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Neclintit în credintă şi hotărâre, 
În timpul războiului, intelegator 
şi blând, intelept şi drept În timp " 
de pace, Ferdinand I. va rămâne 
pururea Regele Întregirei Neamu-,. 
lui şi a marelor reforme, qre a'" 
adus Statului dreptate, putere şi "" 
linişte. DIN PROCLAMATIA Cl-ATJI!== 

TARA A GUVERNut~L "'lI 

Director: tUs. consttIn'[Jne:SCU 

Organ al Partidului Naţional-Liberal. 

~pare săptămânal sub ~~onducerea unui comitet II Arad 23 Iulie 1927. 

m 

MOARTEA REGELUI 
In dimineata zilei de 20 Iulie, s'a stins din viafă, S'a stins din vieafă Regele care EI, cel dinfâi a 

în vârstă de 62 ani, la Castelul Peleş, Regele dat nloşiile sale spre a fi împărfite ostaşilor sau 

Ferdinand 1 făuritorul României Mari, Regele urmaşilor lor, Regele iubit de tot poporul Ronlânesc 

care, topindu-şi sufletul cu sufle

tul românesc a inteles adânc şi 

deplin aspiratiunile neamului ce 

aştepta de mult o dreaptă săr

bătoare. 

S'a stins din vieafă Regele 

care a pornit. Încrezător În bi

ruinta ostaşilor pe cari îi ducea 

la luptă, Regele, care a s.uferit 

cu ei durerile Înfrângerii 
. 

ŞI 

amaruI refugiului, ca, Îl'! urmă, 

reÎnviafi cu totii,. ca pasărea 

Phonix, din cenuşa desnădejdii . 
să cunoască şi bucuria biruinfe-

lor şi a nădejdilor Înfăptuit~. 

----------.. _---------

cuprins Între granitele făurite 

de EI. 
Ţara îmbracă haina de doliu 

şi durerea ireparabilei pierderi 
şi-a coborâl aripile deasupra 
tuturor inimilor ro mân esti. Din , 

toate unghiurile ţării nemângă

ia le, dangă/ul clopotelor plânge 
moartea:Regelui Părinte al nea
nlului Românesc. 

• 
In ziua de Duminecă 24 Iulie a. c. 

la orele J J a. m. se va oficia la toate 

bisericile din judet precum şi la catedrala 

Oraşului Arad, la bisericile de toate con

fesiunile, un serviciu divin pentru odihna 

sufletului Regelui Ferdinand I. 

La aceste servicii vor asista toate 

autoritălile civile şi militare. 
Publicul Arădan este invitat să ia 

parle în număr cât mai impunător. 

DIN VIATA REGELUI FERDINAND 1. , 

Regele Ferdinand I cel bun şi drept s'a născut ronlânească, la 14 Noembrie 1886 a Întraf în 

În ziua de 12 August 1865 În castelul Sigmaringen, cadrele armatei române cu gradul de locotenent, 
I 

fiu al principeluI Leopold şi nepot ar Regelui Ca- iar la 1 7 Martie 1889 în vârstă de 24 ani a fost 

rol 1. Studiile secundare le-a făcut la Dtissildorf ales ca moştenitor presumtiv al tronului. 

pe Rin după care i s'a conferit titlul de ofiter şi Vine în ţară după terminarea, studiilor la 19.-

a fost repartizat la regimentul 1 din Garda Impe- Aprilie acelaş an. 

r~aIă. A urmat, imediat după liceu, şcoala militară I La 29 Decembrie 1892 s'a celebrat căsătoria cu 

din Cassel. După 2 ani de activitate în armată a I principesa Maria Ia castelul Sigmaringen, iar la 28 

urmat la Tiibinger şi Leipzig cursurile de drept, Septembrie 1914, în urma morfii Regelui Carol, a 

politică şi finante. depus jurământul În fafa adunării reprezentantilor 

In anul 1882 Principele F erdinand a vizitat fara nafi unei ca Rege al României. 

-

." 

~ 

.i·' 



Î 

TRIBUNA NOUA Nr. 33 . 

Ca să vA faceti ghete cu preturi 
reduse. Ghete noi pentru dame 
începând de Il 500 1 ~t în sus, 
Ghete noi pentru barbati în· 
cepând d~ la 600 Iei in sus. 
Pingel\tul ghetelor bărbăteşti 
100 Iei, femeilor 80 Iei şi pentru 
copil 40 Iei. Repararea tocurilor 
la ghete 20 lei. ReparaţII mal miel 
10 IeI. Pentru fIe care lucrare 
g.uantez pentru 60 zile. Rog 
sprij:nul onoratulul public. 

78 ilie Nadaskl 
Piaţa PeştelUi 19. 

Cinema "M fi l UlM U R l3 U lUI" 
,..."", U $ ..,.." P .,....,.". 

38 1927 VII/13 

Cel mai mare şi mai 
senzaţional film 

al sezonului. 

DAGFIN 
Jllc~putnl reprezentaţiei la orele 9 I/~ precis. 

~. .-#ItI Ud ........ zI 

No. 338/1927 
PrimAria Comunei Blcsig 

• ,:.. h ••• :sa, 
Bufetul Cinema 

! 1-' eftin şi bine, I FuncţionarII publici au 20% reducere .. .... . 
_ ... II\1"".,,.,,"'_#' __ ............ ,_ .... _ .... ..,,.OJ .. -_ .... • ...... __ .-_. 

De vânzare 
Mai multe case şi locuri 
virane la Arad Str. Sava 
Rai c u. 94 96 şi 96 a). 

. O fabrică la Upova lângă gară 
· şi Mureş, este prevăzută cu lo
cuinţe şi maşinării pentru che
restea. 

Se poate vinde Ş1 fără maşi
nării. 

Una poartă de lemn stejar 
in mărime de 150X 450, cm. 

Foarte frumoasă tablă de par
chet cu preţuri foarte reduse se 
capătă la firma: 

Czeiler şi Szathmary. 
Arad Str. Ciontea 15. 8i 

Depozitul de S O B E de teracotă din Bulev. Regele Ferdlnand (casa 
Dengl Nr. 63 -65-) prim\'şte orice fel de comenzi dUPă plac, face sobe 
noi, sobe pentru gătit, reparaţii şi orice lucrări in teracot! ca preţurile cele 
mai reduse. 

Cer concursul Onoratulul public. 
76 

Primăria comunei Vărşand. 

Publieatiune. 
Primăria comunei Vărşand publicA 

licit, ţie pe ziua de 25 Aug. 1927 ora 
12 referitor la repararea gr8jdulul co
munal. 

Caetul de sarcini (.:ondlţlunlle de 
licttaţlune) se pot vedea zilnic in bi
roul notarulul in cursul oarelor de ser
viciu. 

LicitaţIa şi va tine cu oferte inchlse 
În conformitate cu art. 72-83 din L. C. P

Vă'şand, Il 16 Iunie 1927. 
Nr.94. 

PrImăria corn. Vărşand. 

Publicatiune. 
Primăria comunei Văr~and ţine lici

taţie publică pentru vânzarea alor 2 
(dOl) armAsari neapţi pentru repro
dJcţie. 

Ucltaţlunea se va ţine la 25 Aug. 
1927 ora 11. a9 m. in localul primAriei, 

Szerb Antonl 

No. 601/1927 
Prim!rla Comunei Mâudruloc 

Publicatiune. 
In conformitate cu hotărlrea Const

lIulul Comunal No. 35/927. Primăria 
Comunei Mândruloc publică din nou 
Iicltaţiune publi:A cu oferte inchlse pe 
ziua de 8 August a. c. ora 9 a. m. pen
tru lucrările de reparare generalA a 
edificiului primăriei comunale. 

L1citaţiunea se va ţine in conforml
cu art. 72 83 din Legea Contabllită1U 
Publlce. 

Devizele se pot vedea in biroul no
tarial in zilele şi orele oflcioase. 

Amatorii vor depune odată cu inain
tarea ofertei şi o garantă de 10% in 
numerar sau in efecte recunoscute de 
Stat din suma oferitA. La inaintarea 
ofertei trebue oferaatul să documenteze 
prin acte callficaţla ce o posede, precum 
il. lucrările mal importante îndeplinite 
de respectIvul. . 

Mândruloc, la 17 Iulie 1927 • 
Primd,ia 

Nr.91. 
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Publicatiune. ~=w=.="=' =="':::' ==-=.::'"::' =.=--==' =" 3"'~"" cu oferte închise Şi tncooformltate cu Q W legea asupra cont. publice, Iar la caz 
Cetiţi şi răspânditi ziarul 

" Tribuna Nouă". 
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Ucitaţia fixatA pe zIua de 14 Aprilie Un loc pentru fabrică 
1927 rămâoând fărA resultat, publicăm 
din nou licitaţie pe ziua de 30 August ===== cu clădiri, cu pereţII 
1927 la ora 11 a. m. Relativ la life- uscaţi şi bine aerisată este de 

de nesucces le vor vinde din mină 

liberă în ziua de 30 Aug. in piaţa din 
Ch'ş'neu. 

Vărşand, la 16 Iulie 1921 
Nr.93. 

TE 

a 
rarea a 6 vagoane lemne de foc, pe dat in arendă, 
seama Primăriei şi 70 mtr. cubi lemne Si:r!r.:.sa la ADMINISTRAŢ~~ ~ .... t ____ .... _ ..... _""". _ .... w"' .. 'WO ...... ·_· .... ' .... 4"""' ....... _ • .". .. w ___ .. 

de foc pentru ş::oala primarA de Stat, i============:cI 
lemne bine uscate cal. 1. a, transpor- == : CI 

Restaurantul pl 

la Hotel Central : .. : ~~ 
tate la Oara Bocslg. 

La licitaţie se poate concura numai 
cu orfertA inchIsA şi sigllaU. 

Condiţiile se pot vedea zilnic tn 
biroul notarial al comune Bocslg in
tre oarele oficioase. 

Licltaţlunea se va ţinea tn confor
mitate cu art. 72-83. din leagea 
contabl1ităţi publice. 

Bocslg la 16 Iulie 1927. 
Bodat M. p. 

Notar. 
No.95 

.,*, 
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La Baia Moneasa halta 
:-: :-: I a tren ului :.: :-: 

,

: s'a deschis 

Restaurantul milian 
.... ,,1 a Codrul Oerde" 

..... u· ;' ..... etw .... t· 

: unde se serveşte tn perma
I nenţă mâncări de tot soiul 
: pe lângă tot felul de băuturi 

No. 376/1927 desemnat de Dr. Profesor 
- ,răcite, pe un teren climateriC' 

PUblicatiune de concurs~ medic. Preţul costului de ali-
mentaţie zilnic 100 Lei. 

Pentru ocuparea postului de seere- : : 

tar de notar se publici concurs. R~- ~ Emman::J 
l comerciant şi ospătar. trlbullunl e sunt următoarele: 

. 1. Lel 3500 lunar, locuinţă, luminat, ___ •• • •• _ .. 
incAlzit gratuit, precum şi venltele dala 
bUetele de vite. 

La cerere se vor adnexa: Extras de 
naştere. dIploma de notar. certificat 
de naţlonalttate. actul militar, şi de
claraţie de lImbele ce vorbeşte. 

CererIle se vor Inainta plnă la data 
de 16 August a. c. la primAria co
munei. Comuna le aflA la 3 km. dela 
gara Uvada-Mlcl. 

Mişca la 15 Iulie 1927. 

'" r. ne ..,." 9 ... , 

Primăria 
NO.96 

t •• ." • 9 u wu 

Direcţlunea G~nerală a C. F. R. 
No. 186~/927 

Publicatiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală că 

10 zIua de 10 Aug. a9 c. ora 11 se va 
ţine licitatie la Magazia de Materiale 
E Arad, Calea Aurel Vlalcu No. 8. pen
tru repararea mantale lor şi coj ,-,acelor 
rupte. 

Orice Informaţlunl se pot lua tn toate 
zilele de lucru la magazia de Materiale 
E. Arad. 

M gazla de Materiale E. Arad. 
Nr 97. 

Cele mai mod e r n e c r uei 
ş' monumente eroice, pre

gătesc 'Ii construesc 
din marmură din 
ţară şi străinătate 

din granit 
precum ori ce 

fd de sculptură in 
p i a t r ă şi marmură 

dupl c o m an d ă fac cu 

cele mai redu 8 e preţuri. 

Teicbert Fii 
Sculptori in piatrA 

Arad, B1!ev. Reg. Ferdinand 63-65 
Aradul-Nou Calea Banatului 23. 

17 

...... , u. ".2: 

tă 
..- In grădina de vară ...... In 

7 In fje care Sâmbătă seara şi . re 
Dumineca inainte de masă, va dE 
cânta muzica din Arad\ll-Nou" 
compusă din 50 persoane, sub M 
l~onducerea maestrului Toitscher gj 
:-: :-: :-: Carol : .. : .. !-: m 
In fie care zi mâncări gustoase ~; 
bine pregătite, aperitive la ori ce ne 
:-: oră şi bere proaspătă la ţap :-: m 

Onoratul public este' rugat a 
rn' cerceta localul nneu. 
de 

82 Weinberger Ludvlg 10' 
fost prIm chelner la "Crucea Albă/i ; ~ 

il ....... t ....... __ 
4'4 

Cine doreşte să petreacă bine 
bo 
ref 
lat 
SPI 

lnc 
iod 
pUl 
prc 
foc 

să cerceteze re sta ura n t u I ne I UNG A N" 
Str. Dorobanţitor No. 13, unde se serveşte în 
fie-care zi M Â N C Ă R I proaspete bine pregătite. 

VIN special cu preturile cele mai reduse. 

In fie care Sâmbătă seara 
CINĂ proaspătă de porc. 

CAROLINA ROMAN 
No. 83 Patronă. 

................................~ .................... .. 

.~ 

tnc 
De, 
Te~ 

J 
şi , 
Int. 

, caz 
Comercianţi! 

Incredinţaţi r e c I a
meI e comerciulul vo
stru ziarului 

r-_________________ .-. ____________________ .. luDli 

"TRIBUNA NOUĂ~' 

PUCHER 
Magazin de soba 

şi cuptoare 

&lle mai frumoasa SOBE şi CUPTOARE de teracotă, reparatie de ori ce fel, mutarea dela un ! ved 
loc la tiltul se pot face cu preturile cele mai reduse de magazinul de sobe i UrnI 
din Piaţa AVRAM IANCU No. 3. I ace. 

Rog onoratul public am da tot concursul soţia lui STEIN MOR. No. 79. Ibas .. ______________________________________________ ... ________________ ~;,tic 

nea 
ŞU. 



No. 33 TRIBUNA NOUA -
INCHINARE 

MARELUI CĂPlTAN AL NEAMULUI ROMÂNESC. 
Trecuserăm Milcovul, sdrobiţi, 

Rege şi soldaţi, lăsând In mâinile 
vrăjmaşilor jumătate de ţară, 
familii şi gospodării. 

Nimeni nu ştia unde se va 
sfârşi calvarul, nimeni nu Intreba 
până unde vom merge pribegind; 
un singur gând conducea mul
ţimea de ostaşi ingenunchiaţi 
vremelnic, un singur gând ne 
dădea puterea de a merge până 
la sfârşitul pământului. Acel gând 
ce luase In mintea ostaşului intru
chipare sfântă, acea Ilcărire de 
nădejde ce nu ne- a părăsit un 
moment, tn cele mai grele lupte 
şi situaţii, era chipul sfânt al 
aceluia care călcase in picioare 
legături sfinte de familie, acela 
care suferea cu noi: lipsurile, 
durerile şi nevoile, era cu noi. 

Am ajuns In inima Moldovej, 
unii pe frontul intins al Carpaţilor, 
alţii pe malnrile Siretului şi alţii -
tn satele sărăcile de tovarăşii 
ruşi - pentru a ne reface. 

Nenorocirea ne tmpietrise suf
letele, eram pregătiţi la ori ce 
sacrificii ooui, aşteptam din mo
ment In moment să primim or-·' 
dlne de evacuare. 

Se vorbea atunci că ne vom 
retrage In Rusia de sud pentnt 
a tnsoţi pe Rege şi Dinastie. 

Eram in primăvara anului 1917 
pe frontul Mărăştilor la Repejoara. 
Bateria noastră de 120 mm. se 
aşezase bine tn vale in faţa ln
tăriturilor Germane de la Mărăşti. 
In spat,ele nostru erau tnşirate 
7 linii de artilerie de toate calib
rele care aveau să tragă pe 
deasupra noastră. 

Se t Iregătea marele atac de ]a 
Mărăştl. După desperarea refu
giulut din iarna anuluI 1916, pri
măvara cu verdele mugurilor ne 
strecurase In suflete speranţa 
Victoriei pentru care strângeam 
noapte de noapte, ca furnicile 
munitluni şi noui nădejdi. 

Pe la mijlocul lunei Malu 1917 
tntr'o mică hârtuială, un aparat 
de ochire de]a tunul 3 fusese 
lovit şi stricat. 

2X& 

Am fost insărcinat de coman
dantul nostru Maiorul Gicu Io
nescu să duc aparatul la arse
na]ul de la laşi. 

După două zile şi o noapte, 
călătorind de Ia gara Oneşti 1a 
Iaşi, am ajuns în capitala dure
rilor intr'o Joi dimineaţa pe la 
ora 10. 

Luni lndeplinisem misiunea şi 
trebuia să aştept până Sâmbătă 
să primesc aparatul refăcut. 

Dupe prânz, pe la ora 5 por
nisem spre Copon să mai intâl
ne se olteni de' ai noştrii, să aflu 
vre-o veste de acasă. 

Când pe Str. Lăpuşneanu, pe 
balconul cel mare al fostului 
palat al Domnitorului Cuza, zăresc 
pe M. S. Regele Ferdinand I-iu 
rezemat de o fereastră; privea 
tn depărtare spre jumătatea de 
ţară subjugată - şi era atât de 
pierdut cu privirea in cât nici nu 
vedea mulţimea de lume care 1'1 
saluta cu veneraţie, cu dragoste. 

Am stat in loc şi'l-am privit 
îndelung. F~gura Lui mi-a rămas 
adânc săpată in memorie. Sufe
rinţele poporului intreg săpase 
adânci urme pe faţa, altă dată 
surâzătoare; pe fruntea Lui am 
citit grija adâncă şi grozăvia 
răspunderei. • 

Dar tn ochii Lui curaţi am 
descoperit nădejdi marL 

Cât timp voi fi privit nu mai 
tiu minte; ştiu numai că am fost 
impins de mulţimea ce se scurgea 
greoi prin faţa reşedinţei vremel
nice a Dinastiei noastre. 
Sâmbătă dimineaţa am primit 

ochitoru] reparat şi la 11 am 
plecat spre Oneşti cu tren ce nu 
mai sămăna a tren de persoane 
ci mai mult a caravană de pustiu. 
Ţineam bine ochitorul refăcut 

şi simteam sufletul meu la fel 
ca şi ochitorul refăcut, renăscut. 

Din ochii ageri ai viteazului 
Rege se strecurase inăuntrul suf
letului meu nădejdea, siguranţa 
mai bine zis, că vom invinge, 
că vom ajunge mai curând, sau 
mai tarziu, să izgonim vrăjmaşii 

"La Medeleni" de Ionel Teodoreanu. 
Literatura de du}:ă războfu şl~a tm-I "La MedelenP' de care vom Incerca 

bogăţlt continutul. Dacă am accepta să,vorblm, autorul tn note sincere, su
reflectlUe blazlte ale unor peslmlş1i gestive. ne descopere o lume despre 
Interwlevatl ocadonal, ar trebui dcare am putea evo.::a n:ăretele versuri 
Spunem şi noi ci literatura noastră e ale lui Eminescu: 
locă tn agonie. Vitrinele literare ne "Era pe când na s'a zărit 
lodreptAtesc să credem contrariul. Cel Azi o vedem şi DU e. . 
putin ta genul epic: Romanul a luat Lumea aceastJ, ascunsi mrreu la 
proporţii frnbucurătoare de la r.lizbolu moşiile cu codri umbroşl şi văi prin 
locoace. cari şerpulesc i!ivoare, n'a fost nici o 
. SI amintim doar romanele cari au dată tnfăţJşată altfel decât tn crâmpee 

toetustat pe rlbojul antologlef romA· răzleţe, romantice şi adeseori sentf
neştf. numele unui Rebreou, Miaulescu, mentale. 
Teodoreaou. Ionel Teodoreanu aduce in mijlocul 

Paginile pUne de poetle, vlrtUtate nostru altă atmcsferă. Parcurgi 800 
şi vigoare din "Ion" ne perlndă tna- pagini, palpltând, visând, reflectând, 
Intea ochilor o fntreagă lume cu nA- fără să simţi vreodată miros de colb, 
cazurile. bu~urliIe, gândurile şi pasi- unghere tăJnulte, orlfruntl ingAndarate. 
~nlle el. In nici un alt roman nu vom Ionel Teodoreanu ne infătişeazl o 
vedea in adevărata lor haină pe cei parte necunoscută a lumII de odinioară, 
lInlU, pe cel legaţi de pământ ca in privită dintr'o apropiată perspectivă. 

'cest roman. In .Roşu, galben şi al- ŞI'n acest fapt rezidă orlgloalftatea Pul 
~astru", origInal prin stilul caracterls- Teodoreanu. 
rtc autorului, trăeşte tn toată goHciu- Dar nu de asta vrem să ne ocupăm. 
lea el, burghezi mea, lam ••. oraşelor. Cei chemaţi 8ll fixat orgioalitatea 
~liltl ci tn romanul eu atâta ecou taoArului romancier. Noi vom incerca 

şi să izbândim visul şi cântecile 
Neamului intreg. 

Nu a trecut mult şi tntr'o di
mineată de Iulie ni s'a citit or
dinul de atac semnat de marele 
căpitan. 

Din fnşirarea cuminte, a vor
belor scrise, am deprins credinţa 
Lui nestrămutată in izbânda finală, 
singura, minune care a călăuzit 
pe Rege şi pe ostaşi in suferinţa 
cea 'mare prin care la un loc 
am trecut timp de 33 de luni. 

Ochii aceia vIoi, ochii aceia 
cari au vegheat in cele mai grele 
vremuri ale Neamului nostru; 
ochii aceia cari au putut cuprinde 
toată suferinţa ostaşilor şi a po
porului Său precum şi toată bu
curia victoriei aşteptată de EI 
cu incredere nestrămutată, s'au 
inchis pentru vecie. 

Noi cari am trăit cu EI zilele 
acelea grele de la 1916 - la 
1918, ne dăm mai bine seama 
de ce comoară sfântă ne des
părţim şi in clipa supremă ne 
indreptăm, cu nădejde, gândul 
către Atotputernicul care l!1drurnă 
toate ale Sale şi plecându- ne 
genunchii Il rugăm să prImească 
la sâmtl Său pe acela care a 
ştiut soferi~ cum nu a mai su
ferit nimeni altul .pentru Neamul 
Românesc. 

Arad, 20 Iulie 1927. 
Dumitru Anastasiu. 

-{}. măsurii lnfeleaptil. 
In baza ordinulif. Ministerului 

de Interne, DI 1. aeorgescu, prefectul 
judetului Arad, a dat ordin Prefecturei 
Poliţiei oraşulUi, Serviciu/ul de Sigu
ranld, CompGnlel dt Jandarmi, tuturor 
Preloratelor, Primdriilor şi notariate/or 
din jUdeţ ca lncepând de Miercuri 20 
Iulie şd nu mai dea nici un fel de con
curs pentru distribuirea diferitelor cdrti, 
broşuri, calendare. rE visle, tablouri, bi
lt.te de teatru, de loterie etc. 

Mdsura aceasta va satisface desigur 
populaţia judeţului şi oraşului Arad 
cale în multe imprejurdrJ trebuia sd 
dea, de voe, de nevoe, banul pe lucrurt 
de cari se putea dispensa. 

s'o dlsecam spre a o gusta şi a o 
simtI. La aceasta incercare ne-l r da 
cel mal real concurs insaşi reflexele 
autorului din capitolul altim: "Tânărul 
romancler-, unde Dănut personaglul, 
dacă vreţi principal, deşi n'am putea 
preciza exact această clasificare, 
proecta să scrie UD . roman pe care 
.Dorea sd·l con"tfuiasca pe doud 
planuri: unul, cel dtntâia, de realitate 
direct ş/ concret prezentatd, al doilea, 
plesimţit mai multI de-un lirism ind
buşit, care sa dea lectorului, in timp 
ce urmăreşte. acţiunea primului plan, 
impnsta de muzica şi vis. loate sila· 
etele ,eal/tdţii sd fie dublate de. o lu
mind care sd le dea conturul haluci
nat precis, lual totuşi, al copacilor şi 
al caselol in orbitor.ul vifor neclintit. 
Poem şi Toman mereu suprapuse. con
topite de viaţd şi d~ basm. Sa aibă 
lectorul mereu impresia miracolului pa· 
sibiL, ca in epocile fvangltelice. deşi 

acţiunea sa lie situatd in realitate con
tlmporand. Dealtfel asta-i copilaria" ... 

ŞI intr'adev!r romanul e aşa cum 
]'a conceput Dănui, care l'a trait. 
"Poem şi roman mereu suprapuse- .... 
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Depunea--ea jurAmânlului 
Trupelor din GarnizoanA 
către Regele MIHAI ,i 

Regentă• 

La ora 17·30 a avut toc, in cetate, 
depunereaJurământuluf tuturor trupelor 
din garnlza.ana Arad către Regele 
MIHAI şi Regentă. 

Depunerea jurământulul s'a făcut in 
prezenţa: O-lui General Prodan, D-Iul 
I. Georgescu prefectul judetulUi, şi a 
O-lor ofiţeri al Comandamentului 
Diviziei 1. Cavalerie. 

Serviciul religios a fost oficlat de 
0·1 Pr. Turlc Calus, Pr. Gheorghlu 
confesorul garn\zoanel şi D·lor preoţi 
al celorlalte confesiunI. 

0-1 Gt neral Prod an a anunţat tru
pelor incetarea din viaţă a Regelui 
Ferdinand 1 şi sulrea pe tron a Regelui 
MIHAI. 

Pr. Gheorgblu a vorbit despre in
semnătatea noului juramânt. 
După acesta a urmat defilarea tru

pelor. 
Coreap. 

R~~nareB l~n2ra)ă extraor~inarH 
a Sin~!catului Preni Romane dlo Rrdall şi Banat. 
Dum!necă in ]7 Iulie a. c. s'a ţinut 

la Cluj o a dunare general;\ extraordi
nară a Sindicatului Presei Române 
din Ardeal şi Banat. Această adunare 
a avut de scop str â ngtrea rândurllor 
dlntre gazetari, aplanarea unor des
acorduri produse intre comitetul de 
conducere \>1 membrii Sindicatului, 
desacorduri a căror urmare a fost de
misia dhH ClopoteI, şi a dlul Bogdan 
Duidl. S'a cercetat teme!nlcla acuzA
rilor aduse de către d. [safa Tolan 
dela "NaţluDea", dlu! Bornemisa pre
şedintele Sindicatului şi dlreclorul-pro
prietar al "Birul atei-. Deasemenea s', 
discutat iJegalltatea !ouprlmărll ae că
tre comisia de ziarişti din Bucureşti a 
permlselor de liberă circulatie pe cfr. 
ale UDor ziarişti ardeleni cari sunt fn 
drept să ]e aibă. In Urma dezbaterilor 
adunărei, vechiul comltd şi-a inaintat 
demisia, alegându-se 'pi următorul 
comitet: 

Preşedinte-: d. ArOD Cotruş. 
Viceprefedl.nte ~ d. C. Humureanu. 
Secretar gen.: d. C. 1. Codarcea. 
Casier: d. V. Puşcariu. 
Suntem foarte mulţumiţi că putem 

inregistra faptul că alegerea acestui 
comitet s'a făcut din dorinţa de a da 
Sindicatului o dlrectfvă fericită, făcând 
posibilă o strângere a raporturilor din
tre ziarişti, procedându·se astfel la o 
solidaritate care va pritejui o deplinA 
activitate Sindicatului. 

Iar noi umlUi lectori avem, fntradevăr, 
"impresla miracolului po~lbil". Căci 
această copilărie pe care autorul ne-a 
înfăţişează cu atâta mAestrie in cur
sul câtorva aol, o vedem pe cât de 
reală pe atât de poetlzata. Şi aici se 
resumă mal ales meritul autorului 
care într'un stil sobru,· ingrijit, artistic, 
impregnat cu Imagini scânteetoare, 
dA viaţă unei moşii stinghere in care 
palpită seninătatea, rad florile, se in
gâll! zardrll, şopteşte natura şi oa
menH simt, trăiesc, Iubesc. Natura in 
funcţie de oameni şi oamenii 10 func-
ţle de natură. N'am putea simti via
bilitatea mlcuţelor personagil dacA nu 
l-am vedea~ intreaga vacanţA, alergând, 
jucând sau vizltând pe bâtrânul cu
cernic, cinstit, concentrat, Moş Gheor· 
ghe, credinciosul servitor. 

Şi astfel cât tine vacanţa, MedelenU 
trlesc. Olguţa fdta vecinic neastam~ 
pirati, prea inteligentă, bucuria pA
rinţilor pe cari il supărA adesea dar 
plăcut când e fn largul el, o prive,flt 

Iar cilnd e In salon, o asculti, o judeci. 

... 

, , 

.. " 

{ 
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Regenta a depus Jurământul Deschiderea 
Prin pierderea ireparabilă pe 

care a suferit-Q intreagă ţara, 
prin moartea Regelui Ferdinand 1. 
conform Constituţiei a, fost de
clarat Rege al României A. S. R. 
Principele moştenitor Mihaiu. 
Noul Rege Mihaiu. fiind minor, 
prerogativele regale vor fi exe
cutate sub controlul regenţei, 
constituite după voinţa Regelui 
Ferdinand, din A.S.R. principele 
Nicolae, 1. P. S. Şa Patriarhul 
Romdniel Miron şi a. Buzdugan 
prim-preşedintele Curţii de Ca

A urmat apoi 1. P. S Patri
arhul Miron şi apoi d. G. Buz
dugan. 

Corpurilor Legiuitoare. , crE 
fUI 

saţie. 

Regenta inainte de a putea 
tndeplini atribuţiile, 8, trebuit să 
depună jurământul. Jr ma~t scoP. 
Consiliul de mHI1~:.;, ~,I<ld in 
vedere art. 82 şi 83 din Con
stituţ'e, a decretat Intrunirea 
Corpurilor legiuitoare tntr'o sin
gură Adunare naţională in ziua 
de 20 Iulie 1927. La această 
Adunare a participat Regele Mlhaf 
căruia i s'a făcut jurământul de 
credinţă, împreună cu A. S. R. 
pri~&cipesa-mal~ă Elena. Sala Ca
merei deputaţÎlv'l"\ a fust arhiplină, 
participând la această solemni
tate d-nii senatori, d- nii deputaţi, 
membrii Corpului diplomatic, au
torităţile si reprezentc'ţli Inaltelor 
instituţlunl. Adunarea a f o s t 
prezidată de către preşedintele 
senatului d. Nicolaescu. 

jurdmântul s'a făcut mitropo
titulul Moldovei Pimen, Patriar
hul fiind membr u al regenţei. 

Cel dintâi care a depus jură
mântuI a fost A. S. Regală prin
cipele Nicolae, care cu voce hotă
râtă. bărbătească a jurat credinţă 
tronului, ţinând In mAnă Evan
ghelia şi crucea. 

Nimic jignitor tn neastâmpărul el, 
limitat doar tn dsuţa, spoitl ,1 cu 
mira. de busuioc, a lui Moş Gheorghe. 
Am mal spus că nu putem fixa per
lonagia! principal. Olguta losA ar me
rita să fie. Căci ea dă viaţă romanu
luI. Ea stlploeşte demulteorl despotic 
pe cei din jurul el 5uplloându~1 ca
pritillor lale ~I flcSod plrta,e to In
trigile ,1 polemicile el Inofensive, pAnA 
şi pe Monica, fatl fecioara, mica ma
donA cu lufletul mereu rbpAndlt. vi
sAtoare, zgloble, aşezatl, gândi10are 
,1 cu ochii veclalc umezI. Ileana Co
statlana. alcuDsl tu colivia sufletului,: 
ca pletele lungi hAţurl pentru DAnuţ·. 
fAtul frumos cu turblnca lui !van. 

ŞI copilArIa se destramA aŞI cum. 
• preconIzat-o autorul: .Eroli sa " 
Joace mereu, sa fie Intr'o contlnlld 
recreaţie. Sa nu-I amestece tn nici o 
. dramd a pdrlnlilor sau a altor per
soane mari. Nici o tragedie maturd 
sa nu le impue Resturi de liliputani 
actori. Sd-i vadd l«torul meuu }II
c4ndu-se profesionişti ai cap' iclului 
fntr'o lIQcQntd ca toate vacanţele.· ... 

10tr'adevlr urmArind perionagllle, 
nu le vom vedea decit jnclndu-se. 
ŞI ve~i In jocul lor toatA fericirea 
clptlAriel lipsite de griji ,1 patimI. Nu 
,tiu daci vor mai fi exlstAnd pagini 
ln care sA se poatl vedea şi Ilmţl 
lntr'atata netreţulta, dar vremelniCI 

S'a procedat apoi la tntrunirea 
protocolului jurământului regenţei 
care este următorul: 

Jur credinţă M. Sale Regelui 
Mihai 1. 

Jur a păzi Constitutia şi 
legile poporului romAn, a 
menţine drepturile naţionale 
şi integritatea teritorului. 
(Urmează semndturile regen

filor). 
Acest jurământ s'a sivâr

şit tn prezenţa mea. 
(88) Mitropolitul Moldovei. 

Prestat confor. art. 82 din 
Constituţiune, in faţa ambe
lor Adunări tntrunite. 
Preşedintele Adunări/or Întrunite 

(ss) Nieolaescu. 
Acest măreţ act a fost subli

niat de viile aplauze ale asisttn
tei t are a manifestat pentru 
Regele Mihai. Cât a durat ce· 
remonia, Regele Mihai era ţinut 
de mână de cdtre principesa
mamd Elena, in do liată , care 
plânge tot timpul. După jură
mânt Regele Mihai a salutat 
adunarea, printr'un saluf militd
resc, ducând mâna la frunte. 
Solemnitatea s'a incheiat prin 
Te-Deumul săvârşit la Patriarhie 
unde au participat toţi cei cari 
erau lntruniţi la cameră. 

In timp ce Regenţa a depus 
jurământul, stau trus 101 tunuri 
dela Pirotehnia armatei. 
După săvârşirea intregului pro

gram, familia regală a plecat la 
Sinaia de unde urmează a se 
tntoarce cu trenul mortuar care 
va transporta rămăşiţele pămân
teşti ale Suveranului In Capitală. 

-b-

Dllminecd in 17 Iulie a. c., a avui 
loc solemnitatea deschiderii Corpurilor 
Legiaitoart. Dllpd 1 e-Deum-ul de la 
Patriarhie, membrU guvernului au tre
eul fn palatul Adunarii deputaţUor, 

spre a participa la solemnitatea des· 
chlderei Parlamentului :care ~ a facllt 
într'o deplind seriozitate şi înţelegere 
in prezenţa tuturor membrilor guver
nului, a cOlpului diplomatic si a unui 
numeros public. 

Intreaga asistenta a urmelrit cu o 
vie atentiune desfdşllrarea solemnitaţi/. 
Când primul ministru d-l Ion C. Bril
tianll urca tribnna spre a cefi Mesa
giul, fltsfâlşite ovaţit au izbucnit din 
foate unghiurile salIi. Se vedea în ati
tudinea ",arelul bdrbat de stat expre
sia lntregei I esponsabi/itdţi pe care şi-a 
asumat-o in tlmpflrJle acestea de grele 
lncercdrl. Deaceea, cel cari şi-au dat 
seama ;de importanta şi marea che
mare a guvernului de sub conducerea 
sa. au ovalionat ntprecupelit dovedind 
deplina încredere Jata de omul cart a 
fost şi va fi un sfelnic treaz şi un 
blln îndrumdtor al destinelor acestei ţdr/. 

Şi în atitudinea-l caracteristică, d. 
1. 1. C. Bratianu, dd citire Mesagilllui 
a Celui CQre CIl doua zile in urmd şi·a 
dat sufletlll. încredinţat fiind cd cel pe 
care l-a tnsărcinai cu formarea eu-

. vernului va şti sd se (nvredniceascd de 
încrederea Sa. 

Citirea Mesagllliui pe cart M. Sa 
Regele 'Ferdinand 1 ... mal semnat, la 
coborît de~asupra capetelor tuturor 
asistenţilor o atmosfera de tncredtre 
şi netdrmurltd atenţie. Poate presim
ţlrea că acestea erau ultimele cuvinte 
ale prealnteleptlliui Suveran, trona de
asuprd-le. Deaceea ova/iUe uau pornite 
dintr'un sentiment de în2rijorare şi 
nddejde, când primul ministru cu o 

viata IntensA de adolescenti. Un Dan, manul ar pierde poezia, lirismul. Ar 
Olnut, ca toate oscillrlle sufletului slu mal trebui al amintin de Pulu conti
vaporos este acelaş copII blând, visAtor, nuatorul nalvltăţli dela Medelenl, copl
nostalgic rtSemoat. Dragostea lui cu lui "adoptat" al soţilor Oeleanu plrln
Adina, Doamna Stephano, cODtribue la ţii IngAduitori al celor despre care am 
imbogAtirea paginilor de o suavă pOe'zle. vorbit pâol acum. Tonel rămâne un 

ŞI Dan la proportii to ochii ooştri "tip· care nu lipseşte niciodată din 
, . vre-o clasA superioară de liceu. 

Psihologlceşte autorul 11 desbracl de 
t 

ŞI cAt am mai putea .. vorbi fară a 
orice hainl. 1 vedem astfel to ,coall, satisface aşteptările cititorilor cari de-
acasA, amorezat, scrIItor pAnl chiar şi sigur vor fi aşteptând ,i o enarare a 
aventurler. Şl'o toate aceste situaţII, acţiunii. Oar acţiunea acestui roman 
Oao este acela,. Doar fo timpul petre- se pierde in pagini de poezie, de li· 
cut la Ioana PaUA, un timp de dese- rlsm, spre a nu intrezAri decât suflet 
cbllibrare sufleteascA, veroslmlll totuş, şi temperament. 
Danosclleazl, ,0vAeşte. AIAtureade Dan, Un pasaglu caracteristic mi va 11-
apare to frumoasl perspectivA Mircea, muri ... • InţtItgi Dan, (il spuoea Mircea) 
licean bine crescut, modest, Iincer. romanul tău nu va avea şi nu trebue 

"SufletUl tau vorbeşte cu elas tare, sd alM actillne. Dar lipsa acţiunei dis
U aude oricine· ... era un adevăr pe care struge un romani face din el o elUpare 
"Herr Director-, uncblul lui OAnut, I d~ fragmente statice. Ori, lipsa acestei 
sfltos ,i cu vederi larg!, U descoperise actiuni va fi InlocuiM stălucit prm des
lui MIrcea. Căci sufletul lui Mircea făşurarea temperamentului O/gufei. In 
apare'n toatA goliciunea faţă de prle- peisagiul Medelemlor, O/guţa va fi apa 
teoul slu Dan ,1 fatA de sora acestuia CUrş'l!tdtoatfre,· 'i" I 1 1 ti t d fi , as e o o:u une ac: un e-
O'guţa, tc~re ~a:o~l:i unul 0dbiceiu ou ni te, avem descrieri scurte şi dlaloaurl 
prea ti et C a u rcea, e a tloe vII, din cari poţi cunoaşte şi apropia 
creonul in guri, ti porec1ise .Hardmuth flet t ti Di t dl N • su e, e pe ecare. n aces e a-

o. fi Clei Olgata este acea,. Intre- logurl Olguţa se rldici tu faţa noastrl 
tine viaţa ,1 intreaga vervA şi amploa- Il d x b d I I I I t II tX mon ro Z ur a ne. prea o e gen .. 
re I romanului, prlo repU.:' schtee- I t t I 111 

Ş o uş veros m . 
toare. Nimic din spontaneitatea copl- Aş incheea satisfăcut daci tn stră-
Iiriei ou se pierduse. Monica a rlmas dutaţa mea modestă aş ft iz.butit să 
acea, vlsAtoare, cuminte ,i frumoasl. desvolt, doar, ioteresui cititorilor asu
Venirea Rodicei, fatl .burgheză", fata pra acestui roman care meritA ,i tre-

vlrstă a coptlArlel.. timpului Dostru, la Medelenl, aduce o bue să fie cetit. Filoz.oflll şt marele 
Pe cât de plăcutl ne pare copillrla • ,1 mai evidentA aureolA Monicll care pedagog german Emanuel Kant a spus 

almpatlceJor personagU, pe atAt de ne- ştie altfel si lubelscA: tlcind, visând cAndvl că: Dlstrcaţia este vrdjmaşe 
lipsiti de Interes leeite adolescenţa. Şi şi nAdâjdulod. Monica, Iora adoptată educaţiei. Ori, citirea acestui roman, 
tu volumul al doilea impregnat cu pagini a lui Oao ,1 a Olgutel, este fntruchl- dacă DU contrarlazl acest dicton, nici 
de o picanterte laofenllvl - abundA parea rlnel din pove,tl ,1 fărl ea ro- nu-l confirmA. Vlcenţiu BURarlu. 

voce metalicd şi înteltgdtoQre citra Me
sagilll: 

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputati, 

In urma dizolvării corpuri/or rai 
legiuitoare, ţara a fost chematd cal 
sd se rostească şi sunt fericit la ~e[ 
inceputul acestei legislaturi sd" 
constat, cd aleşi prin increderea fnc 
corpului electoral, cu puleri noul tru 
de muncd, veţi putea desdvârşi pa' 
consolidarea şi organizarea Ro- dh 
mdniei intregile. 'mi 

Nu Mă indoiesc cd mtr'aceastd 
Opt rd vd va inspira inaltul D- ; lle 

clj voastre patriotism şi spiritul de 
infrdfire aslgurând viitorul scum~ file 
pe; nastre Romdnii, cdreia i-am 
inchinat viaţa mea. lot 

Sunt adânc mdhnit cd starea ba 
sdndtdţii Mele nu-Mi ingăduie gei 
incd să fiu in mijlocul Domnii/arUl 
\loastre la deschiderea acestei 
sesiuni extraordinare, in care mi- )U 

si ... nea Domniilor \loaslle con ,td ie 

in indeplinirea formelor legale 'Int 
de constituire, in cercetarea cd- ~zl 
lorva proute cu caracter urgent, 
rămânând ca opera Domniilor' gel 
Voastre legislativă sd fie des- tOi 

voltatd in sesiunta ordinard din ,de 
foamnd. 

rea Rugând pe Cel Atofputernic 
sd binecuvOnteze lucrdrile Dom- ~~: 
niilor Voastre, Eu declar des- 1 

chisd sesiunea extraordinard a pU' 
Corpurilor Legiuitoare. est 

Ferdinand ne. 
Aplaze, prelungite 'au subliniat ca- I:~ 

racttlul holdrtt al cuvintelor regeşti.· res 
După acestea, majorttdlile s'au tn- viI 

trunit tntr'o şedinţă Intimd unde d. 1. tllC 
1. C. Brdtianu, a fdcut Importante de- irE 
claraţiunl pe cari le pUblicdm in tlltll el, 
Parle a ziarului. , in 

SOI 
Cu acestea, solemnitate a a luat sltir· şi 

ştt urmând ca ambele Corpllri sd It dai 
lntruneascd deosebit spre a inc.epe pro- să 
eramul ~ care sunt chemali al executa. pal 

Fiind propus ca preşedinte de v4rst~ ra~ 
al Camerei d. N. N. Saveanu, acestG gAl 
patroneaza şedinta In cart s'a Plo- mi 
udai laa/cdtM/rea seeţUto, de ve- ca 
rificare. 

La senat a jost alts preşedinte 

COl 
Ol 

vârstd d. C. Nicolaescu, armdlld 
patroneze, discuţiile cari pripesc· ··"al,. 
ddrile mandatelor. In şedinţa-de noapi cu 
a . maturulul Corp au lost validatejdf' ~~! 
discutie listele mai multol judeţe ·lntrr 1 

de ,1 
4 
• 

cari şi al Aradului. , _ pn 
Afara de mici protestdll pane tre 

din partea celor UITi nu ştiu face a1J 
ceva, validarea s'a fdcut in mod paş ::~ 
şi asI/el Senatul a fost declarat com pe 
tltult. me 

Deasemenea şi la Camera, palida cb 
S'Qll facut tntt'o atmosfenJ paşnicd ce! 
linlştlla. tsi 

ICI 
Inalta chemare a guvernului aciu fel 

s'a dovedil cu prisosinta aşa ca ar 
inutile toate protestările celor cari" , du 
contenit de-a manifesta politica lor oh 
neeaţie nici 'bnd, de pe tribuna· oa 
merei se des/dntuia clar şi hotdrGt erI 
t~ma dOfinţd a Reeelui care nu ' 
e !ntrt noi ,Ghlr. tril 

Gardă de onoare la 
Regenţl 

S'a luat dispozlţlunea ca 
locuinţa ,nouilor Regentl să 
instaleze cuvenitele gărzi 
onoare de care au dreptul. , 

cu 
şi 
reI 
lei 

ca 
ţie 
da 
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Dlui 1. 1. C. Brătianu asupra nevoilor ţării. § Te p oU În b O 9 ă ti f O a rt e u Ş O r § 
Să lămurim o înţelegere, pa care narea noastrâ trecută şi de care Ţara g dacă cumperi un loz cu noroc. ~ 

cred că o aveam iocă dela in..:eput, Alre nevoie azi mal mult decât eri. x x 
fiindcă, dacă nu O aveam, nu plteam Această operă va incepe la toamnă ~ Căştigul cel mai mare din 17 lozuri sunt: ~! 
la vârsta mea şi cu experienta mea, când va Incepe activitatea normală a () :=: guvernărII noastre. X -~ 750.000 == 18.750.000 ~ 
să-mI a~um răspunderea guvernării. A.:um avem o sesiune grăbltă, ca ?S c::; ~ x 

Am f Jst invitat să-mi asum această Parlamentul şi guvernul si existe in : 9. Schilling Lei ....... ~ 
rllspnudere de increderea Omului, către plenltudinea lor legală, guvern ,1 ma- ~ ~ P R E MIU c:"o ).: 
eare unmimitatea sentimentelor cetă- jorUăţl, Chiu de azi vă rog să tnce- §......... 500.000 s. == 12,500.000 Lei ;;;;? 9. 
ţeneşti se inalţă ca o urare. peti constltulrea ParlammtuluJ. Ne ..... A -.......J ;:; 

vom rnărg:nl, cum spune şi MesagiuJ, "Q E" C ŞTI GUR I c:::st:::? 9..'; 
M'a cinstit, v'a cinstit pe dv. această 1 ;) t--1 i( 

il votarea numai a câtorva legi ur- Q 1 a 250.000 s. = 6,250.000 Lei ?== 
incredere şi ea a venit la mine, pen- gente ~ c::::;, Z( 

trucă R~gele a ,tiut expreslunea cărui Sp~r că ne vom regăsl cu hIne la ~ ~ 1 a 100.000 s. = 2,500.000 " :=3 ~ 
partid sunt, partid pe are îl CQnoaşte toamnă, ca să putem desăvârşi opera ~ C": 1 a 75.000 s. = 1,875.000 " ;::::: ~3. 
din Istoria ŢărII şi din propria Lui do- noastră operă care trebuie să fie de S( tel 1 a 60.000 s. == 1,500.000 .. Q 

I lungă durată căcI ţara are ne- ~ 2 a 50.000 s. = 1,250.000 .. ::::::J ~ 
m~:~t convins că azi, când, cu dulo- voie de O operă trainică. adevărată X a 2 a 40.000 s. == 1,000.000 ... ~ a 

operă de continuitate. care, În urma :5 3 a 30 000 s. == 750 000 -
,le, d ag )stea noastră a tuturor, merge nenorocltei experienţe de anul trecut §. ~ . .,,:.i5~ 
către Dânsul, vom face astfel, inl!ât s'a văzut că cu grei' o;:',:l'0ate face cu S< ~ 3 a 25.000 s. = 625.060 .. CI'> s:! 
increderea ce ne-a dat să fie meritată. schimbări de guverne. g . ----..,0 4 a 20.000 s. = 500.000.... ~ ;,,; 

J ci ă i 1 
. 1 Dacă voiţi sa mal faceţi vre-o dec1a- :~.' ~ 5 a 15.000 s. == 37 5 '.l'. ~ 

u ec tor oa t, inte ept şi devotat ~ :-....' . " r~tie de credintă, vă rog si! renuotaţl 8;5 ,....." 9 a 10.000 s. == 2S(}:t.1t\· :",,' . .;m· __ 6' '.' :,,: 
intere~elor ţă:ii, era nu numai o pro- I dă' 't ă ci ~ . . " 
b 

li' i ' R I ea: ac are CHh!'/a o crl le e O 6 a 9.000 s. == 225.04JOi .. . f'f" x 
abultate, C o quaslcertitudlne, că e- făcut, tribuna este liberi!; dacă ins~. r. e,::) 7 a 8000 s. == 200.000" c::::> : ... 

gele nu se 1flşeală În alegere şi că T"ra consldt'T"1ţi -::ă manlfestl'.ţla, care ati J', .. c.:::> ~ 
:1U va refuza încre\1erea ei. I tă.;ut-o Vă-'iell[l~, â .. Q"Hle!! c-lf,'i-t"ţ!. g_.- -, . ~l3-~_~ a ?~O~ ._s: ~_ ~Z5.0~~ II ~ ~~, 
Ţara a răspllo; prIn dv. şI ea a râs- sa vă simţit! legaţI. X g.. ~ o.vi)v S. -- ·1.j\U}(JU.. -..J Q 

ţlUI1S astfel cum era drept să se aşteV- -- - 9. - 18 a 5.000 s. == 1.25.00U.. l.r"J ~Q~, 
te acel, cari cunosc Istoria Ţarii J:il I Pret Jud, Arad. I Fiecare al doilea loz căşHgă. 
lntereself' ei de azI. .• ' <) Tragerea lozurilor se tine înlre 16-18 August 1927. 

Am primit astfel răspunderea, fără Com unicat. ~ Prefurile de cumpărare 8 lozurilor sunt: '. '~ 
ezitare, şi, in urma alegerilor, intele- I ~" ",~f' o·. . ,,' ~ 
gem să realizăm datoria noutră cu In ziua de 20 Iulie a. c. orele 1Je 12 s. (300 lei) _ .. " ... ! § 
toată dragostea şi cu toată autoritatea 6" A. S. R. Prine. Nicolae, 1. P. li, 24 s. (600 lei) g 
de care ar n v S. S. Patriarhul Dr. Miron Cri- 'I 48 (1200 1 ') e e oe. D C B d P P t s. el . 
Această autoritate nu înţeleg si o stea, r. . uz ugan rim re- 1 loz întreg 96 ~. (2400 lei) <s 

reazlm numat pe dv şi când spu şedinte al Inaltei Curţi de casaţie ~ 1 .... 
. '. o şi Justitie, desemnaţi ca Regenţl (S P ata se va face dupA primirea lozurilor. ;::; 

aceste cuvinte, ca om cInstit, le spun x C d 1 '1 . t t d I f dl'rect X. 
din adâncul conştlnţei mele. prin hotărârea M. S. Rege1ui ~ ornan a ozun or ŞI oa e corespon enfe e se ac x 
Dacă, din vreo aHdluoe a dv. aş Ferdinand, consfinţită prin votul prin firma La Banca ~ 

putea simţI, cA încrederea: dv. nu-mi Adm. Naţionale din 3 lan. 1926, . Hau 5 ehi I d & P a a p ;:$ 
ute dată intreagă, nu aş avea tndrăii· t t' ~ â tI" t d X 
ueala şă privesc greutăţile de azi in au pres a ]Ufam n u prevazu e Wiena In Marxergasse 14 ;::; 
faţă, Sunteţi mulţi noui intraţi in Par- Constituţle In faţa Corpurilor Le- ~ x 
lament, văd fJr(e ooul cari vin să spo- gluitoare tntrunite şi In prezenţa ..JOOOO():()()OO(X)OOOO(::OOC":X)()O(xxx::ocx):Oo.;:=:):O<X);{.)CXX)o:'')().(X:«)QOO(:=OOOO() 

rească tăria partidului, dar nu pot să M. S. Regelui Mihai. 
văd fără induloşare, pe acel cari au La Intrarea in sa1ă a M. S. 
incărunţit alături de mine in luptele Regelui Mihai, reprezentanţii Na
irele prfn cari am trecut. Să vă spună 
el, cum impreunl, am trecut antl grei, ţiunel au adamat cu entuziasm 
in cari sta nu soarta unul partid, ci pe noul Rege al României După a
soarta unui Stat, a unui neam chiar ceasta la orele 17 s'a oficiat tn 
şI cum, desfgur, cu ajlltorul Domnului, catetlrala Patriarhiei un serviciu 
dar ,i cu forţele partidului, am reuşit religios. 
să realizăm ceiace DU era datoria unul Inalta Regentă a primit In pa-
partid sau a UDul om, el datoria gene-
raţiei noastre. latul Cotroceni, Consiliul de Mi-

Ei vă vor mat spune, că, in pre- nistri. Potrivit obiceiului Dl 1. C. 
gătlrea acelei mari opere. mi-am per- Brătianu Preş. Cons. de Min. a pre
mls să le cer, ca şef al partidului şi zentat demisia Guvernului, pe 
ca şef al guvernului o incredere ne- I l R .. conditionată şi le-am spus: dacă nu care na ta egenţa a respins-o. 
o am, dacă vă indoi ti de sufletul meu, In acelaşi timp, In tot cuprinsul 
de simţemlntele mele, să·mi spuneti Ţărel, Armata a depus jurământul 
şi atunci mă dau in lături. de credinţă M. S. Reg. Mihai. 

Sltuatiunl1e mari şi grele se dezo1tă La ora 18 cu un tren special 
cu sufletul, nu atât cu creerul, lăsând, M. S, Regele Mihai, Prineipesa
cum spunea tatăl meu, să vorbească 
Inima, pentrucă ea si lumineze creerul mamă şi A. S. R. Prine. Nicolae 
Dacă aveţi incredere, vă rog tn fm- s'au Inapoiat la Sinaia. 

prejurarlle de faţă, să mi-o daţi in- Arad, 21 Iulie 1927. 
treagă. 
Să o faceţi să se resimti mal iotal 

prin inăbuşirea a tot ce este slmţă-. 
mAnt Individual, ambiţie sau Interes 
personal, chiar când sunt legitime. )n 
momentul de fată nu existi nici-o 
theltle personală, nu sunt grade de 
cerut şi de luat: in momentul de fată 
ute o mare misiune de indeplinit şi 
acela, care se va dtlUnge in acest 
fell va binemerlta. 

Inteleg ai-mi datI o IDcredere ne
discutată, nici tnalnte, nici in public, 
uiei chiar tn faţa conştiinţei dv. 

Avem nevoe nu;:de increderea unor 
oameni constrânşl, ci am nevoe de in
crederea unor oament [nsufleţlţ!. 

Ştiu că sunt svolluri şi se fac In
trigI. Noi suntem consecventi lnsă 
cu principiile l'Ioastre clar exprimate 
şi suntem ]a guvern spre a face să se 
respecte ceiace este constitutional ,1 
legal. 

Suntem in al doilea rlnd, la gunrn 
ca, pe temeiul de ordine şi democra
ţie, să desăvârşim opera de consoli
dare ,i organizare, îocepată de guver-

Pref. Jud. Arad 
1. Georgescu. 

Funerariile Regelui 
Ferdinand 1. 

Joi a fost adus in palatul 
dela Cotroceni trupul nein
sufleţlt al Regelui Ferdinand. 
Vineri toată ziua publicul a 
vizitat sala mortuarA, Iar mâi
ne Duminecă va avea loc in
mormintarea care se va face 
la MAnAstirea Curtea de Ar
geş. Vor participa la inmor
mintare delegaţii tuturor ţă
rilor europene, delegaţii tu
turor prJmăriiior urbane, şi 
al armatei după cum şi toate 
oficialitaţile civile şi militare 
aflate in capitală. 

No. 689/921 . I No. 734/927. 

Primăria comunei Bocsig. Primăria comunei Bocslg. 

Concurs [Jublicatiune. 
Pentru ocuparea postului de 

secretar la primăria comunei Bo
csig. jud. Arad, publicăm concurs. 

Retribuţiunile sunt celea pre
văzute in bugetul comunal. 

Dandidaţli trebue se posedă 
actele maijos notate: 

1. Diploma de Notar. 
2. Extras de Naştere. 
3. Certificat de Studii. 
4. Declaratie de limbele ce 

cunoaşte. 
5. Cerlificat Militar. 
Cererile se vor Inainta cel mai 

târziu până la 31 aug. 1927. la 
Primăria comunei Bocsig. 

Bocsl, la 18 Iulie 1927. 

Prs, Com. htt. 
Luca Horvai. n. ,. 

Notar. 
A. Bodat 

No. 655/927. 
PrlmArAria Comunei Chfşlndla 

Concurs. 
Primlrla comunei Chlşindla publică 

concurs ptntru ocuparea unul pOlt de 
guard comunal pe ziua de 1 Septemvrle 
1927. 

Petitiile tn legile cu extrasa1 de 
botez, certificat el a făcut serviciul 
militar activ, celtlficat medical, se vor 
inainta primăriei până la data de 25 
August 1927. 

Chlş!ndla la 15 Iulie 1927. 
No. 92 Primdria 

Se aduce 1, cunoştinţa generală. că 
pentru lucrărHe de reparare generală 
a biroului, locuinţa, grajdul şi edificliJe 
letarale notariale din BocsJg in ziua 
da 30 August ]927, orele Il se va 
ţinea lIcltaţlune publică cu oferte in
hlsă. in localul primăriei fn conformi
tate cu art 72-80 din fegea contab. 
pubHle. 

Devlzele se pot vedea in biroul pri
măriei sub oare le oficioase. 

AmatorII vor depune odată cu inain
tarea ofertei ŞI o garantA de 5% din 
su ma oferită. 

Bocs1g la 18 Iulie 1927. 
Ne. 99. Sodai D. p. 

notar. 

o chestiune pusă la punct. 
Ziarul "Cuvâotul" rezumează apo

strofele spuse de un majoritar, opo
ziţiei naţlonal-fărănlste, cu ocazia va
Udărllor alegerilor de deputat in ur
mătoarele fraze: Vă plângeţi, domnHor 
Naţlonal-ţărănlştl ci ati fost arestaţi, 

bătutl, opriţi dela vot; că s'au furat 
urnele, că s'au falsificat procestle ver
bale? Foarte bine, dar D· V. unde ati 
fOlt? SunteţI - aşa pretlndeti - un 
partid de mase şi de popularitate. 
Sunteţi un partid care luptă pentru 
libertăti. Unde vă sunt partizanii ? 
unde vă sunt fanaticII? Cum, aU fost 
bAtuţl şi v'aţi Jăiat? Aţi fost confis
cati şi aţi suportat? Atunci unde vă 
sunt oamenii, unde vă e popularHatea. 
şi ce sunteti D·v? 

.' 

.. 
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Par 1 a 111 e n t u 1. InfoRmtfCIUnl. , 
Pe lângA Consiliul d. Re

gent' se va institui un S.
cretariat general echiva
lent cu mini,trii de stat. 

Nu s'a fixat ÎnoA per.oan. care V8 fi numiti in .
ceastA demnitate. 

S'a deschis Parlamentul Tn Tm-
·/medlatdupd constituirea Corpurilor prejurări pe cât de ingrijorătoare-, 

legiuitoare se va numi noua comisiune pe atât de grele. Deschiderea lui 
pentru acordarta despdgubililor de fnsă este un act de uşurare, o 
război. garanţie de linişte şi de progres. 

Comisiunea va lucra In tot timpul I Şi inaugurarea muncel Incordate 
vacantiei, pe care actualul guvern o va jn-

gândi la ţara pentru a cărei pro. 
sperare a muncit fntreagă viaţt 
Numai aceşti oameni nu pot in, 
ţeltge rostul vremilor şi respon
sabilitatea celor de cari depinde 
soarta ţării. Dacă lecţia pe can 
le- a servit-o poporul nu le-a fost· 

• Făcit1du-se o descindere fa clubul trep~inde, s'a făcu! i,ntr'o atm~~ 
averescao din capitalA, tmde se joacA sfera de inalt patnotIsm. S'a CI

tit ultimul Mesaj iscăIlt de Cel 
• Se anunti că imediat după con- cărtl pe baai, jucătorii au fost prinşi f t h 'd I ' care a ost ntruc iparea 1 ea u-

stltuirea Camerei, se va depune un in flagrant. S'au confiscat banit şi li" ă 

g suficientă dovadă, fie, le Un 
lndemn spre calea adevărată, du. 
rerea care a coborât In inimile 
tuturor celor cari azi imbrac~ 
haina doliului. Vibrările acestor 
inimi le vor spune calea pe care 

. 
I ri ar noastre iar as stenţa patruns 

Proect de lege pentru dsfJntarea sub- cărtlle de joc, iar clubul a fost Încbls d . 1 i e Importanţa vremi or Ş a ma-
secretariatului de stat dela finanţe, şi sIgilat. nifestat increderea in puterea 
Ş' una pentru fofinţarea unul subsecre- • Administratia finarzciartJ din Arad creatoare şi conservatoare a celui 
tariat de stat la preşidt'nţia consiliuluI, ne roagd sti anunţăm urmdtoarele: mai incercat partid de guvernă
unde va fi numit d. Constantin Bră- 1 axarea contractelor de inchiriere s'a mânt. Respor:tZabllitatea acestui 
tlanu, fost secretar general al preşe-I· terminQt. EXilmplarul oTlginal se va tx-: partid imphcă o neJntreruptă ve
dloţlel consiliului, actualmente deputat trada cdor îndrepft.ţilJ in fiecare ti la ghe mal ales acum când voinţa 
de Hotin. Administraţiafinanciard,patter, camera unanimă a tuturor cetătenilor i- au 

1 
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să urmeze. 
In consecinţă, tnvredniclască·se 

de minima Încredere pe care o 
mal au şi In sesiunea de acum c 

d şi cele viitoare, să indrepte şirul 
greşelilor de până acum. Proce.· Il 
dând altfel, vor ajunge, să facă d 
opoziţie "de stradă" ca celelalt~ d 
grupări cari s'au rnstreinat de 
respjraţiunile poporului conştient.· n 

• Preşedintele consiliului italian, Fiecare interfsat trebuie sd ştie strada nere In a con ucerea an pe 
d < 1 t l h care numai el o va şU păzi de 

d. Mussolini şi . mln s ru a ovary şi numdllli casei În care este locuinţa nechlbzuitele acţiuni ale celor cari 
c 

au schimbat dorumentele de ratUl- sau prdw1Jia Inchiriata. persistă intr'o inconş.tien. tă ,con-
care a pactului de amicitie şi coJabo· _,,' _~_ .'~ . _ _ __ 

~~ rare italo-român SemtillUat6 S.p:' --~tîfiig.jţj ~t:feteanu, subSfcretar de'da-mnabff['c~i ~carr de nouâ an( 
Duminecă au fost rostite uit!. 

meie dorinţe ale Regelui Ferd!
a 

tembrie 1926. stat la c. f. r., pregăteste in momentul Incoace au făcut mereu politică 
de taţă nooa lege de organlzare:,l ex- de negaţie, n'au asistat la solem
ploatore c. f. r" care va fi pusă il1 a- nitatea inaugurării unei activităţi 
plicare cu incepere dela 1 Ianuarie rodnice deşi aveau, pentru ultima 
1928. oră, ocazie să exprime neprecu

nand. 
Au fost scurte dar chibzuite, 

Merită să fie ascultate. Cel pu 
ţin acum. Şi actualul ParJamen 
acest lucru ti vrea. Şi·l cere tu· 
turor ceior cari mai fac politică 

u 
h 
ti 
il • Transferările în învăţărnântul pri

mar au foşt terminate si s'au trimis 
spre pUblicare În "Buletinul Oficial" 
al ministerului instrucţiuni'. Peste câ
teva zile se vor publica locurile ră

mase vacante fn urma acestor trans
ferări. 

Tioerii absolventi al şcoalelor nor
male vor fi chemati să-şi aleagă locuri 
în învăţământ după 15 August. 

-
• Ministerul de finante a dat o cir-

cu/ard tuiufor ministerelor prin care le 
cere sd nu mai acorde sub nici o formd 
ajutoare funcţionarilor din acele de
partamente. 

Prin aceastd circulard ministerul de 
fmanţe spu 'le că ajlltoarele de 100-1000 
lei ce se acordd junctionari/ol nu le 
pot aduce nici un serviciu, creându-se 
in acelaş timp, nedreptate funCţionari
lor cdlora nu li-se acordd nici un fel 
de ajutor. 

Ministerul de finanţe precizeazd cd 
nu se va pldti pe viitor nici una din 
ordonantele date 1n acest scop. 

• Toate morile cari macină un şin
gur fel de Wnă pentru nevoile po
pulaţiei vor fi trecute în categoria 
morllor ţărânest! şi impuse la un 
impozit fix pe cifra de afaceri. 

• Ministerlll de finante a numit o 
comisiune care impreund cu o altd 
(omisiune numita de ministerul de in
terne sd revizuiascd bugetele comunale 
şi judetene, 

Aceste comisii vor cduta sd indice 
acestor autoritătt sd trăiascd vrin pro
pritle lor mijloace fdld sd mal impund 
noi biruri asupra populaţiei 

* Guvernul a bot~rât să abroge legea 
pf'scăriilor, propusi de d. Garoflid şi 

"votată de fostul Parlament. 
In acest scop d. ministru Argetolanu 

va spune Parlamentului, o lege cu un 
articol unic, prin eare se va cere a
brogarea nouel leg!. 

Se pare ci d. ministru ArgetoiaDu 
"IntenţloneazA si aducă in discutia 
Parlamentului, la toamnă, o altă It'ge 
a pescăritlor, care t1nând seamă de 
condiţlunl1e pescuitului In ţara noastrA, 
DU numai să pună in valoare Imensa 
rntlndere de bălti ce posedăm, dar să 
valorifice cu ajutorul Industriei şi 

,tilntei moderne toate aceste bogăţii. 

• Cursurile de varA organizate de 
minister pentru membri corpului di
dactic minoritar au fost amânate pen
tru o dată ce se va anunta ulterior. 

Tipografia DlecezanA Arad. 

Această lege va trece prin parla
ment in sesiunea de toamnă a corpu
rilor legiuitoare. 

Pararel cu această l(gr~ d-sa mal 
pregăteşte şi un statut al funcţionarilor. 
special pentru personalul căilor tera.te. 

• In .rma unui schimb de vederi ce 
a avui loc intre d-nit Vinti/a Brdtlanll, 
ministru de finanţe, N. Titulescu, mi
nistru de externe şi L. Mrazec. ministru 

peţit sentimente de admiraţie şi 
veneraţie faţă de Cel care până'n 
ultimele clipe n'a incetat de-a se 

in ţara românească. 

..... "cftr •• "'*' re • ,. ....,. .. ..... $~ 

Buletin săptăm~. 

Situaţia politică 
i 

Externă Internă. 

t •• .. --... .. 

a 
tt 
il 

P 
d 
12 
it 
n 
CI 
fr 
m 

de Industrie şi comerl s'a hotărât, sus- C~ 
pendarea tratativelor economice-ce s'au Vălul do!iulul a coborât deasupra Se p3rea că vara va prilejui pol!·. d 
dus la Roma, In wduea incheierel 11- intlnsurllor ţării tntreglte prin stădu- tlclanllor de pretuHoden\ - o cerere· I 

inta Celui care şI-a sacrificat viaţa şI o reconfortare. N'a fost insă aşa. şi nei convenţiuni comerciale intre Româ- M 1<1 l' d h' t 1 CI pentru bInele şi fericirea ei. Neţărmu- acne 1 e, prea pu In e~ !za ", a e 
nia şi It .. '/ia, până la reviZUirea com- rit" durere stăpâneşte sufletele tutu- păturei cu tcndirţe subversive, au da! CI 
plecta a tarifului vamal şi trecerea lui de lucru diplomaţilor şi astfel în locul. 10 
prin Parlament, Imediat ce noul tarif ror fiilor acestei ţări. lIn~i vacanţe liniştite, diplomatii EuropEI 

A murit Regele Ferdlnand J. p~rln- au să dt's:urce unele chestiuni dad 
]u vamal va fi întocmit, tratativele vor fi tele şi păstorul unui 'leam pe. care nu' periculoase - cd putin ir.grijo. 

continuate. L-a iubit. Şi moartea Lui a fost un rătoare, in 
Ca urmare a acestei hotărâri, d. ing. lung ecou de jale. Caci s'a' pierdut S'a manifestat in ultimul timp o v« 

Cezar Popescu, şeful delrgattunei româ- prin EI un neîntrecut povăfuitor, un activitate intr-nsă a celor cari de dra·· r~ 
ne dela Roma, singurul care a mai rd- f[]telept Domn şi un prea bun Român. gul steagului roşu - nu ·se astâmpără 
mas acolo, va fi chemat in primell! T t â d il ă 1 ţ't A ă deloc. 

el 
oa e g n ur e - r zel e pan Şi pontificil politicel Europene au.. ro zile ale saptdmânei viitoare. a ' u r t i cum - sa mpreuna spre a m- pornit ofensiva contra prrlcolulul co-

Logodni. D şoara H0rtenzia Babeu, pârtăşI durerea ţării, jealea neamului. munlst. Spre a fI mal drepţi trebue el 
flea preotului Babeu din Beclcherecul- Toţi cei cari tn aceste vremuri lşl să afirmăm cA acţiunea politică a Ct: 
mic şi d. Al. Munteanu preot ales II fntelfg rolul, au tInut să participe su- celor ~ari sunt o garantie a păei{ eu-: io 

ropene nu e decât defensivă. Ofensiva 
Pllul mare, logoditi. Duminecă va avea fleteşte la Ireparabila pierdere a ţării, purtând-o cei catl tulbură pretutindeni 
la Becicherecul-mic cununia tinerei pe- Patimile politice au fost tnăbuşite şi ordinea şi pacea. Astfel În ultimul 
rechl. Fellcltlrlle noastre. reprezentanţii pollticei romilneştl s'au timp Viena c,tade/a operete/or a fOit 

intrunit pentru ca lnregistrând trista scena unei răscoale care ne indritueşte • Greva din Austria a încetat. Nu se d ' veste să faci cerc in jurul noului Reg~ afirmările de mai sus t;'şi nu sa 
intrezăreşte până acum calea ce duce st bllit d f "tt' uza răscoalAl' In al Românlf.t Mihai. a e InI v ca ,. -
la Jlchidarea politid a evenimentelor I tâmplarea Însă o atribuim mai dtgrabă 

m 
pt 
dt 
la 

din ultimele zile. Se par~ că ordinea Vremurile de azl vor supune la pornirI! comuniste decât actiunII pan-
fiind restabllită, pe primul plan vine grele incercAri pe fiecare reprtzentant germane. ~o 
acum criza politică. Guvernul cut ca .1 vreunei grupări politice. Cel cari Ori, nu e exclus ca ambele să fi . dE 

d d' 1 b'll d ă d avut un rol slm!lar. Ceeace e cert, e tJ 
controversele să fie rezolvate de par- se vor ove I ncapa lea r spun e c~ iocercarea n'a prins. O dovadă cA i 
lament, a cărui convocare nil va fi cerintelor lor, să nu se prindă În horă, ideile bizare cari au determinat-o DU ~ 
in să ordonati inainte de compl:ecta Chemarea tuturora este Iifântă şi se au fost unanime ('1 răzleţe. ŞI ultima 
incetare a grevei la ciUe ferate. So- cuvine sA răspundem loial şi fără re- Ipoteză denotă irnaturltatea lor. 

zerve 10 restul Europei, ţările sunt preo' . 
clal-democratii cer demisia guvernului' f i Că cupate de aceleaşi probleme de actu- : 
Seipel ~i constituirea unui Cabillet de Acest lucru pare a Inteles. ci ph ... . t', d t f I ahtate. Neastâmpărul unor nepricepuţi: 
fun!"ţionarl. Negocl'erl Ofl'cl'ale i·o a"e- 10 acest tImp c n pe ca a a c zace , ă f b it t t Id II să - , ~ a ajuns s ie atn u o e or co-
astă privinţă n'au avut loc până acum. trupul Regelui Ferdinand, cei preocu- muniste şi tn consecinţă grija capitalA· ]o( 

pati de grijile efemere au declarat a celor doritori de pace este mmlcirea de 
• ComlsJunea parlamentari krea- armlstltiul politic. S'a întelea că opor- comunismului daunAtor, Şi răscoalA j 

ci, instituiti pentru cercetarea acu- tunltatea Impune o debarasare de tot contra comunismului i~a inn gistrat , 
zaţiunflor aduse lui Pangalos a decis ce este trecător. ŞI acest fapt il in- intr'un mare grad in ChIna unde.- cu 
ca fostuJ d.·ctator si fie Judecat de ceştia ,I-au aăsit un câmp propriu, al Jeglstrlm cu o cuvenită satisfacţie. "' 

acţlunel lor. Nereuş:ta lor va dovedi ani 
Camera deputaţilor special conyo- Astfel ne vom invrednlcl de memo- inc'odată că lunt inci streln! de as-. 1iv~ 
cati iu acest scop. Fia Marelui Rege, care a intrucblpat pirati unile mulţimii, ale noroduluI. Şi j 

• După rapoartele ioslte la minlste- visur\1e de veacuri ale neamului ro- le vor Izbi incurând de pragul inca-
rul muncii, rezultă ci lucrările de re- mâoesc. pacltâţU lor, Până atunci, vecinii noştri 

vizionari continuă să se nutrească ca 
vlzuire ale actelor supuşilor strAini S!Avlnd memoria R~gelui Ferdinand, iluzII. Presfmtlm el spulberarea lIu. 
sunt pe terminate. .i arAm vieaţA lungă, rodnică şi ase- zlilor lor va fi o lectie care de mult 

La I August aceste lucrlri vOr fi mănătoare acelela curmate, Regelui le Impune celor cari inci n'au intrat 
tnchelate io intreaga ~,.:.rA::, ____ -!~M~ih;;;,;a;:.;l~t _____________ ~îo~fă..::.g-=:..a~ş_ul-:-a-;-::d:-:-ev-:ă:-r 8-:t~" ~-;-711-:;:h __ ir-;-la-;-n_d_a._ 

Cenzurat Prefectura Judetului. 

atil 
tii~ 
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