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Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

Opinia publică, alături de par. 
tidul national.liberal .... eştejeşfe ca
tegoric pe toti poHticianii meschini 
cari abat pe preoti din drumul 
Jor şi cari in patima lor crimi
nală incearcă - din fericire fără 
nici un succes - Întroducerea 
Bisericei in luptele politice. 

Arad 24 Iunie 1928. I f Apare săptămânal sub conducerea unui comitet II 
1: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiii:i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

Gestul sleahtei ... , ~ ~ună ~o~~o~Hrie a ju~etului. 
Şleahta parvenitismului politic, 

şleahta desechilibrului moral al 
politlcei noastre postbelice, tag
ma naufragiaţilor perverti ţi de 

'ideologia scripturală a scaunului 
'atotputernic, ş!eahta nemernică a 
celor ce ignorează orice strălu

,cire de energie românească, şi- a 
) asvârlit din nou scuipatul ce tn
;\ globează taina atâtor păcate po-
0, Iitice, peste triumful mondial al 
~ Inteligenţei tnnălţărei noastre nR-
1 ~onale ..• 
U ' Nu vom discuta posibilitatea 
1, unei iniţieri, in evoluţia şi stră
ă lucirea argumentelor de drept, 

politice, sau jstorice cari, fâlfâ
ind deasupra sforţărBor unui neam 

n intreg şi a unor intrigi şi cam
s panii Internaţionale de ani de 
1'{ zile, a făcut să se eternizeze In 
ll~ cupola magnifică a judecătorilor 
ptf mondiali, principiul atât de nă
it;t păstuit al dreptăţii romârleşti. 
a~ Trecând peste orice detalii şi 
)1' considerente, in afară de tema 
ud vastă Ci- tratatelor, peste orice joc 
:a: de naivă credulitate maghiară şi 
re, excluzând orice idee de răsco
b, lire filo· rotermeristă, am asistat 
:,: la procesul dela Geneva, nu ca 
:1' ta un simplu litigiu al unei ju-

stIţii de forma] mercantilism di
plomatic; sllueta de reclamă a 

le; manechinului sentimental, a ade-
'văratului manechin sentimental 

., Rothermere, urlătoarea maghiară 
,k ce-şi întindea nenorocitu- i tub 

acustic peste toate metropolele 
unde se desvăluia lumii mizeriile 

1. m!noritarilor din România, apo
u logetica făptură a Contelui Ap-

ponyi, strigătele in toată lumea 
de suierinţele "Civilizatului" po

lle por maghiar, făcuseră din pro-
,cesul OptanţilDr dela Geneva, 

d dintre prostia maghiară deoparte 
şi inteligenţa covârşltoare a la
tinităţii de alta, Jltigiul real dintre 
două naţiuni. 

Intre uriaşul gol dintre cei doi 
)4 diplomaţi, nimeni nu mai vedea 

deslegarea unei chestiuni de po
.1itică internatională sau de a fir

o mare al unui drept garantat de 
rii evidenţa atâtor tratate. 

ministru din consiliu şi până la Inţ( legând opera de consoli
cel din urmă jazz-bandist de ca-I dare, ce actualmente se înfăp
baret, cauza sfântului drept ro- lueşfe de fosturile guvernante în 
mânesc, fără nici un protector In foate co/ţurile ţării şi contribuind 
lumea siluetelor prăbuşite ale unei la ină/ţarea necesară naţiunei 
aristocraţii degeneralizate, şi-a noastreJ care cu toate ascensi
trântit cuvântul ei de ordine pe- unile politico-istorice şi-a ciăti
ste toată iluzia tuturor cerşetori- nal organiza/iunea de slal in 
lor internaţionali,.. urma marelui războiu, DI. 1. ae-

Iar tn această splendidă goană orgescu, Pre/ecJul judeţului Arad 
de strălucire, in acest torent de desfăşoard pe această făşie de 
străduinţe şi patimi, In acest pământ românesc, una din acli
vârtej de aspiraţiuni şi clocote, vităţile menite să elaboreze in 
naţiunea română şi-a lnsuşit cu scurlă vreme, misiunea ce statul 
drept cuvânt, titlu de premieră a român trebue să indeplinească 
oratoriei mondiale, cea mai glo- la graniţa unui orient occiden· 
rjoasă din câte au ilustrat bara lalizat în bună parte de emisarii 
pretenţioasă a selectei societăţi tuturor energiilor româneşti. 
a Naţiunilor ..• 

Şi când in afară de orice me
schină patimă de partid, con
ştiinţa intregei lumi româneşti 0-
vaţiooă in gara Capitalei pe câ
ştigătorul acestui Inalt premiu de 
afIrmare natională, în ziua când , 
marele nostru TItulescu păşi o
bosit şi plin de fericire pe pă
mântui ce nu-l lăsase a f~ călcat 
in picioare de orice nemernică 
pretenţie, gestul respingător al 
şleahtei de mărunţi opresori na
ţionali, fu lnfierat de atitudinea 
revo]tată a tuturor românilor con
ştienţi de menirea sărbătoarei 
ce-i aduce la un loc, in aceiaşi 
unire de gânduri şi in aceleaşi 
emoţionante lucrări de fericire 
românească: Partidul naţional-ţă
rănesc, nu trimisese nici un de
legat, care invidios, pismatic, 
nemernic, oricum ar fi fost - a
ceastă inutilă păpuşe de pre
zenţă - să fi fost măcar mar
tor al acestei epopeice manife
stări de entuziasm naţionaL 

Au ajuns atât de respingători, 
aceşti detractori de succese na
ţionale, de manifestări româneşti, 
atât de sufocanti şi atât de min
cinoşi şi mesch:ni. incât de mul
teori stai Ia indoială dacă mai 
trebue sau nu să le acorzi cu 
destulă tărie noţiunea de români. 

Căci, cum ai putea numi "ro
mân" pe acela care a scuipat 
pe comunitatea de gândire a ro .. 
mânlsmului? 

I. Oeorge.scQ Prefectul judetului Arad. 

Fondurile de repartitie reeşite 
din alcătUIrea bugetului judeţan 
pe anul in curs, dovedesc nu 
numai o concretd intuiţie de kO
spoddreascd energie, dar l' un 
inalt spirit de inţelegere, a tot 
ceeace realmente poate fi util 
pentru intrunirea tuturor elemen
telor. in stare să abroge orice 
demagogicd acţiune. 

Vom documenta ca un larg 
spirit de echitate şi justiţie câ
teva dm sferele de utilitate pa· 
blicd, câteva din necesităţile ce
lor mai lnsemnate din ramurile 
de activitate ale unui stai, câ
teva din punctele de restaurare 
româneascd, stabilizafe de cum
pdna anei neinfrânte dorinţi de 
propăşire noţ/ona/d. 

d: Dela ultima sfidantă mustaţă 
~ 1, de maghiar şi până In cel din w. ro --- .,. . 

Din actualul venit de 61 mi 
lioane, s'aa provdzut wmdtoarele: 

Cnstrucţll şcolare. 

Fondul de 1 J milioane, necesar 
nouilor construcţii şcolare. 

11 milioane, acordate numai 
lnvăţdmdnlului public, consfituesc 
factorul esenţial al intelegerii 
adevărate! utiliMţI naţionale, e 
laiura de ingrddire a futuror 
simţemintelor spre care tinde e
voluţia de propăşire fundamen
tald a organizaţiunei pe principii 
solide de stai modern. 

Inlr'o vreme, când aspiraliu
nile conducătorilor noştri trebu
esc indreptate spre ţinla făurirei 
sufle fu lui poporului romdn, J 1 
milioane aservite instituţiei şco
lare, denotd cea mai perfecttJ 
cunoştinţă a probleme/or soda/
naţionale a aceluia ce conduce 
destinele judeţului Arad. 

IngrijIrea Bisericilor. 
Pentru reparaţiile cerute de sta

rea precară a maliora din bise
ricile judeţului Arad, fondul de 
2 milioane lei alocat acestora, 
reprezintă iar forţa de ÎnlănţUire 
a acestor trainice gândir; şi pre
ocupări de imperJoasd consoli
dare. 

Ani de zile, biserica făurise 
sufletul tdranulul, ddnd la 1917 
forţa aceea de nepieritoare sin
teză morald, cale a rămas eternlt 
în istona neamului romdnesc. 

Fard acel sdrobitor elan ce a 
fecundat Vijelios epopeea noastrd 
naţională, fără acea neimitabild 
putere a forţei morale ce a di
strus puteTi de neinchipuit, exi
stenta noastră ca neam ar fi fost 
demult problematica, pulberei de 
granit a ostaşalui Romdniei $' ar 
fi distrus de mult de germenii 
anarhlSrnalui incendiator de su
flete, ce inandase atmosfeTd a
nilor de vitregie ai rdzboiului. 

lată de ce, opera de conso
lidare a şcoaJei şi bisericei re
prezinttJ factorii de afirmtlre e
S4!ntiaJd in activitatea laborlocut1 
Q Prefectului judeţului Arad. 

In numdrul viitor vom continua 
seria distribuirei fondurilor bu
getulal judeţean. ....... $ .... 

20,000 lei pentru eleYele pn!IIIfere. 
0-1 Prefect al jadeţalui a dat suma 

a j :~~ăs:!~i~ţad~!~ttu~ţ:e;t~~â~~~= COnUf!301 International de ftgricunun. Reparaţii de Poduri şi Şosete. de 20.000 lei revizoratulltl fCo1at spre 

la le d1stribui ca premU e-!evelor ClI 
11l~. nalţilor magistraţi, se socotea ca Joi 21 Iunie 1. c. s'a intrunit la Pre

decizia definitivă a procesului fectura JudetuleJl comisioaea orgaai
d' t ă' zatoare cu privire Ia congrtsul inter

'a. In re naţiunea român ŞI ma- naţional de agriculturi, care va avea 
ltr& ghiară. loc in anul 1929. AceastA comJsfuDe 
i If1, Şi totuşi, cu toate prinţesele a fost prezidat! de d-I l Georgescu 
)r~ şi sacrificiile de sânge, asvârlite Prefectul judeţului şi s'a luat o serie 

d 1 intreagâ de măsuri in vederea unei 
. e precupeţii dreptu ui suveran bune primiTi a congreslştHor interna-

r 1 In .remunerarea· .,marelui pro- 110Dall cu prilejul vizitei acestui judeţ 
cesM In care era angajată intreaga stabiBodg.-s.e şi punctele ce vor fi vâ
nai une maghiară, dela primul zute. 

Fondul de 26 milioane lei ce prtJeiul n:;Joziţtri de lucrul manual 
va servi reparaţianilor drumuri- de fIne de In. 
lor şi podurilor cari, nertvdzalt 
de 10 Ilni TecklmtJ o seriotUd 
ingrijire 11 s1lpraveghere, precum 
şi construirea de noui poduri, 
printre cart podul dela Gurahonţ 
de. peste Cliş, a cdrei singunl 
construcţie necuilll suma de 2 
milioane Iei. 

• 
0-1 1. Oeorgeseu Prefectul judeţllhif 

Lania tr~cut.1 a avut o coafertnţl ~ 
ootarii dia ptaseie lne. .. Şiria, la 
refedlnţa pjaselar respedive, lat Marţi 
la prefectura jqdeţului ca notarii din 
celelalte pUsi, conferinţe cart an ton 
de ordiu admialsltati.. . 
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D I R E C Ţ 1 U NEA 

UZINELOR DE GAZ 
A ORAŞULUI ARAD 

Se află În situatia plăcută, ca să servească Ono public 
cu gaz de calorie inaltă, cu al cărui ajutor putem, ca În 
timpul de pace, lumina ieftin, încălzi, pregăti mâncări 
a călca rufe şi a ne scălda. Istalatiunile necesare şi 
monliirile le executăm pe rate şi pe preturi de regie. 

UZINELE COMUNALE 

SECŢIA GAZ AERIAN: ARAD 
Str. Muciu Scevola 9,11 şi 13. - Telefon 27. 2S şi 16. 

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

În ce priveşte comenzile etc. 

Nu căIUoriti 
la băile scumpe când ŞI m 
ARAD primit acelaş trata

ment cu baie de 
Acid carbonic de 
Buzia" Sulfur şi 

Sare hidroterapie 
cercetati deci 

baia } S· · 
Artezicl I mal. 

DSBehl! pentru bărblli a.lI. & 1/1! d.lI. ~ Of. 
ft .. temll p. 1. 2-&. 
Bilete cu pret redus. 

No. 401. 

~"'Â."""''''''' Gustând aerul curat de mureş, 
cercetaţi şi casa A. T. C. a 

biirci10r J unde puteti face 
excursiuni pe mureş cu 

..,... Barca cu motor 
Casa bărcllor este asor

tată şi cu un B U F E T 
s p e eia I unde' se găsesc 

zilnic mâncărl gustoase calde 
$1 reci şi B ERE proaspătă. 

Afari de membri societătii poate 
lua parte tn general tot publicul 
atât la bufet cât ,i la barcă. 
No. 146. .... ...,."" .... "" .... ...,. 

Primlrl. comuDel Şolmo,. 

Concurs 

Pentru Indeplinlr •• postului de im
pegat la prlmltia comuDel Şotmoş. 

Retrlbutlunlle lunt cele aproblte ta 
Bugetul anal al 1928. 

DorltorU cari doresc a ocupa aceat 
post ,1 Indepllneac condlţlunlle pre
vlzute tn art. 368 dln legea pentru 
unificarea Idmlnl.tratlvl Il 1,_ tnalu
teze cererile complectate cu actele 
prevbute tn art. '1 al regulamentului 
geatru aplicarea Itatutalul funettoaa
rilor publici plnl la t luUe 1928 .
.ceatel prl mitll. 

Şohllo, la 20 Mall. 1928. 

476 Prl"'drta. 

Serviciul Tehnic al Judeţului Arad. 
la No. 1744 I 1928. 

Publicaţie de LIcitaţie. 
Se publică Hcttaţlune publici pe 

ziua de 24 August a. c. la ora 11 a. 
m. la Prefectura Judeţului Arad, pen
tru lucrările de Impetruirea şos. jud. 
Mlcălaca - VArfurlle klm. O. o - ]21. 
o tn valoare de Lei 2,504,422. 
. Cond!ţlunlle de licltatluue se' pot 
vedea la Serviciul de Poduri şi Şosele 
din Arad intre oarele oflcloase. 

Licltaţlunta se va tine tn conformitate 
cu dlspozl1iunHe legei contabilitAtII 
publice Irt. 72-83 in localul Prefec
turei Judetului Arad. 

Arad. la 19 Iunie 1928. 
Servo Tehnic al lud. Arad. 

No. 484 

Serviciul Tehnic al Judetului Arad. 
la No. 1749-1928. 

Publicatie de licitatie. 
Se publicA licltaţiune publici pe 

ziua de 24. lulle a. c. la ora 11. a m. 
la Prefectura Judetului Arad, pentru 
lucrArile de transportul cu cAruta a 
pietrei aproape necesare pe ,oselele 
judetene. 

1. Arad·Curtici soct klm. 0.0-11. În va. 
loare de lei 22,700. 

2. Pâncota-Sântaoa-Curtici soctorul klm. 
0.0-308 în valoare de lei 91.500. 

3. SeleuQ- Zărand-Nădab sectorul klm. 
0.0-21.0 in valoare de lei 62,350. 

4. pecica.Peregh sectorul klm 0.0-6.0 
în valoare de Iei 16.800. 

5. Socodor·Otlaca sectorul klm. 0.0.13.1 
in valoare de lei 11,520. 

6. Ineu-Şicula sectorul klm. 0;0-6.0 tn 
valoare do lei 9,600. 

7. Boesig·Bellu sectorul klm. 0.0.4.7 in 
valoare de lei 1,540. 

CondlţlunHe de licitatie se pot ve
dea la Serviciul Tehalc al judetului 
Arad tntre orele oficlaase. 

Ltcitaţluaea se va tine tn conformi
tate cu dlSpoz.lţlunlle legei contablU
tAţii pubJtce alt 72-83, lu localul Pre
fecturel judeţului Arad. 

Arad. la 19 IUDle 1928. 
Prefectura jUdtftdui Arad. 

Serviciul TehnIc al jud. Arad 
Nr. 483. 

Citiţi şi rAspinditi 
ziarul 

." TRIBUNA NOUA" 

PrimAria comunei Şolmoş. 

Nr. 345-1928. 

Publicatiune 
Primăria comunei Şotmoş publicA 

IIcitaţlune minuendA pe ziua de 1 
Iulie 1928 ora 9 pentru furnizarea alor 
96 m' lemne de foc calitatea I de fag 

I şi carpin, bine uscate pentru incă1zttul 
primăriei ,1 locuintei notarulul. 

Llcltaţlunea se va ţine prin oferte 
lnchlse şi sigilate in conformitate cu 
art. 72-83 din legea contabilitAtii 
publice. 

Şolmoş la 30 Malu 1928. 
477 Prlmdria. 

Primăria comunei Pâncota. 

Nr. l420-1928. 

Concurs 
Se deschIde concurs pentru ocupa

rea postului de moaşă in comuna 
Pâncota, devenit vacant prin decedare. 

Cererile lnsoţlte de actele prescrise 
în Reg. Statutul functionarilor publici 
ni se vor inainta până la 31 luI. a.c. 

Retribuţlunlle sunt cele prevăzute 

in bugetul comunal. 
Pâncata, la 13 Iunie 1928. 

PrJmdria. 
Nr. 473. 

Nr. 319-1928. 

Publlcatlune 
Primăria Gurba jud. Arad tine IIcl

citatie publici pe z.lua de 20 Iulie 
1928 ora 10 pentru repararea. vărul
tul şi plctatul edificiului PrimAriei ,1 
locl1lnţa notarulul. 

Condlţlunlle de licitatie ti devlzul 
se pot vedea zilnic tn biroul notarial 
Intre orele oflcloase. 

Licitaţia se va tine ro conformitate 
cu dlspozlţiunlle Legei contabilitAtii 
publice Art. 72-83. 

Ourba la 3 Iunie 1928. 

Primaria. 
Nr. 412. 

Prlmlrla comunei SchOndorf. 

Nr. 390-1928. 

PubUcatlune 
Se aduce la cunoştlnta pnbllcă, el 

tn ziua de 26 Iulie 1928 se vor vinde 
prin licitatie publici la ora 10 la prl
mlrla comunei ScMndorf, 1 armAsar 
murg de 5 Inl şi un armăsar negru 
de 6 aol. 

Licitaţia se va ţine In conformitate 
cu art. 72-83 din legea cont. publ. 

ScModorf la 15 Iunie 1928. 

Nr. 467. 
Prlmafia. 

Prlmirla comuDei Sebiş. 

Nr. 961-928. 

Publlcatlune 
Primlrla comunei Sebl, aduce la 

cunoştlnta generali, el tn z.lua de 
24 Iulie 1928 orele 10 va ţine IIcita
tiuue pubUcl In localul primAriei pen
tru furnizarea a 20 000 buc. tiglA 
(Holm) 150.000 buc. cArlmldA, 2000 
bac. oale la coame. 40000 kgr. ce
meDt, .fO.OOO kgr. var bru" pentru e
diflcuea lalel featlvale ,1 de desemn 
a ,coalel primare. 

Licitaţia se va tine la conformitate 
cu legea contlbUltlţll pabllce ca o
ferte tochlle. 

Sebl, la 15 Iunie 1928. 

Primaria. 
Nr. 470. 

Nr. 26 

PrimAria comunei Seblş. 

Nr. 961-9:lM. 

Publicattune 
PrimAria comunei Sebi, aduce II. j 

cunoştinţa generală, cA in ziua de 241 / 
Iulie 1928 orele 10 va ţinea licitatluD~j 
publicA in localul primAriei pentr~ ( 
darea in intreprindere a lucrărilor d

J 

I 

edificare a salel festlvale şi de desemu ,( 
a ,coalel primare. 

Licitaţia se va tlnea in ccnformltat " 
cu art. 72- 83, şi condttiunl1e geis 
nerale pentru intreprinderi de locră~~ 
publice din legea contabllltAţli publ! , 
ce şi cu oferte inchise şi sigilate. 

Coocurenttt vor depune odată c j 
ofertele ,1 garanţia de 10°/. dtn 
loarea lucrArilor. 

LucrArile se vor face conform 
vlzulul şi planului aflltor la prlmlrl 

Celelalte condiţiuni se pot vede 
la primAria Seblş tn orele de servici 

Sebiş la 15 Iunie 1928; 

Nr. 471. 

Primăria comunei Luguzlu. 

Nr. 739-1928. 

Publlcaţtune 

Rămânând fărA rezultat licitaţia dl . 
30 Maiu 1928 pentru constructia al 
2 (două) poduri pe drumul Luguză 
Camna şi Camna-Taut. publicăm dl 
nou licitaţie pe z.lua de 5 luBe 19 
orele 10 cu oferte inchlse. 

Licitaţia se va tine in conformlta 
cu art. 70-83 din legea contabUItăj 
publice. 

Lugudu. 13 Iunie 1928 

Primdrj 
Nr. -468. 

România. - Institutul Medlco-Ped 
goglc de Stat din lneu, iudo Arad. 

Nr. 184,9 Iunie 1928. 

Publicaţlune 

Anullndu-se rez.ultatul llcitaţtun 

anunţate prin .. Publlcatlunea Nr. 7 
1928·, prin aceasta se aduce la c 
noştlnţa geoeralA, el pe data de 
IUNiE 1928. ora 11 a. m" se va ţi 
o nouA licttaţle pabUcl, cu oferte t 
chlse ,i slgUate, conform art. 72-
din legea contabllitlţH publice peu 
aprOVizionarea Institutului cu comb 
sUbillll necesar pe anul 1928, tn c , 
Utate de cea. 15 vagoane lemne ~ 
foc, cal. I-a, de esentA fag crApi 
tlletură de 2 ani. 

Caetul de sarcini ,i orice alte II 
murln privitoare la aCelstl llcltaţll 

le pot vedea fi cere in fiecare zll 
cancelaria adminlstratlvl a Institutuh 

Ofertele neiosotlte de garantia legal 
DU vor fi luate tn considerare. 

Nr. 469. 
Dirtctlunea lnstUutuh 

PrimAria comunei NUlac. 

No. 2773-1928 

Publlcaţiune. 

Comuna Nldlac tine licitaţie pub 
el In ziua de 16 Iulie 1928, peo1 

facerea altor doul ftotlDI ca sl,tl 
Northon. 

Licitatia le va Iinea tn coat. cu I 
72 ,1 urmAtorII dia lelea contabilUl 
publice. 

Le caz., ci licitaţia 1. nu va l' 

rRaltat, IIcitaţta n. le va tlDea la zi 
de 1 Aaguat 1928 • 

Nidlac, la 7 IUD'e 1928: 
Printarla 

No. 0480 
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In memoria lui flurel Grozda. Servo Apelor Reg. VII-a Arad. 

Cine, dintre cei cari [-au cunoscut 
11., ar fi crezut că cel care in toamna tre
~4! culd pleca insplt metropola lumii, ho
li târlt să 'nfrunte CII bărbăţie orice obsta
r~ col t tar ivi în calt, a plecat spre a 
itI nu se mal intoarce nlclodatd in m/jlo-
l~ cui nostru? 

Şi totuş. Lelu arozda, ttindrul plin 
,tde viatd, deopotrivă de abil in lumea 
e· sportului ca şi 'n aceea a cărţilor, stu
in Jentul plin de râvnă şi de stdruitoare 
Hl' stlMuintă s'a stins Într'un sfârşit ca-

pricios de primăvară cum se stinge o 
c floare plăpdndă când un vant raMeit 
,ar'" i orb o rupe intr'o nepăsare revol-

tatoare. 
le Vtstea morfii sale premature s'a ră
'Ietslelit asemenea fulgerului prevestitot 
le~e furtună increlind frunţile şi umezind 
:1~Chil celor cari [-au cunoscut ~J Iubit. 

. lovarăşi de preocupări şi străduinll, 
, m străbătut alături, ani dearândul, 

~j diJe spinoase ale Întortochlatei noastre 
Jiet/. Ne Imbărbdtam, ne indemnam şi 
.e potenliam stălu/nta năzu/nd spre 

~
eleQşi tărâmuri, v/stind aceleaşi idea
ri. Şi-aşa depantind v/sănle caIi ne 

. podobeall tinuelea şi 1mbinându-ne 
ămtintdrlle dlstrugdtoare de zagazuri 

dl~am trăit copildria pe băncile ş(oa
llC;i, pe pajiştea verde a câmpulul de 
ăufport. 
dllli Întâlneam totdeauna vesel, surâz(}-
9~r gata sa-jl comunice tot din ceeace 

~tlse, din ceeace a/lase. 
ta~ Iubitor de /ramos şi adevăr in faţa 
tât~legilor gdsia o nemdrginlta simpatie 

care-l aşteptam sa vie incarcat cu roa
dele straduinţii sale nemărginite, Prie
tene Lelu! Ne-al părăsit pricinllindu-ne 
o durere prea mare Spte a o putia 
exteripriza printt'un condei neputincios. 
Amintirile pe cari ni It-ai lăsat sunt 
prea frumoase spre a mal incerca sa 
le mă,turisim In aceste ceasuri de crudd 
lncefcare. Dm noianul preocupă.rllar 
noastre ne smUlgem acum spre a-Ii 
primi cu strângere de inimă semnifi
caţia sfârşttului tau. 

lu cel strădalnic, tu cllplin de râvnă 
de-acolo din 'f'Ilumea unde nu este durere 
nici suspine ci vlaţij jdrd de sjârşit" , 
ni-ai dovedit CII aceeaşi senlndtate ză
dărnicia st,aduinle/a, noastre şi deşer
tăciunea viselor pe care ni-It impărtă
şiam adaM, 

Deaceea noi cei rămaşi sd fim şi 

mal departe hărţuiti de trudnicia cli
pei. In jata proaspătului tdu mormânt 
lngenunchiem prosldvindu-ţi memoria 
şi te rugdm sa ne primtşti ceeace 'n 
neputinţioasa noastrd strădanie ili ofe
rim cu aceeaş dragoste nepreclipelltă 

cu care te-am răsfăţat intotdeauna 
salba lacrl111ilor ferbinlJ ce şlruesc nă
valnic din ochii cel.r osândiţi să urce 
mai departe drumul ce duce spre acela~i 
noapte ce te tnjoşe pe tine acum când 
nu te mai avem pdrlaş al visurilor 
deşarte " al idealllrJlor zăddrnicite. 

Fie-ţi ţărtina uşoalQ şi memotia veci
nle neştirbita. prietene drag} " 

Bucureşti, la 17 Iunie 1928. 
VICENŢIU BUGARIU 

student rn drept şi filozofie. 

~
o neprefacuta prietenie, iar in a celof 
ri li cunoşteau In afard de şcoală 

, ,. lu se bucura de aceeaş dragoste pe *) 
rrl~rt ştia s'o preţuiască şi de care se Loc deschis 
JlJrednlcia cu prisos/nţd. 'Subsemnatul declar că pentru soţia 
! Dar cum vremea fuge 'n goana mare, mea Eszti Hesz (nlscută Kărosf) care 
:d8'Opii lnaripajl cu viSdrl şi idealuri, de prezent nici nu este la mine nu 
Id. riUţi In juvenile incercari, am ajuns I Iau nici o responsabilitate. ' 

~
ne strabatem mat departe drumul BELA HESZ 
răscruci" lntorlochierl. Bacalau- Arad, str. Gh. Popa Nr. 8 
• , a fost o ril,cruce despărţitoare 

~d 1 i II '11 d ijl' ., Pentru cele publicate sub această ru-
UD .. rumu u pe care PSI e el ,-am brici, Redacţia DU răspunde. 
. 1 rcurs tmprellnă. 
c~ Rl.sipiti pe unde nevoile ne-au dus 

e ~ lrrdepărtaţl pe unde ne-aII purtat Cinema: 
ţl"eriJe. Apollo şI Malul Mureşulltti 

~ t~ Ne-am desparţlt incredintati ca ne dIn 23-26 
- ~m mal felntOlni pe un alt câmp decât CoUba lui Badea Toma 
~ntltela al sportului pt alte bănci decât din 27-29 
r1bofelea ale ,coalei. JolII Jocker 
ca'*şt scontând bucuria anei ftintalnill, 
~ ~am urat o cat mDI grabnica reali
lp,", a nazuin1elor noastre juvenile .... 

Vtan/a: 
din 24-26 

Sfinta Terezl. 
din 27-30 

Nr. 2531 I 928. 
NOI, Şeful Serviciului Apelor Re

g'unea V[)-a Arad. 
Având in vedere dlspoz1tlunlle or

dinului Ministerului LucrArilor Publice 
Nr. 24568 1928. 

HotArim. 
Art. 1. Dosarul referitor rmpreună cu 

anexele pentru intregirea digurllor ca
nalului Buder in hotlrul comunei Ot
Iaca sunt puse la vedere publici, pen
tru a tine licitatie publică in cauza 
rxecutărll lucrărilor mai 8tJsamlntlte. 

Art II. Licitaţia se va ţine atât la 
MInisterul Lucrărilor Publice în Bucu
reşti, cât şi la reşedinţa Serviciului 
Apelor Regiunea VU-a Arad, (Str. Popa 
Gheorghe No. 4) în ziua de 16 Iulie 
1928 la ora 11. 

Art. m. LIcitatia se va tlnea con
form caietului de sarcini depuDând 
solicitatorll foalnte de inceperea lici
tatiei garantia de ) 0% din pretul lu
crăriJor. 

Arad, la 19 Iunie 1928. 
Şelul. Servo Apelor Regllln.ea VII·a Arad. 

Nr. 482. 

Primăria comunei Nădlac. 

No. 2772- 1928. 

Publlcaliune 
Comuna Nădlac tine licitaţie publici 

In ziua de 16 Iulie 1928. pentru re
novarea trotuarulal comunal. 

licitaţia se va tlnea fn cont. cu 
art. 72 şI următorii din legea contabi
litAtII publice. 

La caz, ci licitaţia 1. nu va avea 
rezultat, licitatia II. se va ţinea tn ziua 
de 1. August 1928. 

Nădlac, Ja 7 Iunie 1928. 
Prlmarltl 

NO.479 

Prlmiria comunei Bonteştl. 

Nr. 67-1928. 

Publlcaţlune 

Se aduce la cunoştinţa generali, 
ci fn ziua de 30 IunIe 1928 orele 11 
va avea loc la prlmlrla comunei Bon
teştl licitaţie publici ca ofertA fnchisl 
pentru cumpArarea unei pompe de apA 
pe seama comunei; in conformitate 
ca dlllpozlţlanlle legII cont. publ. 

Orertele .fgllate le pot trimite pe 
adresa prlmlrlel Bonte,tt. 

Bonţeştt, 20 Maia 1927. 

Pag.3. 

Zile de pelerinaj -
18 SI. mănăstire Bodrog. 

Pelerlnagele şi mlsuinlle religioase, 
impreunate cu acelea, se orânduesc 
dupA cum urmează: 

La: 1.) Sânziene-Naşterea sf. Ioan 
Botezătorul. 2l Iunie: Protopoplatul 
dela Banat-Comloş, impreună cu cel 
din terltorul pAnă la linia feratl Tlml
şoara-Vlnga-Arad; 

2.) Sân-Petru - sfinţii Ap. Petru ,1 
Pavel 29 Iunie: Ţinutul Hălmaglulul 

- Butenl - Ineu şi in parte Şlria pe 
unde trec; 

3.) Sân-lIie-sf. Proroc lIfe, 20 Iulie: 
Valea Mureşulul, Llpova-Radna; 

4.) Probrejanta-Schimbarea la faţăI 
6 August a Cel din Timişoara cu tot 
tinutul pAnă la linia trenului Timişoara 
-Lipova; 

5.) Sântămaria mică-Naşterea NAs
cAtoarel de Dumnezeu, 8 Septemvrie: 
Ţinutul Bellnţ şi Recaş pană (a valea 
Mureşulul; 

6.) 1 alere a Capului sI Ioan, 29 Au
gust: Ţinutul Ineului (CAmpla) Chlşl
neul ,1 SâDtana; 

7.) Ziua CrucU-lnăltarea sf. Cruci, 
14 Septemvrle: Curtlcl-Arad-Peclca; 

• 
Sântdmaria-mare - A dor mir e a 

Născătoarel de Dumnezeu, 
15 August, rămâne şi pe mal departe 
prilej de pelerinaj general. N a le vor 
mal organiza insii, ca tn trecut, mi
siuni religioase de mal multe zile, c, 
va fi un fel de praznic de veselie du
hovnt ceascA. 

Primăria comunei Nădlac. 
Nr. 2774-1928 

Publlcaţlune. 
Comuna Nădlac tine licitatie publică 

cu termen scurt tn ziua de 1 Iulie 1928, 
pentru petrlşul necesar drumurilor co
munale. 

licitatia se va tlnea 10 conf, cu art. 
72 şi următorII dIn legea contabl1ltlţU 
publice. 

La caz, ci Ucltatla DU va avea 
rezultat,'lIcltatla n. se va linea tn ziua 
de li Iulie 1928 . 

Nădlac, la 1 Iunie 1928. 
PrimiJrla. 

No. 478 

Dela Adţla Financiară. 

IDar latdl Moartea pe ctit de crudd 
~ ~ atât de neaşteptatd răpeşte pe cel 
taţl~fiiiiiiiiiiiiii~~iiiiii"-;~~iiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiii~~~~iiiiii~~~~ 
It LAI B U C Se'Dcepuse demult Ilujba.... ,I-mi spUlele, joc fete, flacăI, mal marU, 

Pauza! Primaria. 

AdmInistraţia financiari aduce la 
cunoştinţa dlor membrII corpului di
dactic că Ministerul de finanţe cu or
dinul No. 158731(92ti a aprobat ca 
plata salariilor pe lunHe Iulie ,1 Au
gust 1928 să se facă cu anticipaţie în 
cursul lunei Iulie, insă sub conditia si 
se justifice achitarea tuturor Impozite
lor elementare ,1 globale cu cari sunt 
Impu,1 pe primele 3 trimestre ale anu
lui curent. 

:ul~ S Preoţi şi protoerei, O bolnavi ce fasele: ŞI privind mi duce mintea 

~ 
II ruga Poate lunt prea păcătoasă la distracţII de boer. 

~ga. me multi va II fie pe Domnal roga de-ala nu m'am lecuit. ............,... 
adunati Ja labac, larl credinclo,1 pe fuga , • • • • • • • • • • • • • , • 

tu De 'n.llţare, Treceau rinduri la cascadl Fiecare om dia grapari 
c 'u sArbitoare, eate anal doi sau trei. Din tece'n zece minate le distreazA cum Il vine, 

~_ La Ilujba de de.legare, <> curge apa UD minut; 
-.utru cel tn neputlnţt. Apa Iese de lIub munte, lati-o creşte, Cu Datora, 

tsbucneşte dintr'un stei, se 'nmulţe-te, jucltara., 
ce II vindece le duc. Y Altii multi cu bllutura Rece. Uni, Umple grota şi pocne,te; .. 

iti lume va si fle 
adanatl la Isbuc, 

. De pllctrt, 
,ub. de durere, 
.eD~ Blrbat copil ,1 muere; 
il.t~ ciad mergt.atlta lume, 

:u J. . . . . e~ ~e .ce •• ~ n~ ~i. d~c.? 
lUti~ 

p-ne ajun,1 acolo, 
~ .~i ia pldure'a luminI" 

1* Prii ricoare, 
~ z: 'atre .Ivoare, 

t Pe aa dlmb aclldat rn .oare, 
~d dia lUI coboarl lumea 

rrJa. lunecAad pe povirDl, 

crlstallai, ŞI ce praznic o'ar fi fost 
Porne,te dia ITota pllDl, Atunci toti l'a plec, Iau apl de era senin ,1 bine. 

Pe cllcadl 'Pjol II spele de Ipilat nu de bAut. 
prApAditi ,1 val de eL . .. . . . . . . . .. .. . . . .. , 

Ne apropiem mal tare, 
,1 privim Imlnunllt: 

Vezi Indatl, 
cum .e .altl, 
Apa binecuvintatA. 

ŞI era Il .puu la unal: 
mergi de-acum e,t1 curAIIt! 

Dar Imi ,dalel aminte 
cam pe drum am IntllaU. 

PAr' ,I-mi pel. 

Dupl ce a curl aUta, 
se retrage, lasi'u lec, 

Pentru pradA 
Pe calcadl, 
Blnl,orli albi grAmadA; 

ŞI a,a se tot repetA 
plAtind toti care cum trec. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 

la. m.l las, pe larbl verde. 
jaJnlc cAatl-ulI clmpoer, 

Cint IcrlpcarJl, 
Jlatarll, 

. . . . . . . . . . ., . . . . . 
Tot Dltara e mal tare, 

ea De toltnl dia ciubuc 
Multi ploaie 

cu ,Iroate 
ŞI pe drum pe tot' le 11101 le. 

frumuletl. mlaunl, Dlturl, 
vede-orlcIae la labuc 

:u Mal IU. 1. P. Popa, •• 
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o conferintă. ~ă ajutam Banca "VJCl~RlHu să iasă ~in situatia critică. 
CununÎa unei tinere' perechi. Oamenii de bine din jurul băncii 

"Victoria" sunt forate Îngrijorati, din 

OI. 1. Georgescu sosind Oumlneca 
trecută din Bucureşti Imediat a pornit 
la reşedinţa plăşil Şeblş unde a avut 
o conferinţă cu notarli din plasa'Şeb1ş 
fi Hălmagl, conferlntă care a fost de 
ordin ad-tlv asupra indatorlrilor ce le 
are Dotarli şi modal cum trebue si-şi 
indepHnească diferite atribuţlunl, tar 
la orele 6 a cunuDat in comana Bu
hanl pe fiul şi flca fruntaşilor săteni 

Atanaslu Covacl consilier judetean şi 
Ageu 10aD. 

OI. Protopop Roxin a băut in să- pricina numărului, destul de conside· 
uătatea Doamnei şi O-lui Prefect Oeor- rabil, de deponenti. cari nu au dat încă 
gescu naşi, care a scos un relief nu ascultare apelului băncI]or asanatoare. 
numai attlvltatea pe care o desfăşoad I Şi azi mai sunt câteva zeci de· mili
tn gospodAria judetului arătând că OanZ depuneri, ale căror proprietari nu 
este omul care caută a • sta cât mal au primit condiliile de blocare. şi cum 
des in contact cu poporul. sltvârşlnd cu finea lunei curente expiră ultimul 
acte care il cimenteazl in sufletul po- termen acordat de. băncile asanatoare, 
porulul. dacă în putinele zile ce le mai stau la 

că sunt conduşi de consimtiminte şi de 
alte interese decât cele materiale ale 
lor proprii. 

Totodată ne folosim de ocazie pen. 
tru a face un călduros apel către ce. 
titorii noştril, cari nu vor fi semnat încă , 

A mal vorbit tnvăţAtorul Covacl din dispozitie nu se hotărăsc acel depo-
Şeblş precum şi alţii. nenji. catastrofa e inevitabilă, iar ur· 

-să semneze fără Întârziere, declara. 
tiile de blocare. Să se pună la o parte 
orice resentimente ori du~mănii perso. 
nale. şi stând fată'n fată cu o "ech 
bancă român~ască care a făcut atA 
bine acestui judet. să i·se dea o ml\n' 
de ajutor pentru reculegere. Să dă 

Serviciul religios al cununiei a fost 
săvârşit de Protopopul Roxin insotit 
de preotii Giurgiu şi Bogdan. 

Intre participaţi au fost pe lângă mările acelui dezastru economic pentru 
dna şi il Prefect Georgescu, dl Avocat Judet. sunt incalculabile. 
Păuşeştl dl. dr. Henţlu avocat, cu fra- Este explicabUă revolta deponentUor 
tele. dl. dr. Petica dl. Şef al staţiei pentru alternativa în fata căreia sunt 
Şeblş, Protop Roxln cu dna. preot puşi; nu Întelegem insă atitudinea atât 
Bodea din Dezna, Preot Bogdan din de dârzo. a deponentilor, cari refuzând 
Diecl, Preot Giurgiu. dl. Iosif Vulpe, aderarea la blocare, îşi pun în primej· 
dl. Budll dlr. şco Radu din Şeblş, die Întreg capitalul şi scot Direcliunea 
lnvăţătorul din Mlnead. Crlşan Nlco- dintr' o răspundere morală, în care cad 
lae comerciant din Mâsca, fruntaşul ei indirect,-fată de deponentii, cari au 
sătean Crlşan din Mâsca. un grup semnat. Refuzarea semnăril declaratiei 
insemnat de tineri şi domnişoare şI de blocare însemneaz8, că se doreşte 
elevi preCum şi alţi al căror nume ne Împingerea băncii in foliment, cu toate 
scapă. ' urmările lui, lesne de prevăzut! Con· 

dovada de intelegere ro 
situatiei sale precare, să n 
privirile peste copetele perso 

De şi a fost un timp plolos totuşi 

aa numai sitenn Buhanului a ţinut ca 
sA asiste la aceasta frnmoasă nuntă. 
dar grupuri de fruntaşi săteni din co
munele vecine au tlnat să la parte. 

ou adus.o în această situati 
s' O ajutăm cu toate genero 
care suntem capabili. Să nu 
interesele acestei bănci ro 
care nu ne putem lipsi.- c 
celor ce au odus-o in pra 
tieI. 

IncontestabiJ. că banco t 
vată, căci alt cum ne·am d 
şi.ne un ruşinos certificat d 
sufletească. Absolut indepen 

Seara in casele lai Covaciu Atana
Ite a avut loc o masă la care au luat 
parte pe lângă UD numir insemnat de 
Intelectuali. şi un număr inlemnat 
de săteni. 

DI. I. Georgescu naşul tinerilor căsi
toriti a ridicat un toast tn sinătatea 
tinere' perechi arătându-Ie cum trebue 
să se poarte faţă UDul de altul şi faţă 
de societate pentru ca să duel o viaţA 
liniştită şi să inlature toate greută

ţUe vieţii de IstAzI. 

Sa petrecut toată noaptea ,. in re- siliul de Administratie nu poate oferi 
vărsatuJ zorilor insoţiti de cântecile altă posibilitate de salvare a depune. 
celor trei orchestre s'a depărtat pu. mor, decât sanarea acceptată de Banca 
bUcul care va păstra o frumoasă amln- Natională, Banca Românească şi Banca 
tire pentru acellta nuntă. Albina.-în conditiile cunoscute. Cine 

nu O primeşte ia asupra sa o grea 

ceosta. cei vinovati vor ave 
pedeapsa. şi in acest scop 
generolă. credem. că'şi va fa 

Mai adăugăm, că sub du 
gănărilor lunilor din urmă pierderi 
s'au sporit considerabil, şi toti dep 
nentii să fie buni. bucuroşi. că bănc' 
asanafoare îşi mentin încă conditi' 

~ răspundere, şi atunci când se va şti 
numele celor ce·au refuzat. odiul ce· 
lorlalti deponenti şi creditori se va re
vărsa şi asupra lor. ca şi asupra Oi. 
rectlunel. 

4* • ...... 

PRĂPĂDUL 
din judetul Prahova 

In săptămâna trecută poloaie to
rentială s'a abătut asupra regiunei de 
munte În acest judet. 

Ploaia insotilă de violente descărcări 
electrice şi o furtună grozavii (\ smuls 
pomii din rădăcină. 

La un moment dat toată partea de 
nord a judetului se Întunecase ca 
noaptea. 

La inceput au căzut picături enorme 
de apă, iar după câteva minute a in
ceput să bată piatră. 

A căzut piatră de o mărime nemai 
pomenită. cântărind Una 50-60 de 
grame. 

Totul în calea acestei pietre s'a dis
trus. La Sinaia. SIănic de Prahova, 
MăIăeşti. Măgurele. Breaza, Cricov 
piatra a făcut ravagii ce nu se pot 
descrie. 

Semiinăturile, viile. livezile au fost 
ca şi raSe de pe pământ. 

Pomi enormi au fost sfârticati ca 

, .• . . 
- *tw* 

tataclismul ~e ~e Bără~an. 
In săptămâna trecută Sâmbătă după 

amlazi s'a deslănţuit asupra reglunel 
cuprinsă intre staţiunile Pantelimon şi 
LehHu, de pe Unla Bucureştt-Cons

tanţa un adevărat potop, cu grindină 

de mărimea oului de glină. 
Trenul accelerat Bucureştl-Constanţa 

plecat dia Bucureşti la ora 3 a fost 
literalmente devastat de grindină, a· 
vând toate geamurile sparte. Nume
roşi călători au fost răniţi de ciobu
rile de sticlă. Plafonul unui vagon de 
clasa treia a fost de asemenea spart 
şi călătorii răniţi. 

Semănăturile de pe această regiune 
au fost compleet distruse. 

Oameni, cop\! şi femei, au fost u
cişi şi răniţi pe câmp. Numeroase vite, 
01, păsări, etc .• au fost de asemenea 
ucise. 

In jurUl oraşului CllAra,1 de ase
menea grindina a făcut mari pagube. 
cari nu s'au evaluat incă. 

rupti de un obuz, iar liniile telefonice AVIZ 
date la pământ I 
... Cu incepere de Luni 25 Iunie L c. 

,Man dezas!re. In regiunea Banca Românească s. a. Sucursala 
Slnala. Arad tşl mută blurourile sale In noul 

In oraşele Sinaia, Breaza, SUinic. el palat din strAzile: Romanul Nr 1-3 
etc., au fost sparte mii de geamuri. 
iar automobilele surprinse pe şosea General Berthelot Nr. 4, Oosoftei Nr. 1 
au fost la un moment dat în pericol fost proprietatea Băncii Industriale şi 
de a fi distruse. Poparate din Arad (Palatul Bohuş). 

Un automobil a fost aruncat de fur· Banca Româneascd. 
tună şingat8 să cadă in prăpastie, dacă Nr. 474. 
nu ar 1 avut norocul să se oprească în parapetul şoselei. În care şi-a prin~ ... _ .............. _-............ " ........ _ ... _ .... ""' •• _ .................... _. _v ......... • ... 

o roată. La halta 8. tramvaiul Electric. COV8.· 
Au fost şi numeroase victime printre sânt, la 50 m.~ este o vie de vândut 

oamenii surprinşi ]a muncile agricole pe rod., în Întindere de :> holde ca
pe câmp; mai toti 8U lovituri in cap dastrale, casă mare CU 5 camere, sală 
,i peste tot corpul. ' 

In regiunea Slănicului au fost omo. pentru lucrat vinul, pivnitli, grajd. fân-
râte o sumă de animale şi podurile tână, vase 8 80 hl.. pompa pentru vin 
stricate. etc. 

La Sinaia a nins. 'Doritorii de 8 cumpăra să se adre-
;. , seze D·lu~ Vasile Mihalcovicl 

, Aflăm<Îin' Sinaia că a nins şi că iri Com. Micruoca 
tot cuprinsul Bucegilot e frig ca în Str. Principală No. 42. 
zile de ",rnă.~ " Nr. 481. 

sanării. 

Ne grăbim să scoatem în relief ur· 
mările alternativei unice salvatoare,
ce o refuză unii deponenU, cari se pare 

Prin urmore repetăm, nu este aUce 
de· făcut, de cât să se semneze 
daratiile de blocare. 

'La Sf-ta Ana. 
- Conferinţă administrativA. -

pe loc toate plângerile de ordin g 
neral cât şi pUingerlle Individuale 
dlferltilur săteni. Vineri a avut loc în comuna Sf, 

Ana o conferinţă ad-tlvă unde a luat 
parte d-l 1. Georgt'scu prefectul jude
ţuluI, Consilierul Agricol, Olr. Reglu
nei Stlvice, d-I Plzo, d-l Popescu, 
Oir. Camerel Agricole, d-l Barta Ing. 
Judeţean. d-l Bfădean Medicul Jud .• 
d-l Olariu Revizor Şc., d-I Anghele
scu Căpitan Jand., d-t Pătrut secreta
rul cons. judeţean precum şi toţi func. 
admlnlstratlvl din comunele PIăşll Sf. 
Ana in cap cu pretoru! plăşH. 

La această conferinţă s'a anUD 
d la parte toU acel săteni cari 
ceva de reclamat şi cart suferi vr 
nedreptate din partea vreunui lunct 
nar fie al Statului, fie al judetul 
sau comunet. 

judeţul nottra nu poate decât 
se felicite cu UD asemenea pret 
care deşi se ştie că sufere că 

bolnav, totuşi desfâşoară o activit 
care cu drept cunoscut este admir 
,1 de adversarII săI cel mal Această conferInţă foarte Importantă 

şi care n'are alt scop decât să rezolve plecati. 

Plecare 
la ora 

4 1/2 
4 1/2 

4 l/i 

4 1/'1. 
7 
8 
8 

11 
12 1/, 
12 1/2 
16 

o RAR 1 U 
autobuselor 

L 

Direcţia cu staţiunile de oprire: I 

din Talpoş la Berechiu-Apateu~Satul nou-Vânătj 
-Mişca-Chişineu-Nădab-Şimand-Zlmand-Arad 

d.n Vărşand la Pil-Socodor-Chişineu-Nădab-~ 
mand-Zimand-Arad. 

din Cermei la Şepreuş~Sintea""':'Chlşineu-Nădab 
Şimand-Zimand-Arad. 

din Semlac la Şeitin*-Pecica-Arad. 
din Arad la Pecica. ' 
din Arad la Ztmand-Şimand-Nădab-Chişineu .. 
din Pecica la Arad. 
din Arad la Pecica. 
din Chişlneu la Nădab-Şimand-Zimand-Arad 
din Pecica la Arad. ' 
din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Chişinet 

Mişca-Vânători-Satul nou-Apateu-BereC.'hiu-Talp 
din Arad la Zimand-Şimand-Nădab-Chlşlneu-S 

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

• Numai ciad drumul este practfeabil. .' 

Tipograiia Diecezană, Arad. Girant responsabil: ŞTI DRAGA Cenz. Prefectura judeţului. ' -
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