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~ RESTAURAREA MONARHICA. 
Agonia forţată a unei s?eculate 

'trage,jji monarhice, se sfârşeşte 
"""!!ţI aZI printr'o s:mp~ă despărţire con

juga!ă, printr'un simplu gest, pric
tr'un simplu fapt divers inreg'strat 

ătilla rubrica manl.Jr divonun'-'. 
ad, 1 'R - ' f 
_ş nalta egenţa a cerut con. 

: an, resp. dm Constituţie promm-
ab. tarea divorţu:ui tnrre D. Carol 

iCarajman, fost Prindoe .\ioşte
lnitur al Româ1iei şi Principesa
!Mamă Elena. pemro motve de 
!ina:t raţionament extra-soc~al şi 
!pentru a pecE[iui deiii1inv ideia 
Ice trebue să câ:ăuzească factorii 
ilcons!;a.l~~On2h al ţării intru res· 
taurarea absolută a :nstituriel ma-

euinarb!ce. aşa de mUlt periclitată 
ilp.de remizjer,ii de avent~ri şi ca
_Slroane r('gale.,. 

j E:a la 31 Decembrie 1925. 
~Se intrunea ia Sinei:a' celebru.! 

-tconstiiu de coroană, se jns:i::j~a 
W"'!'~"~? .;u....J-- ..... ;: .. ~~ ~1"'!"""' .. ~n"!P a "':'r';~ 
~-""~~ .. _ , ""'C",-,-"~ ......... L.I~l .... ~... :a ...... 
iCare, re ?rezentatâ de tot ce a ie. a 
(mal zies sub a5pect p'')!:r..; şi 

-poral, r.rebt:ia să se rostească i:l 
:l, lei mat de il c.at ?r')ce~ de SLlS:JJ: 

il filme monarn:ca ş: oe r.ecesa.ra 
e. ftergere a unei rus:ni naţ' or.aie. 
"ar~ând ce rând, maz S~râJe:e siiue:e 

n . le cc.nsli:erllor de ir:a::ă iuris-
;oa . . ~ .. ~ "' 

!cţiune marG,a. Plecara Ja~'ora-

!I pentru sa:;sfacerea Inalmlui 
a ,ezldent. care cons~erna~ de U1jj· 

raş 'rea pri)TUl1,jă. a eneÎ fam:lli de 
il legi. vedea in injecărtarea de t(,t-

i
u ~'ă~r.a a viâstaruiui incaoaoil 
ru· or,.t. ~"C:. C ('1::1""::1 iea. ".il.e. cu c ... _.e , t')L .. !~~ 
că 'Jmne~s~a - S!r.g'Jf3 I:.-:;şte 1;"1 

na .prc;;~ a~.a şi in e'ii ,.a~:!a CGbOT âre 
nb:le trec u ia să·1 d.J că la lQc.a ş~1 ce 
pa;ect" 
~ea Când REge~e Ferdinand ceruse 
:u ~ţiun;i aorobarea dem terE dn 
rezilneţiu3ea grea de mcstemtor de 
te1toi) a lJ::iUi- curte,,;vlr de amante 
ta •.. , I 
'OSl, şlJleOrl, g,asUe autontar a ce-
te r/lr mai reprezem.amrî d:ntre m
in ,ectuaHtatea româ.;}e~s·că şi al 
aş*imLor in.sultate ce vlbraselă a-
'~~:llâ~c pentru iaşi ~te~ unui, SU_il~t 
ari e~ompus. se ndlca ero:c. t'lJ

lurJfJtn,."a acelora can. cu un ceas 
t. ştiai de vremer ruoseserâ orice Je
rţi ~tUIă cu .. Prirlţ\:l! jub:t"~ cu 
~sC'l?eranţa. asanatoare a cuiturii şi 
'~pl't'hzaţ1ef româoeştl-. 
lIC"~ Era, evident., o profanare. o 

are de'z!1uzie, însă o perfectă 
r~! .. sinistră realitatem 

~st l~ ştia de toată ]umea .. S~ vă
n~. de toţi cine era Prinţa..l Ca
d dl .at nO$11U, :se desamăg1se cea 
1 rfU tndărătnică credinţă, se dj
li ~ ce.a mal siabă nAdejde. 
tâulţeleseseram -anamatşf nemer-
70~ 

nic inţeles - in 3.!lii de res
trişte naţonală. t~t ce ap::-logeri
cele noastre sJerar:ţe, ch:seră 
pentru f-gura idoiatrzată a y;;t0-
ru:ui rege; ş:, vedeam cu::! in 
:loianul vltreg-:iiQr În care se sbă
tea dureros desti:1l,;;~ u:ei rl3-

ţiuni in suferinţă, lu~j;ea n02.s~;ă 
as,'ârEtă cu cea mai a~easâ s~n
cemate omu:ui nerecun0s:ă:Of de 
aceastăinăIăr0are jertH, se sfă
râma p;că~ură cu prcăt.li2 in 
ploaia de lacrămi a trar.sEc!,)r Î'1-
doiiate cu sâ:-:ge românes:-. cu 
sâ:1g-~ de sub:::i1 sacr:t:ciu ce de
iîrlea splendid"! ep');Jee: .idro
birea patriEI". 

Iar in timn ce s!.Jsera:-:i <j~·":flÎ 
a~ ţării, su;-erarlii de abs,~< i.lt :ea
lism m:marh~c şi de t~::t:~r)as.ă 
j.:ier:r-icare mţ:'::·:12,~. urc.a:u cea 
mai ha.I:ă trt.::p:ă de a~m;r2:;:une 
iSloJCcă, !uo~a~j (i'ă:u;i ce s-::t-

in ~!mp ce neu:ta.a R-::; :-,ă î~ 
bronza cUh::::e durerii s:Jă,ând e
SUl râ::!i al f:e.:~;ui ~.ă~an 1::: sa-
CT 1 t7 ~1U ""a"';'; ,....r.1 -":r." 1-"j, -!~-''1-''::'"':w' • ;:, _.1,; .. , ~L ,Il .:;.. :.::!..t~~'" 

. ~ - . 
ere·ne la:U~Len;t·yro~ a.CO'iUi:;,A 

soc\a~e şi-şi des:me,da 1::.1 g:s~u~': 
de ascer ian:d: a il: p:!rm;s2! c 
murjări1!IJf de ş~n:an Ş! a dese
du:br<:.ţ'.'Jr j~ C~:;0:e ş: a·.-e.:1::..rr. 
am0rD2S-e. - VeiE:am cu tc.::: 
CU:1l h ;;Jărnă.ie2ia ace.Jl neS';p: 

. ~ .. ..' 

. SI oenCUrQS \';;!1T, El rri.'~~'C;:.i~ 

aceIIJT d.ueri eş'te d;n yu~'c.ar::l: . .. ' ~, ~ ... 
Ir.g:-·n:tcr al err)'; Jr nea::l:':l:"::. !ii 
'iaCarma.l r;:t:t,')r ce:]r Ce-ş: 
s·jrerbeau CDa~:e:e rr:a;~:~za~: ;Jr:: 

~ ". . ~ ~ 

cruC:i,carta T,;ea.U::'11 m·"f:~,.::r, o"'; 
~~ . r o - .... -,.,-r. Cf)~-"'; p-~ ~.r.?,J. om, !),;l S~~j - "~~""!~ .. ... ~ " 
rama:1ea.sca H")::I:z.a Ir;~;eg c:ces( 
SJe.::ac01 de "jra::na~.:e s:!u:::'~. . . 

un Si:-gUf f0;Tâ:1 îş' bf:ea j.,!<:, de 
S'iârc.-: 1 rea Ul':er nc:::,l:11 ce I"'c-= 
ui:ima car.e ades::n:.l,:.:r n~~·ji:!~t 

s~aqe, chiar ati.inci când Evrdtn
tt!e UITi orea:l jr c glJstea noastră. 
ec;::s.â;:j 1:1 L.it!€:;::mle tot ce su
f.erul enet na~ un} pu~ta aC0rdo 
kn'o ep'Jcă de do~ch:Ş0lesC o:!!
Ci.S:TI. 

De 
~"''' 1" 'I",-..,-,"'~'I' a-""u' -n ric, r;.e...... • Si. .. t- .............. -~..... .... ...... 1- c:::: UIi..-
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u~a iacă n:ci o jl.:ăr;re de ind~
T.':.re Le se de-3:f;:';'J: L:n;:F:·~r;;·a .[li 
[:n B,ât:27"Hl, o}mirea a::e-12 nă
..-a'rHcă de 'l1'!TIl sjr0t'te, de 
stn:;:ne"!'e S2:~t:c!e, de pas i '.1:1i 
<II .. , _ • 

l;j:!:)u..ş::e, n'J-ş! gasi m~:g~ea 

;L.:! h c~a ma~ c(,n;::ltljf:n'ă :::Cr
c:.:mer::::,,: Fusese 111 ;j:1. hr-

. .." .,.. 
n~~"t~~2,,~~ ce s;:e-:a~;e 2:.1·:frrat,·\t·~t 

:erra::l:-;:e Îfjsus:ri r0~jâ~eş::1. .. 

~. '.. . ' , 

12: 1:: fi')!, !!1 Ce: cat! c)n::r;u.a:n 
a ~::;=:~za Z \.j3. re::v,-:erE: 'Je za, 
,..l ;. m r '':' .- -'':' -, . a' ., :.:;.. r';; ~ a (":. ... -: '" , - . 
...... _ i' t • l. _. G..) ~ ..... "'" ~ '!: ! .. _ \.."_ . .... _ . J __ ~. t: . 

. . . . 
::n: r~ :-'1. 1:' .!.3·= l ş.t ar: ea 'J::::TI a C· 

i1::~2- e :e cre",:!':-::~â," C;.l ::'2:.~~ i-r 

de PETRE TOMESC U. 

ca SG:i5fâci.J~ăt ir:sulta ne:nernică 
ad resa~ă je ITI ater. n;i desf;;âulni 
;4 temaţj on.:;! cur~ ;en: ei st:fieitşti 
a Unti mame dt,"o:a:e, e S:J~;C1tă 
:0 """:;;;"ns "'", dCp('Tf'" ""'-Jr,'j· c"'-l • ..J ........ j _ dU..... • ... ;J; ~ U-j u... a "" 

a:unca O i1~ţic~e 1rez:tă.. 

Intreaga presă românească, ul-

J 
;~m!i;_ ~:it!~~:, ~ătS_:;,ă!0ri" ai: ~~I)r 
."Ş;:.~.t: Sc!idn~n,C", aeşl \c::kau 
!f~ţJL c§IJ:2U s.ă-şi inş;:ie ocn:i, 
s:.eiâr:j im:'o câ~ de taI:j','ă re-
"~n're D~ ";;;"''''-d '1r:~T'O s',.,.. .. trl-. ~ CI: • c...:.c:; ."4111 •. 1<, ...... " ~ ..r-

rr"H că re,::u,q,;ere. c"::zâ':.::i in 
terra mora ă. ce trtb:J:a să deş
teJ:e 1).j;:.tă eui sac:ai ai md;'ji
O:':U:. 

',.-- :;;, - .. ;:.- ;l~~ 1~ 1,:.,·.:"'?' (~"'n-...... ? .:-~.J_~-'~ ~t .-~""""'.""""!) -"-
')~,a. \5: n:i ,:z g as:.l! ce.aS:lJra 

I :~":~~l~r)~ t< .. :':;~):u.r:~0r, şi râs'.l:1.ă.

I i::>a:-t ş; wa:o:s:':":Ja:â, tr~n!! C!l-

I .... -.-,. ""\ _. ~"f-"(' "'''1:;'- eri"", r-r ... _ 
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D 1 R Ee TIU NEA 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află în situatia plăcută, ca să servească Ono public 
Cu gaz de calorie Înaltă, cu al cărui ajutor putem, ca în 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi a ne scălda. lstalatiunile necesare şi 
monlările le executăm pe rale. şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9.11 şi 13. - Telefon 27. 25 şi 16. 

BIROUL UZINELOR 
din strada Eminescu No. 4 stă la dispozitia Ono public 

in ce priveşte comenzile etc. 

Plecare 
la ora 

4 1/2 
4 1/2 

4 lla 

4 1/2 
7 
8 
8 

11 
12 1/2 
12 1(2 
16 

o RAR 1 U 
autobuselor 

L 

Direcţia cu staţiunile de oprire: 

din Talpoş la Berechiu-Apateu-Satul nou-Vânători 
-Mişca-Chişineu-Nădab-Şimand-Zimand-Arad, 

din Vărşand la Pil-Socodor-Chlşineu-Nădab-Şi
mand...l....Zi m and-Arad. 

din Cermei la Şepreuş-Sintea-Chişineu-Nădab-
Şimand-Zimand-Arad. 

din Semlac la Şeitin*-Pecica-Arad. 
din Arad la Pedca. 
din Arad la Z1mand-Şimand-Nădab-Chişineu. 
din pecica la Arad. 
din Arad la Pecica. 
din Chişineu la Nădab-Şimand-Zimand-Arad. ~ 
din Pecica la Arad. 
din Arad la Zlmand-Şimand-Nădab--Cbişineu

Mişca-Vânători-Satul nou-Apateu-Berec:hiu-Talpoş. 
din Arad la Z,mand-Şimand-Nădab-Cbişineu-Sin~ 

tea-Şepreuş-Cermel. 
din Arad la Pecica-Semlac-Şeitin*. 
din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Socodor-PH 

-Vărşand. 

• Numai eAnd drumlll este practicabil. 

. :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::: ::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::::: :::: ::: ::::: :::::: :;::: ::::::::. - .. - -- -- .. .. .. 
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ii Atentiune! ii - .. 
i Sa deschis bufetul şi restaurantul la băile de vară ii 
~ "ŞTRANDUL MILITAR" ~i - .. s Se servesc mâncâri speciale şi reci, g 
~ in ori ce moment, la gustul fiecăruia client. ~f 
~ Vinurile sunt din cele mai alese, bere la sticlă g 
5 şi pahar "Timişoreană" i~ 
f: - Se fac şi abonamente - i~ 
:: :: :: In curând grătar special cu specialist din Bucureşti ii 
:: .. 
:: ORHESTRĂ CLASiCĂ IN TOT TIMPUL g = -*~~ * .:::::::: :::::~:: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::1::: ::::':::: :::::::: :::1:1::: ::::t:: :::::c::. 

,Cartea Românească Soc. Ânonimă 
Bucureşti - Serviciul Editurei 

A apărut: 

ODINIOARĂ 
Poveşti Ediţia lI·a de P. Dulfu 
Ilustratiuni de A. Murnu 

Pretul Lei 30. 
CbtIle editate de noi se găsesc de ,.an

.... e la toale Libril.r1l1e din tari. 

* 
A apărut in editura: ' 

_Cadea Românească" 
DUMNEZEU şi OAMENII 

Povestiri după Sfânta Scriptură 8. 

I vechiului Testament cu 65 iluslratiuni 
I în text 

Editia lI·a de P. Duliu 
Pretul Lei 90. 

De vânzare la principatele librării din larii. 

* 
A apărut În editura: 

_Cartea RomâneascăH . 

DIN BĂTRÂNI 
Naratiune istorică Ed. D-a 
de Ioan Slavi ci 

Pretul Lei 75. 
De ,inzare la principalele librării din tară. 

Primăria comunei Chief. 

No. 547-1928. 

Publicaţiune. 

Se publică licitaţie minuendă pentru 
furoizarea alor 30 Hl. porumb fi 30 
HI. ovăs necesar comunei Chler pentru 
întretlnerea masculilor comunali pe 
ziua de 20 IuHe 1928 ura 10 la pri
măria Chler cu oferte fnchise. 

Coodlţlunlle se pot vedea la biroul 
notarial. Licitati 1 se va ţine îo con
formitate cu art. 72-83 din L. C. P. 

Chier, la 8 IunIe t 928. 

Primaria 

Primăria com. Chier 
No. 549-1928 

Publicaţiune. 

licitaţia mlnuendă publicată pe ziua 
de 20 August 1927 rămânând fără 
rezultat se publică o oouă licitaţie cu 
oferte fochlse pe ziua de 10 lule 
19a ora 10 la primăria comunei Chler 
pentru repararea podului Îo comună 

pe valea Drauţulul. 
Deviza şi conditiuoile de licitaţie se 

pot ve"dea in biroul notarial. licitatia 
se va ţine... in conformitate cu art. 
72-83 L. C. P. 

Chler la 8 [unie 1928. 

Primăria. 
NO.460 

Primăria corn, Chler 

No. 548-1928 

Publicaţlune. 

Se publică licitaţie minuendă cu o
ferte închise pe ziua de 20 lule 1928 
ora 10 la primăria comunei Chier 
pentru furnl zatea următoar~lor efecte 
necesare pentru guarzii comunall: 

3 bue vestoaoe de iarnă 

3 " pantaloni,. " 
3 perechi Docanei 
3 buc, spade cu accesorii 
'Condiţ\unlle se pot vedea la biroul 

• notarial. Lic!taţlunea se va ţinea în 
conformitate cu art. 72- 83 L. C. P. 

Chier la 8 Iunie 1928 

Primă, ia, 
No, 461 

PubUcaţiune • 
Aducem la cunoştinţa tuturor 

că in ' 17 Iunie a. c. vindem la 
licitaţie următoarele imobile: 

1. La orele 11 1
/ 2 In comuna 

Cermei casa-edificiul in care este 
localul filialei, propietatea Băncii 
Asociate, cu 380.000 Lei pret de 
strigare şi magazinul de cereale, 
care de asemenea este propie
tatea Băncii Asociate, cu 250.000 
Lei pteţ de strigare. 

2. La orele 2 d. a: in comuna 
Ineu, la Primărie, casa-edificiul 
in care este localul filialei, pro
pietatea Băncii Asociate cu 
1.500.000 Lei preţ de strigare şi 
magazinul de cereale dt: asemenea 
propietatea Băncii Asociate cu 
600,000 Lei preţ de strigare. 

Vadiul, care este de 10°/0 din 
preţul de strigare, trebue depus 
la notarul public, din partea ace
lvra, cari doresc să ia parte la 
licitaţie. 

Contractul necesar pentru in
tabularea dreptului de propie
tate Il va primi cumpărătorul în
dată după aprobarea cumpărării 
de către comisia de lichidare, 
cel mai târziu tnsă tn deculs de 
30 zile dela ţinerea licitaţiei. 

Nr. 25 

Taxele impreunate cu vinde
rea şi cumpărarea precum şi spe
sele contractului le va suporta 1 

cumpărătorul. ~l 
Comisia de lichidare a Băncii 

Asociate. I 

-
PrimAria comuDe. Macea. 

Nr. 836-928. 

Publicaţiune Il. 
Primăria comunei Macea, in 

nereuşitei l. licItatII, aduce la cuno- I 

ştlnţl generală, că 'n ziua de 30 Iunie 
1921, oarele 10 a. m" in localul prl· 
mări ei, ţine din DaU licitaţie pUblica~. 
pentru procurarea şi repararea mobi. 
Jierulul. 

licitaţia se va tine pe lângă res.~ 

pectarea disp. art. 72-83 din L, C. P'ţ'l 
Condlţlunile şi caietul de sarcini se 

poate vedea z.ilnlc in biroul notarial. j 

Macea, la 1 Iunie 19~8. 

N r. 459. ,1 Primăria. 

Primăria comunei Macea. 
Nr. 835-928, 

PUblicatiune 
Primăria comunei Macea, în urm 

nereuşltel 1. licitaţii, aduce la cuno 
ştlnta generală că ~n ziua de 30 luni I 

1928, oarele 9 a. m. în localul primă 
riel ţme din nou licitaţie publică pen , 
tru reparatul abatorulul comunal. 

Llcltaţlunea se va ţinea pe lIng 
respectarea dlsp. art. 72-83 din L. C. P 

Coodlţiuni1e şi caetul de sarcIni 
poate vedea zilnic in biroul notarl 

Macea, la 1 Iunie 1928. 
N r. 458. Primări 

Prţmăr1a corn. Macea 
Nr. 834-928, 

Publicaţlune } 
Primăria comunei Macea, in nr~ 

nereuşitel L licitaţiI, aduce la cun 
ştinta generală că'n ziua de 30 lun 
1928, oarele 1 t a. m., in localul p 
mări el, ţine din nou lIcitattune publl 
pentru procurarea al ar 2 butoaie 
alte rechfzJte necesare serviciului 
pomplerit a comunei. 

Licitatiuoea se va ţinea pe UD 
respectarea art. 72-83 din L. C. 

CondlţlunUe şi caetul de sarcini 
poate vedea zilnic în birol11 notar! 

Macea, la 1 Iunie 1928 
Nr. 463 Primăria, 

No. 1142 \ 1928 

Publicaţiune. 
Primăria comunei Peclca publl 

licitatie cu oferte inchise pe ziua 
16 luBe 1928 la orele 10. a. ro p 
tru cumpărarea unei trăsuri cu arc 
şi vinderea uoel trăsuri nefolosi 
de cărăuşlt. 

In caz că licitaţia va rămânea t 
rezultat, licitatia a 11. se va ţinea 

1 August 1928 la ora 10 tot C,W of~ 
inchise. I 

Pedca, la 8 Iunie 1928. I 
Nr. 450. PrimdritI. .. 
Nr. 565 l' 1928 Prim. corn. Glogo1 

Publicaţiune. 
. Rămânllnd fArl rezultat licitaţia pa 

licaU pe ziua de 2 Iuoie •• c. ora 
publicăm din nou licitaţie publicA 
ziua de 7 Iulie 1928 la ora 9. peD 
procurarea materialului pentru rec 
ziţU1e de pompierie pe seama co,a 
nei Glogovaţ unde se pot primi to 
desluşlrile. 

licitatia se va ţloea tn conformil 
cu legea conbb. publ. art. 72-81 

Glogovaţ. la 5 lunte 1928. 
Nt. 4!;1, Primărl' 
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~oncertul tinerimei română ~in 8ârsa. 
,. Tlnerimea Română din Bârsa, în 
l pua de 4 Iunie a. c. (a 2 zi de Ru
_ ~Hl) inţeleg~nd rostul lor de Români 

f 

cetăţeni ai acestei tări, îa frunte 
d.l inv. Aurel Faur, au aranjat UD 

ODcert urmat de dans, al cărui venit 
fost destinat pentra aviaţie. 

.a După masă la ora 2 s'a inceput 
)-hcul popora) in curtea O-lui P. Ursu, 
iekmerclant, la care a luat parte lume 
1-~uItă; mulţi tineri şi batrânl. Seara 
:ă~ orele 9 ,'a inceput programul, În 

ti'~la unul public numeros, dornic de 
, vedea ceva frumos şi plin de mui

s-~mlre şi bucurie când a invăţat ceva 
P.~un. 
sel S'a jucat piesa teatrală poporală 
al.~A fost odată- de Nlc. Ţintarlu. Ola-

~gllrile .. Cală Buloi la strajă'" şi .Bu
~roaje servitor." S'a declamat poezia 

1
eşteptarea României'" şi cu o voce 
nedescris, Dşoara Marloara Po-

o vlcl a cântat _Aş vrea să plec". 
~ cererea publicului Dşoara a mai 
~ntat o alti cântare ce a plăcut f. 

m~ult. 

JOi După terminarea programului, ceata 
ni~e Căluşeri, in număr ge 13, instruati 
I1ăfe vătavul Petru Birău, au jucat plini 
~ne viaţă jocurile: Bătuta, Căluşeru] 

Hora, stârnlod vie admiraţie În cel 
19-I priveau şi aplaudau. 
. Pllnchelnd, nu pot. din act'st loc, să 

stu mulţumeic in primul rând, pentru 
-I_uşita petrecerii, O-lui inv. A. Faur. 

Munca intensivă şi Indructl ... ă ce a 
'ri~epus in scopul aviaţiei, îl face pe 
=1>-1 tnv. mal odată aşa de vrednic in 

~ţa noastră decât cu m a fost până 
'cuma. La 8 Aprilie (ziua aviaţieI) 

0·1 tnv. A. Faur, a fost acela ce pe 
lângă ceeace a colectat dela creştinii 
ortodox! dimpreună directorul său Seb. 
Penescl1, a mers şi la adunarea bap
tiştllor strlngând şi de acolo 340 lei, 
iar acuma venitul petrecerii l'a dat 
aviaţiei. Vrednici de amintit mal sunt 
şi D-nli T. Tucra, Z. Feler, R. Ţucra, 
T. Lung, Tr. Anca, 1. Oroza, T. Danei, 
O-şoara M. Popovlc:i şi tinerile: S. 
Dan ei, L Orec, M. Nemeş şi a. şi 

Multumltă O-lui P. Ursu pentru localul 
cedat gratis. 

Un alt fapt Însemnat în comuna 
noastră, este şi următorul: .. 

După obiceiul local, in ziua de 5 
Iunie a. c. În Biserica din Barsa s'a 
oflciat "maslu" pentru sănătatea oa· 
meullor, pentru rodul cimpului şi pen
tru buna rânduială şi prosperare intru 
toate. A luat parte la maslu. pe lângă 
5 preoţi şi părintele protopop Florlan 
Roxln dela Buteni făcând a-se servi
ciul cu cea mal mare solemnitate. 

Poporul din Bârsa in Dumăr majo
ritar, a luat parte la sf. Slujbă, având 
a se lucra nespus de mult când a 
primit, într'o zi de sărbătoare, pe noul 
lor păstor sufletesc, pe părintele Ioan 
Bogdan, fost preot 1n Dleel. 

S'a terminat slujba 1n strigate de 
bucurie pentru părintele Bogdan ce a 
venit in comuna noastrt!. nu numai 
pentru cel ce l-au ales, ci pentu totI. 

O-zeu să·! ajute a face numai ceea 
ce ne-a promis: iubirea s'o propage 
intre noi, adevărul şi dreptatea. 

Vanu Ion Anca 
şef de garnizoanA 

Bârsa. 

I 
~: Banca nationala CI României. • 
~13anca Românească şi Banca "fllbina" 
)11~ fac cunoscut O-lor deponenti ai 
e ăllcii "Victoria", că s'a mai acordat 
I D scurt termen pentra primirea con-

iţillor de moratoriu şi În consecinţă, 
lomnli deponenţi sunt rugaţi, ca in 

ân!tnteresu! O-lor, să se prezinte de ur· 
: .• enţă la Banca" Victoria· pentru sub
ni jcrierea declaratlUnilor, aducând şi 
uiprnetele, fiindcă actiunea de salvare 

pe va incepe numai după aderarea la 
Il1Oratorlu a tuturor deponenţl1or cu 

'la'_epaneri peste Lei 10.000. In caz con· 
,ar, Băncile asanatoare se vor desia· 

resa complect de soartea Băncii 
Victoria·, care in lipsi de ajutor ur
nt, va fi adusă în stare de faliment. 

Este în Interesul blnepriceput al tu
turor deponenţilor ca acţiunea de sal
vare a băncilor asanatoare, adică des
chiderea de noi şi importante credite, 
să se inceapă cât mal neîntârziat spre 
a da Băncii "Victoria" pOSibilitatea 
a se reface prin intensificarea opera
tiunilor sale. Orice zI de Întârziere 
aduce băncii pagube însemnate. Inte
resul deponenţilort cari nu s'au pro
nunţat Încă şi a căror număr scade 
din zi în zi - căci grosul lor a pri
mit deja condiţlunHe de moratoriu
este ca să adere fără amânare la a
ceste condiţiuni prla semnarea decla
raţiunii respective. 

blll--------------------------

lpe fi murit un tnuătător * I neaSCă. ce-a nutrit'o şi faptele cultu· 
rc • • raI-nationale cari au palpltat pentru 
sib ]n 6 I ni ceata învăţătorească a un tot din care şi dânsul a făcut parte. 

I u e, C t f' I . t t· 
~al perdut pe un vrednic coleg. Efrem a nv. con eSlOna, a reia egra ]Q 

f~oldovan însufletltul dascăI din Peclca dr~pturlle el. Hmba românească ~u~
~a _UPă grele suferinţe a părăsit această dUltă de stlgmatele opresiunel, rldl· 
ote~llme, in lacrimile de duioşie şi du- cându-o la rangul de cult, Iar. prin 

ere ale famlllel, colegilor ,i poporului activitatea ~xtraşcolarl a restabilit le-
entru care a muncit şi suferit. FIu gătura tal.mel intre popor şi condQ

lria. 1 Comunei Peclca ridicat din pătura cătorl1 săI. 
o inească a fost luat 'sub ocrotirea Acum nu mai este. S'a dus şi el 

arelul lu~tător Aurel Suclu din su- sub gl~a r~mânească unde ~orm at3ţla 
etal căruia a cules Efrem Moldovan mucelllci al neamuluI. Pănntele I. Po
dbjlre şi intransigenţă nationali. Ca ~escu În rugăciunile duhovniceşti, iar 

~~a nlr dascAl românesc, dansul ca şi JDSp. ŞCo Cristea in lansarea meritelor 
uIti alţii luptători a sguduit cu scrâş. a depus o lacrimă pe mormântu] 101 

le! Ilrea dinţilor ticăloşia ce ni s'a arun- Efrem Moldovan, peste care de acum 
penJ;Cat fă ă 1 d I des loal.te vor trece adlerele amintirII 

ţ' r Deruş nare e ce ce au -
reJblS prin procesul memoraodulul uşile dragi. Si doarmA liniştit, iar familia 

CO or.mn1ţelor tn cari a trebuit să virim tDdurerat~ să-I poarte numai atâta po
.1 t " noi jertfa noastră ia persoaaa pre- menire, ettl dragoste a. ţîşnit din su
'miJiOUlul meu O. Petrovlciu rev. şco Intre fletul său pentru at &il, pe cart i-a 
, tel neastâmpărati in atitudini a fost crescut au pentru sine, el pentru aea
-85 1 jeHtul dascl1 Moldovan eare a ia- mul românesc. 

ari tlflelt originea prin con,tilnta roma- CI·\---, ...... ~ ... ~ . ..,.ft"1-·~· .. ' + " 
H· .. -l .. t ~t \' ", L---& 1) l...t.,.. / 

Convocare. 
Toti Ono actionari ai Băncii 

Asociate sunt convocati la adu
narea generală extraordinară. 
care se va tinea in localul băncii 
din Arad, la 28 Iunie ora 10 8. 

m. cu următorul 

Program. 

1. Alegerea a 2 secretari de 
şedintă şi 2 verificaiori a proce
sului verbal. 

2. Raportul comisiei de cenzori 
3." "de lichidare 
4. Luarea eventualelor măsuri 

ivite ca necesare in urma raportu· 
rilor făcute, 

5. Eventuale propuneri. 
Arad. la 9 Iunie 1928. 

Comisia de lichidare a 
Băncii Asociate 

Bursa de Mărfuri şi efecte din Arad. 

Convocare. 
Adunarea Generală ordinari aBur· 

sei de Mărfuri şi Efecte din Arad este 
convocată pe ziua de 16 1. c. ora 11, 
în sala mare de şedinţe a Camerei de 
Comerţ şi de Industrie din Arad, la 
care cu onoare sunt invitaţi membrii 
a lua parte. 

Arad, la 8 Iunie 1 ~28. 
Presidiul. 

Ordinea de zi: 
. 1. Raportul comitetului cenzorllor 

uupra gestiunel anului 1921. 
2. Raportul ConstJiului asupra acti

vităţii Camerei Arbitrale în anul 1921. 
3. Fixarea termenului de Intrarea 

in vigoare a noilor uzanţe. 

4. Alegerea Consiliului Bursei. 

No. 452. 

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

bărcilor, unde puteţi face 
excursiuni pe mureş cu 

__ Barca 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 mâncări gustoase calde 
si reci şi B ERE proaspătă. 

Afară de membri societăţii poate 
lua parte în general tot publicul 
atât la bufet cât şi la barcă. 
No. ]46. . 

Primăria comunei Ş!lindia. 

No. 308 -1928. 

PUblicaţiune. 

Consiliul comunal neprimind unica 
ofertă Înaintată pentru furnizarea lem
aelor de foc pentru primărie, notar şi 
şcoala de stat pe anu11928. publicăm 
din noa licitaţie pe ziua de 3 lulte 
1928 orele 10 pentru furnizarea 114 
mS lemne de foc. 

licitaţia se va ţInea in conformitate 
cu act. 10-83 din legea contabilitătll 
publice. 

ŞllIndla, 6 Iunie 1928. 
No 456. Prlmdria 

Cititi şi răspândiţi 

ziarul 
Jt TRIBUNA NOUA" 

Pag.3. 

Nr. 9322 

Dlvlzta l-a Cavalerle 
5 Mal 1928 

ServIciul latendentet 

PUblicaţiune. 

1). Se aduce la cunoştinţă generală 
că in zilele de 25 Iunie 1928 şi 23 
Iulie 1928, oarele 10 dImineaţa se va 
tine licitatie publică cu oferte închise 
în localu] comandamentului Diviziei 
I-a cavalerie Arad în Cetate pentru 
aproviz.ionarea a circa 500 vagoane 
cu fân (presat şi ne presat) şi cirCI 
400 vagoane cu ovAs şi 50 vagoane 
orz, necesare corpului Diviziei cu gar
nizoanele In Transilvania şi pe timpul 
dela 1 August 1928 până 1 August 
1929-

2). Pentru fân licitaţia se va ţine in 
ziua de 25 Iunie 1928, Iar pentru gră
unţe (ovAs şi orz) în ziua de 23 Iu
lie 1928. 

3). Condi11unlle şi caietul de sar
cini respectiv se pot vedea in toate 
zilele de ]t,;.cru orele 8--12 dimineaţa 

la Serviciu] Intendenţel al acestui Co
mandament. 

4). Ucitaţia se va ţine In conformi
tate ca Art. 12-82 din Legea Con
tabilitătii Publice. 

5). Concurenţii vor putea face o
ferta pentru intreaga cantitate sau nu
mai pentru o parte din furnltură şi pe 
garnizoane, şi odată cu oferta va de
pune şi garantia Jegală de 10°/. (Ia 
sută) din valoarea fumlturel ce oferă 

in numerar prin reclplsa Cassei de 
Depuneri sau Administraţiile Financi
are Judeţene. 
&OmJadlDtaJ m,i:ili I-I Cualeril. 

O-rai (ss) Jovanovici 

Nr. 440. 

Şefi! IervicillllÎ htead8lţli 

lnt· Maior (ss) Penescu. 

~-~-~-~-~-----~--• •• ~ SenzaţieI : 
~ Pentru Intreg sezonul de varl : 

• • : S'a Deschis! ~ 
: cel mai salaei ~ 

~ ~fln -Rf~Jfl~Rft~l ~ 
: ~in~rna "Matui Mure~~lui" ~ 
: Grătar condus de un specialist ~ 
• din Regat stă la dispoziţia ono· • 
~ ratului public - Bâuturi 1: 
• indigene şi străine - Bere spe' I~ 
: ciaII - Inghetate. ~ 
• Dans - parchet - Orhestri de .\ 
~ primUl rang - Cabare de : 
• primul rang cu cele lDai re- • 
• numite reprezentaţiidin lume. • 
• PILIP SZALP~TI!R • 
• restll prupr. al restaarautulDÎ • 
• !it. 455. ,.Cornul Vhltan!u!" • · -~ I -~-~-~-~-~-~-~-~-~ 

Programul cinematograieloi din 
centrul oraşului. 

Cinema "Malul Mure,ului" "Apollo" 
din 16 Iunie incepind se va reprezenta cel 

mlli mlll'e film de senzatie din lume 

PANICA 
cu concursul lui HARRY PIEL, care 

are:) roluri 
Incepulul reprezentatillor: 

la cinema .Malul Mureşului· dela 98/, 

fi • .Apollo· dela orele 5, 7 şi 91/! 

Cinema • URA N IA· 
din 15 Iunie Începând 

DRUMUL PUTEREI ŞI FRUMSEŢEf 
a lui PATf şi PATAGHOn 

Inceputul dela orele 5, 7 şi 9 1/, 

Ha. ef. 
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J . ~~~intH. ~8n~iliului ].u~eteHn. InfORmtrclUnl. 
Di V. Boneu fostul prefect şi se

cretarul Consiliului ludtţean fiind în-
. vinuit pentru mai multe nereguli şi 
abuzurt comise in calitatea sa de se
cretar al Consiliului judetean. precum 
şi pentru faptuL că ar fi parasit ser
viciul fard a avea concediu Itgal, fllnd 
trimis lnail/tea Constliulni de d,scipli
nd, acesta i-a aplIcat pedeapsa in sus
peădari pe termen de 2 ani de zile, 

~ 

Dl. Dr. Cabdebo ah. medic 
inapoiat din străindtate unde a 
fost pentru studii medicale şi-a 
ince!Jut activitatea ca consulta-, 
{funi/e. 
No. 448. 

* 
Internatul şcolii comerciale 

sup. doreşte să cumpere 10 
vagoane lemne de foc. Lem
nele vor fi predate în inter
nat. Oferte închise pentru 
lemne clasa I se primesc 
până la 20 Iulie. 
No. 449. 

* 
Aflăm că în ziua de 27 Maiu a. c. 

0-1 Auret VăgăIău, notar şi simpatica 
D-şoară Lollca Oragan s'au logodit. 
Pe această cale le aducem felicitările 
noastre. 

Butarill Petru de 63 ani din co
muna Roşia, motive încă necu
noscute, şi~a dat foc casei şi a
poi s'a sinucls prin strangulare. 

Se crede că era abnormal. 

* 
Răi făcătorii prin spargere stau 

introdus în Cooperativa şătenilor 
dîn corn. Zerindul-Nou furând 
mai multe obiecte şi 800 leL 

Autorităţile: sunt pe urma hoţi
Jor cari nu vor scăpa aşa uşor. 

* 

Sinuciderea din Sf. fIna· 
o dramă care a îndurerat întreg 

satul şi împrejurimile s'a întâmplat in 
ziua de 10 Iunie a. c. în comuna Si. 
Ana din judeţul nostru. 

Fiica agrlcultorului Acherman din 
acea comună intreţlnea de multă vreme 
relatlun! de dragoste cu tânărul Iosif 
Selfer in vârstă de 24 ani, fjul prima
rului din Sântana. 

La repetatele cereri ale tânărulul, 

făcute părinţilor spre a·i da consimţă· 
mântui să se căsătorească cu fata pe 

, 
Votarea Bugetului. 

Budiu 'Ioan din Comlăuş În urma Consiliul judetlan in şedinţa generală refacerei soselelor judeţene şi dr _ 
unor cuvinte schimbate cu Răut Ioan, din ziua de 9 IUDie a. c. a luat in des- murllor şi punerea in o valoare c • 
acest din urmă însotit de alti doi a batere proectul de buget ai judtţului mal mare a muncii şi produselor săteş; d 

luat la bătae pe Budiu 1. bătându-l Arad pe anul 1928. O-sa spune că este o necesita I 

in aşa fel, încât i-a provocat l~ziuni I Şedinţa a fost prezldată de OI ln- urgentA să .se cr:eze industrlallzar ~ 
foarte grave pe corp. giner Ştefan Matescu, vice-preşedinte. fructelor pnn infllnţarea de cuptoa 

Ca oameni nesocotiţI. Netrebnicia OI Prefect 1. Georgescu a dat Coo- sistematice pentru uscatul lor, dat 
lor urâtă, DU va scăpa nepedepsită de siliulul explicaţiunlle complimentare 1 du-se astfel posibilitate ţăranul. 
lege. comuni când În acel aş timp că Mi- pomlcultor să realizeze o mai echit 

* nisterul de Interne prin decizi unea bilă răsplată a muncei depusă În cu: • 
In urma unei ploi torenţiale din 12 Mai a. c. a luat act de COD- tura pomilor fructifer!. I 

însoţită de fulgere şi bubulturi, stituirea acestui consiliu, autorlzându-I In continuare, explică necesita! 
la conacul locuitorului Emeric a intra in functiune, conflrmând ca unui local propriu pentru şcoala 
Molmir din apropierea comunei membri de drept pe O-nll: Dr. V. meserll, menită să dea judetulUi 
~imand, a fost trăsnit un copac Avramescu, reprezentant a Servlziuiui Ţărei specialişti edur.:aţl după cele rn 
în a cărui j mediată aprop1ere se Contencios de Stat, OI Calus Turle moderne principii technlce, lucru ca 
afla şi un şopron cu mai multe şi 1. Oumltrlu profesori, ca repr~zen- nu ~e putea face până acum într' 
unelte agricole. Şopronul a fost tanţl ai invăţămâDtului secundar. local Impropriu acestui scop. 
incendiat, cauzând pagube peste OI Nasta, raportorul comIsiei ad-tive 0-1 l. Georgescu face cunos 
80.000. Iei. şi financiare, explică Consiliului nor- membrllor Consiliului, că a socotit 

* mele urmate În alcătuirea bugetului chestiune de umanitate şi de hlge 
In ziua de 29 Maia a. c. scoţând in evidentă marele Înbunătă- publică să fixeze in proectul 

Ee/de Moese de 55 ani din co- tiri ce se aduc judetului prin acest buget, o sumă Importantă din care 
muna Ioneşti şi-a găsit moartea buget. se creeze satlatoriu pentru tuberculo 
neaşteptatd, lovit fiind de un Printre altele O-sa arată că prin O-sa explică Consiliului necesîtăţi i 
trăsnet cu ocazia unei ploi to- proectul actual s'a majorat foodu- care au determinat majorarea celo, I 
ren/ia le, carbonizându-l pe loc. rIIe pentru întretinerea soselelor, dru- lalte capitole bugetare şI sfârşeş i 

* murllor şi podurilor cu circa 14 mi- rugând pe domnii membri ai ConsiH 1 
Când copii se Joacă cu focul, lIoane lei. Că s'a mărit subvenţia Co- lui să voteze proeetul depus, aşa cu 

Doi copil in etate de 5 ani, jucându- mltetului şcolar de la 1 milion lei cât a fost alcătuit 
se cu focul au incendiat şura de pae era anul trecut la 3 milioane pe anul Procedându~se la votarea bugetul' I 
a locuitorului Oneţ Constantin din acesta; că pentru biserici s'a alocat Consiliul l'a votat în unanl,nltate f I 
comuna Nădab. suma de 1 miilon 100 mii lei faţă de nici o modificare. .1 

Vedeţi cum vine sărăcia pe capul bOO mii lei, că pentru imbunătăţirea 0-1 Prefect l. Georgescu mulţume 1 
omuluI. Nu lăsaţi copiii să se joace pomlculturil, stimularea agriculturii şi Consiliului după care D-l Preşedin 1 

cu focul. 

Femeia Burdea Lucreţia şi PefrÎşor 

Floarea din comuna Aciuţa voind să 
treacă pe celalalt tarm al Chşului-Alb 
cu carul cu boi, pe la mijlocul râului 
carul s'a răsturnat, i-ar ambele victime 
au căzat in apă fnecându-se. 

Cadavrele for cu mari sforţări au 
putut fi pescuite de câţiva oameni ce 
se aflau în împrejurime. 

* 

CONCERT 

dat de renumitul Cor al Malestrulul 
H u b I c din Oradea, în ziua de 17 
Innie a. c. orele 171/ 2 În Palatul Cul
tural din loc. 

Domnul profesor Hubic este nn mare 
reformator al cântări! bisericeşti. EI a 
Introdus in Biserica orientală muzica 
Instrumentală. Compoziţiile lui clasice 
pretutindeni au fost apreciate după 

merit şi al stârnlt admiratia tuturor. 
Sperăm că publicul va participa la 

acest rar eveniment artistic. 

crearea de uscătorii sistematlce pen- St. Matescu declară şedinţa' închis' 1 
tru fructe s'a alocat 1 milion leI. Tot Ţinem să arătăm cu acea~ta ocaz'.: 
prin acest buget s'a hotărât cumpă- că atenţiunea acordată prin buget 1 ~ 
rarea unui local pentru şcoala de no- crărilor de edilltate şi de Iltilitate pt I 

tari şi a altui local destinat şcoalei de bllcă, cum şi Interesul arătat instit~ 1 

meserH aiocându·se pentru primul ţiunllor culturale, indică o echilibra'~ 
600 mii lei, iar pentru al doilea 1 mi- şi folositoare mânuire a ba[]ului publ' I 

Hon. Sa destinat o sumă de 50 mii pentr'~ care se cUl/ine să aducem Iau 1 

lei pentru CămInul invătătorilor din chibzuinţe! şi înţelepciunei de ca: I 

Arad etc. a fost călăuzită Comisiunea Însăr I 

Domnul Prefect 1. Georgescu luând, nată cu intocmirea proectulul de b. I 
cuvântul, face cunoscut consiliului fn- get al jUdeţului Arad pe anul 1928,' I 
tenţiunile cari l'au indemnat să dee frunte cu 0-1 l. GeorgesC:! Peefec I 
cea mal mare atentiune, în primul rând, judeţului. 

Internatul Diecezan or!. rom. ~8 rele din Arad. casă, 2 păr. ghete negre, J l3arapl 
2 cutii pentru pieptene şi peni, 

AvIz şcolar pe anul 1928-29 lighean. 
Fiecare elt'vă este obligată să ai· 

In internatul dlecf'zan de fete se uniforma şcoalei: 2 şorţe negre 
primesc eleve de nat· română cari mânecl, rochie de stofă vânătă închl 
cercetea7ă liceul de fete al statului blusă aIbă de vară, 2 şOlte al 
din Arad. palton de iarnâ şi primăvară. pătă, 

Taxa de intreţinere 14000 Lei, se iarnă şi vară. Toate acestea du 
va plăti la cassa consistorială ori la modul şcoalei. 
dlr. lnternatului În două rate egale: Elevele să nu aducă obiectele 
la intrarea in internat şi la 1 Febr. prisos. 
Elevele cad pleacă din internat intre Purtarea bljuteriilor si a alt 
două cvartale, nu primesc indărăt nimic obiecte de lux fiste Interzisă. 
din taxa achitată. Pentru banii lăsaţi la deve, d· 

care o Iubea, părinţii au opus un re· P rog ram: 
fuz categorit care a adus la disperare i. 

Taxa pentru orele particulare de Int. nu la niel o răspundere. 
~uzlcă (plan, vlo~ră) se va plăti an- Preotii şi învăţătorii cari vor 

pe Iosjf Se.lfer. 1. H u b i c: "Născătoare" ..• cor mixt 
Dumlnecă a cerut din nou acest acompaniat de orchestră. 

consimtământ şi la refuzul părintelui 2 C f ! tă 1" ă ţi tă d ., . on er n re !gloas nu e 
său, a trecut intr o cameră vecină, a P Sf S O AI d Ni I . rea . a r. eXlln ru co escu 
luat din perete puşca de vânătoare alE l J L . 1 f 
tatălui ~i cu un foc şi-a pus capăt zl- p scopu ugOjU u . 

3 M d Is hn _Psalm 100", le lor. • e n e o : n 

La auzul veste! fata a inghiţit şi ea 
o puternică doză de subllmat coroslv. 
Starea el este gravă. 

Autoritătlle cercetează. 

Rep. 

lncunoştinţdm onoratul public, 
cd in ziua de 11, 13, 15 şi 18 
Iunie a. c. pentru spălarea con
duclei de apd dela orele J O sea
ra pânt'J la ora 6 dimineaţa ser
virea apei va sista in intreg oraşul. 

cor mixt acomp. de orch. 

Il. 
1. M uzi ce s cu: a) Concert de 

Crăciun. cor mixt .comp. cu orch. 
b) Concert de Paşti cor mIxt acomp. 

cu orcb, 

2. H u b I c: "Lăudaţl- ... cor mixt cu 
tenor solo acomp. de oreh. 

3. H u bie: "Sfânt"... cor mixt ca 
soli de Sopran, Alt, Tenor şi Bas 
acomp. de orchestrA. 

bclpatlv pe 3 lum. ceară scutiri de taxă pentru fetele J 

Taxa de inscriere 200 Lei, tax~ de vor inainta cerere la consiliul eparh' 
medic 300 Lei şi dete~lorări ?O<? LeI. I până la 15 Aug a. c. 

Anunţurlle pentfu pnmlrea 10 mter-I Afară de scutirile de taxă aproba 
nat se vor face dela 1 Aug. Ia 1 :;ept. de Ven. Cons. dela începutul anul 
FIecare elevă va prezenta.l Certifl~at şcolar, În cursul ano lui nu sevor pul 
şcolar d~ clasa ablsolvat.ă, 2. Certifi- face alte scuturi. 
c~t medlc~l că este depllll sănătoasă Direcţiunea internatului ort. ro 
ŞI 3. Certificat dela comună că nu este defete din Ara 
aCQlo nici o epidemie. 

Fiecare elev se va ingrijI de cărţi 
şi recvlzite şcolare. Oir. Internatului lntorcându-mă din călătoria de studi 
nu ia in privinţa aceasta nici un an- aduc la cunoştinţă că mi~am ince 
gajament. pracsa. 

Elevele vor aduce: 2 perinl cu 4 feţe, Atât la axtractie cât şi celela 
1 plapomă cu 2 cearşafe, 2 cearşafe tratamente dentlstice nfcl. cea ro 
şi 1 acoperitoare dp. pat, toate acestea mică durere impunsătura unul ac 
vor fi albe., rufăria de corp necesarA, provoc. 
un covorella pat, 6 ştergărl, 3 şervete Aceasta o dovedesc in timpul pra 
2 cârpe pentru ligi an, 1 cârpă pentru tiei dimineata dela oarele 1-9, pen 
bucătărie c are rămâne internatulul, săraci, extracţll fără nici o durere 40 1e:4 
1 ceaşcă şi 2 farfurII, tacâmurl, Ioel N. m. 9-12 ŞI d. 11l. 3-6 cu pr 
pentru şt!rvet, podişor pentru tamâcurl, ţuri reduse lucrez. 
2 pAhare, 1 cârpă praf. piaptăn rar şi Dr. Tdmdşdan Ştefan 
des, perle de dinţi, de cap, de unghII, med. unlv. dentisf Bul. Ferelnand 1 
haine şi de ghete, 1 păr. pantofi de Arad. 
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