consfăfuiri 
'Ii ciine a luat parle la ele. 
- Corespondenţele se tri
mit ziarului, la redactie = , 
Bul. RegEna Maria 12, Etaj. 

'" 
- D. Or/earm, fost preşedin-

te al Camerei, sub guvernarea 
liberală trecută, a cerut să fie 
numit senator de drept, in baza 
faptului că a făcut neintrerupt 
parte din 10 legislaturi. Casaţia 
a admis cererea d-lui Orleanu. 

'" 
Cărfile de alegător._ In judet s'au 

început împăr!irea cărti\or de alegători. 
La început se cereau 2 fotografii COn

form legii. Comitetul central electoral 
fi hotărît insă ullerior. să contramanneze 
această dispo1.iHe. Deci cărtile de ale
gător de data aceasta vor fi eliberate 
fără fotografii. 

'" 
Ministerul J ustiţJel a pus în vede~ 

re prez{denţHor de tribunale şi jude
cătorilor insărdnaU cu dlstri:'ulrea 
cărţilor de alegător C8 t la o dată 

anterioară, s'a decis ca fotografiile 
să nu fie cerute alegătorHor,de data 
aceasta. 

Cum unele organe ale m;nisteru
lui Justiţ!ei se pare că au pierdut 
din vedere această d1Spoziţiune ea 
U se pune Încă odată în vedf>re, ce
rându-se magistraţilor respectivi s'o 
executI!! întocmai. 

'" 
Bl.lCUreşti, 18. ~ Fuziunea dintre 

partidul poporulu şi partidul d~iu·i 
Iorga s'a amânat până după ale. 
gerl, urmând ca partidele să se 
prezinte separ"-t în alegeri, intru
cât, după legea electorală, au ast
fel şanse de a obţine· mai multe 
Jocuri în Pnrlameflt. 

Tipografia Diecezană Arad. 

, 
Directorul nostru, 0-1. Prof. At 

COnstantinescu ne roagă să arătăm 
că d-sa nu a iscălit şi DU a autori
zat pe n1meni să-l iscălească in 
protestarea contra gestiunH Coos1-
iiului Comunal prezidat de D-I 
Anghel. 

In legătură 'cu aceasta gestiune 
d-l profesor ne declară că d-sa are 
intocmai părerile pe care le au d-nii 
Prefect 1. Georgescu Dr. Demian 
Oi'". Robu şi Dr. Ispravnic. 

'" 
Disolvarea Consiliului Comu

nal. 
0·1 Iuli?-n 'Peter inspector ge

neral administrativ din Bucureşti, 
a anchetat gestiunea consiliului 
comunal. Constat~ndi.l~se o mul
ţime de acte incorecte la ac
tivul acestui consiliu, s'a cerut 
disolvatea. 

* 
"A.gentia telegrafică ungară publicând 

un buletin asupra incidenlului de fron
tieră, care S'8 produs Luni 15 Iunie 
seara şi care a avut de consecintă îm· 
puşcarea unni soldat din patrula româ· 
nă, însoleşte aceasta ştire de o expu
nere, care nu corespunde cu consta
tăriie făcu le imediat la fala locului de 
organele autorizate române, împreună 
cu organele respective ungare şi tunc
{ionâd ca comisiune mixtă. Adevărul 

este cum s'a stabilit prin aulopsia me· 
clico.legală, că soldatul fi fosl ucis pe 
Ia spate pe teritoriul român la 15 metri 
in interior şi târit apoi pe teritoriul 
ungar". 

'" 
Administraţia financiară Arad 

aduce la cunoştinţă D-Ior magi
straţi şi membrii ai corpului di
dactic că Ministerul de finante 
cu No. 156. 677/1927 a aprob~H 
ca plata salariilor pe lunile Iulie 
şi August 1927 să 'se facă cu 
anticipatie in cursul lunei Iulie, 
însă sub condiţiunea să se justi
fice achitarea tuturor imnozltelor 
elementare şi globale cu cari sunt 
impuşi pe primele 3 trimestre ale 
anului curent. 

* 
Cu incepere delo 15 Iunie a intrat 

În vigoare tariful ungar.român peniru 
transport de mărfuri de mică iuteală, 

intre statiunile ungare de o parte şi 

şi statiunile române de altă parte. 

'" 
Dumioecă 26 c. ora 5 d. 8. va 

avea loc in localul şco81ei normale 
de fete bul. General Dragi-Hna 7, 
ser!Jarea de fine ele an la care Direc
ţiunea şcoalei invită onor. pUblic 
arădan. 

r: O nouă academ;e ieolozică. La pro-I 
punerea cOlislUulJli epar.hia1 adu11area 
eparhiaiă ortodoxă a Aradului G/idi
cat InstitUtul teologic din A,ad la ran· 
gul de academie. 

* 
Comiletul de Directie, al partidului 

poporului, a hotărât să lupte in ale-
gerile generale. . 

'« 

La Viena a inceput la 22 c. şi se 
continua procesul asasinării fenoru
lui Grozăvescu. 

x Cu adâncă dmere aducem pe a
ceastă cah' sl!iceriie noastre mulţu

m!rl rudeniLor, prletinilor şi cunoscu
ţl1or, care au participat la îchumarea 
mult lubltulul şi scumpulili" nostru sot 
şi tată. 

Pâncota la 21 Iunie 19~7. 
Văd, lui Ioan Blnchlc'tl_ 

_ Gratie sen'Îcfului telcgrafi~ sper, Eclipsa de soare 
elal pe co!e-l avem,." Tr~buna din ziua de 29 Iunie. Al 
Noua" Inca de Mercur; dupa ma-. . 
să a adus la cunostinta publi- In zt~a de Mercur! 29 lume a~ u] 
'. ~ . : . tocmai 10 z'ua de S:lnpetru se va: 6 

CUiUl. ara~qn C0T1S11~~!l~t!a ~uver.- trece un fenomen ceresc din cele, S 
nului Braaonu, pub!lca!zd in edl- interesante. In dimineaţa acestei· 
tia sa specială lista exa.ctă a ?iscul lAunei va acoperi d15cul soar; ;~ 
noilor miniştri cu sin[!ura exeep- 1.'tunecandl~'1.. ~cest. f.eIlOrlH:t1 d~! m 

ne a celui de Luaiiri Publice de rar va fi ViZIbil ŞI. In România 81 

h · b t· A l~:' ă 'Celebru astronom ŞI filozof fran ~l. 
se lm a in II .l/.nla or. . Cnm;Jlt' Flammarion SPlHIC:j: "Cun, -

Ace/aş serVlCW telegra,flc ne-a terea tlt1iVCrSllltli, studiul naturei, c 
dât posibilitatea să arwntăm încă templarea raţională a lumei În m~ 
de Joi dimineaţa, numirea D-luÎ c~tl ~~reia Y.ăi n;, t~eIH~e. să f;e;_ 
1. Georl!.Rscu ca prefect al jude- dlntal luml~t ~le vlet: 1 ,mtelectua: 

. - Luna se 1 nvarteşte 1;"1 Jurul păm 
talUl Arad.. A tului, făcând ocolul intreg io 27 del -

In aceeaş ZI [(1 (1.;·,'·1Z dl. Pre- In drumul ei se întâmplă uneori el • 
fect Georgescu " {~,pus jurămân- nimereşte a trece in dreptul soai! 
tui la Mmisterul de Interne. acop,~rin_du,l în, Întregime. AtunCi al 

* o eClIfJsa totala. AlteorI acoperirea 
face numai îfl pMte şi ctunc! ave, 
edipsa partiala. Acei2şl eclipsă pt 
ti totală pentru unele porţiuni ale! 
blllui tuestru şi parţială pentru ah, 

Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi că înscrierile la şcoala 
de Industrie casrzicd pentru an· 
ul şcolar viitor încep la 1 Iulie, 
Se primesc numai fiice de român 
Pentru clasa I--a sunt 10 locuri 
de bursă vacante. Condiţiunile 
de admitere se pot vedea la Di· 
recţiunea Şcoalei in fie care zi 
între orele 9~12 a. :m. şi 3-6 
p. m. str. Căpt. Ingnat Nr. 10 
Arad. 

* 
Expoziţii. 

Miercuri 22 c. s'a deschis expo
ziţia de lucru de mână şi ţessitud 
naţIonale in localul şcoalei normale 
de fete din B-l General Dragalina 7. 
Direcţ:unea şcoalei roagă publi

cul arădan să viziteze expoziţia 
care va fi deschisă până Sâmbătă 
25 c. 

Ullele din lucrări sunt de vânzare. 
* 

Duminică 26 Iunie 1927 a. c. 
se deschide expoziţîa şco alei de 
Industrie casnică în sala de ex
poziţie a Palatului Cultural din 
localitate. 

Se găsesc lucruri frumoa
se' şi foarte eftine de vânzare. 

Expoziţia stă deschisă de la 
26 până la 29 lLinîe a. c. 

* 
Ministerul de Interne fiind in

format că unele judeţe încasează 
taxe ilegale pentru bilete de vân
zare de vite, acte de căsătorii, 
certificate, autorizaţii, paşartlarte, 
pe hectarul de pământ, pe recolte 
etc, în afară de taxele stabilite 
prin legHe speciale, a dispus a 
se lua măsuri. imedjate pentru 
încetarea încasărilor unor astfel 
de taxe. 

'" * * Joi 23 c. seara a fost sarba/ofii 
printr 'o a,~apă oferita de cole~ii, cole
gele şi colaboratorii săi in restauran
tul din padurice d-I X. JUli uUn, 
directorul liceului de rete .. Elena 
Ghiba Bir/a" si membru al partidului 
nostru; lJ-l jlihnlin a implinit 25 
de activitate didactică. 

li transmitem viile noastre felici
tari şi intru multi ani! 

• 
Consiliul de război al diviziei l~a 

avand ca preşedinte pe d. colonel 
Vii.50reanu şi comisar re~al pe d. 
căpitan Epure, a judecat. procesul de 
spionaj în care erau inculpati solii 
Alexandm şi Fior-ea $iciovan din 
Arad şi Iosif Şiclovan. farmacist din 
Macau (U1J.Raria). Inculpatii, au mar
turisit ca au făcut spionaj În favoa
rea UngaiÎei, fiind În le.f1,riillră cu 
centrele de spionaj din Apâtfalva şi 
Se.!!.hegin. Consiliul de razboi a con
damnal pe sotii Alexandru şi Flf'lrea 
Şiclovan la câte 3 ani închisoare. iar 
pe Iosif Siclovan la 5 ani. . * 

Grupi.1fea-tărănlsiă dizidentă din jude
luI Arad. Caraş-Severin şi Timiş Toron
laI. în întrunirea linută 7.ilele trecute la 
Timişoara, sub preşedintia ci -lui dr. 
Naum, a hotărât trecerea În parlidul 
liheral. 

Ed:psa dela 29 Iunie de ~x('mplc 
fi totală pentru Nordul Europei şi; C 
ales pentru NorvegIa. Pentru Rom! n. 
va f~ numui p~rţial~ î[Jtrucâ~ di! I( 
luneI va acopCfl mal mult de Juml 
dm discul luminos al soarelui. ti 

Asironomii urmăresc cu cea ! S, 
mare atenţlune ,eclipsele solare 14 
oarece În timpul lor se pot face t Q 

sl'~va!it1flt de mare importilţă ptn ti 
ştiinţa. EI trebufe să prof;te de at1 t 
scurte momente şi nu SI' dau Inl! j 

dela sacrifjct! Sipre a inst('l.la din Vll d 
lunetele lor puternice şi inr.;trumem R 
de măsurători Olstronomice in tăril • 
î~ locurile und: eclipsa _se ~fde! ~ 
bme. Tmlpul cand eclipsa IOCep! 

când se termină este prevăzut t ~ 
calcuie precise şi se cunoaşte pân1 IJ 
secundă cu mult timp inainte. ti 

In Arad eclipsa va Începe exad ţ 
Ofa 6 şi 14 mInute dimineata. In a( il 
mo~ent marginea întunecoasă a ( Il 
cuiUl lunar va atinge marginea !lI . 
noasă dinspre apus a discului ~ ii 
Apoi va înainta tot mal mult! C 
miilocului soc:n:ltll pâilă când la t 
7 şi 12 minute dimineata -va al';): l; 
la aşa zisa faza trwximu. .. afla va I C 
peri cam 60% din sltrlrafata soatt 
Atunci se va putea observa o slă' (l 

slmtioare a lt1minei zile!. Din ! A: 
momt'nt eclipsa începe să scadă Ir tl 
ora 8 şi 10 minute hma părăs Il 
discul soarefui şi tc!ipsa se sr.:t.rş! t, 
Dacă cern 1 Vl fi acoperit cu !). . . - s 

oncme va putea observa cu UŞUi 
eclipsa privind printr~o sticlă cok 
verde sau negru ori prlntr'o M 1 
care a fost afllrn::ttă la flacăra I j 
lumfmări. 

Inginer Niculae Petres! , - • .....,. d U-Y'" ..,.,... *' ţ t 

Sfârşit de an şcolar. ( 

~ 
Yineri la ora 10 dlm. a avut loc la L 

Moise Nico.:ril. dll1 Aro.d serl1ar~a obi~~ J 
a srilr!)Îtului de an. ' 

·Serbarea a inceput p,Înlr'Ull SC!\';ciu ~ I 
oficia! de preoţii Ştefea !ii Guh"ştu. ( 

A mmat Cli\'antarca directorului C: i 
care e.idenţiind fiJ rtcie mai Înserr,ll<llc ( 

trcc~lle in dccurs\lÎ anuilli trecut, a ar, J 
cu durere de profesorul şi e!e,'ii di~~, 

pentru totdeauna din mijlOC\ll colegilei ( 
~i a făcut recomanda tii folositoare ~bsu J 
titor amdui acestuia. 

Programul a fost complcctat cu cll 
m.:-!ţu, cor şi piano (1) sonată din Bee[,~, 1 
executati de clenll Krctschmayer). In' j 

s-a' făcut distribuirea premiilor. 

Premianţi pe ;.coalii au fost: 
L C;;ncicov el 1. B. 
IL Paplllca cI VII. 
IIL Dante Gi\crrnan cL IL A, 

In asi!ltenjă: D-nclc H. Bf, Popp, .~Ij 
Schapira, ?<lazilll etc. şi D·nii Dr. lspr.' j 

prcş~d. comitetuilli şcolar, Gh ,\dam,; 
N, Petre~cu întreg corpul profesoral şi:, 
părinţi de-ai ele\'ilor' - mai multi de,; I 

anul trecut - Tot spre dcof,cbire de J 

trecuti, s-au distribuit multe premii (ir. ' 
şi cărti) oferite de persoane dinafara şC1, 

Serbarea a lua! sf[tr~it la ora 12, , , 
s'a afişat rezultatul pentru întreaga ~-' 

-
Cetiţi şi răspândiţi ziarui 1 

"Tribuna Nou'.' --Cenzural Prefectura Jud etului. 
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