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Cum s'au desfa~urat evenimentele. - Audienta Ia rt. S. Regele. - Consiliul de mini~tri· 
Den1isia prin ministrul Ca.sei Regale, dl Hiott. • Compunerea noului guvern ~i depu
nerea jur~\mantului. - Primul ordin dat prefec~ilor de judete. '7 Disolvarea · corpurilor 
legiuitoare. - Interview cu dl prefect V. Boneu. - Cine va fi noul prefect al jude~ului? 

Ziarele public:\ in legatura cu I sta este o dovada a imposibilita
evenimentele pelitice, tot felul de ' tei unui gu /ern national) care sa 
~tiri nepotrivite cu reaUtatea fie o colaborare Ieaia §i sincera 

Pentru a lamuri opinia publi- a tuturor partidelor. 
ca, arlUam !impede felul cum s'au ~i cum ar reu~i c~lnd unul din 
desfa~orat ace5te evenimente. particle, declan'tnd ca prime~te 

OJ general Averescu, prqe& ideia unui guvern national, pi.lne 
::Hntele Consiliului de ~ini~tri, pri- ca o conditiune prealabtl:i accep
mind din partea M S. Regelui tarea de c~\tre celelalte a puncte-
1nsarcinarea de a forma un gu- lor categoric ~i imperios fixate'? 
~Tern national, dup:':i. ce a cercetat SambAta Jmplinindu&se .ter~e~~l a
n prealabil felul cum aceasta pro- cordat de M. S. R.egele diu• pr.'m.tau>tru 

. . . .., g ~nerat A verclscu, de a const11u1 gu-
)Unere va f1 pnm~ta, a convocat v~rnul national ~·au de a prez~nta re-
>eA+Ptt ZtUa de en la Pre~tdeot•a llllfatul ineerc.!lrffor safe,. ar geoeta1 
:onsiliului de mioi~tri pe !'}efii de Averescu s'd coosf.itoit de dimiJeata 
:>article, printr'o scrisoare. cu dl O~t. Oog-!1, iar Ia ~r.a II dim!· 
· La ace sta convocare n'au n~at~ a convo:::at coos1iml de m1-

d d . f' d o1~tn. ·1£spuns ~C<lt 01 ~e 1 e par- Consillul de mlni~tri 
:ide_ 

Cei1al ~i au gas it ca procedura 
ntrebuin{ata nu era potrivitii tm · 
>rejun'irilor, crezand ca procedura 
:onsultatiilor individuale era de 
>refer at 

So:otim ca aceast•1 parere are 
a origina ei o confuzie, 

La 1 1 dimineata. mini~trii s'an lo
truo;t io cor:~siliu, sub pre$ediof a dlui 
general Averescu. Au fost iavllatl $i 
pre$ed'lotii Cerporilor Legiuitoere, dnii 
geaeral C. Co.anda ~; P. P. N~gules:u. 

Dl general Averescu a facuc o ex
punere asupra Slt.af·ei politite din mo 
meatul in care M. Sa Regele ~1-a ex· 
primat doriot':l de a se forma uo gu· 
vera nat onal. 

A comunicat epol rezultatul de
mersului Ucut pe lang! ~efii partidelor 
~i a pus in disc1 fie cbestiunea cum $i 
cand s4 fie pus io cnreat M. S. Re
gele asupra iocerdirii dlui general de 
a raspunda doriotii regale. 

• 

La ora 6, dl general A verescn a 
fost Ia pre$ediofla consiliului de mini-
$1n. .r 

La Scrobi$tea, dl general Anrcscu 
a prezeotat Suveranului nn memoriu 
scris, in care expunea tncercarea .fA
cu 4 geotru constituirea guveroului na· 
tional ~i cauzele cuooscute pentru care 
i11cercarea n'a isbutit, precum s~ ex
prima $i piireres, c! i& lmpreiurarlle 
polilice actuale, Ull guvern national nu 
se poa1e alc!tui. Memoriul incbeea cu 
aslgurarea M. Sale, de lntreg devota· 
meotul dlui geaeral Averescu $t a par
tidului poporului, care intelege sa stea 
Itt ~ispozitia S:lVeranului peotru. aile 
Jocerciri, In ceasari grele. 

0! general A verescu a explicat M. 
S. Regelui apoi, de ce nu crede io te
meinicia anui govern nafional ~i a in· 
cheiat. S,1uoand M. s., ca dacA dl loa 
Sr!tianu voie~te sA ia cooducerea t!· 
rii s'o m!rturiseuc! ~i atunci dsa este 
gata s! preziote demisia gnvernului. 

M. Sa a mulfumit peatru memoriu. • 
pe care 1-a retinut ~~ epoi dl general I 
Avecescu s'a retra!l. ~ 

Consiflul de minl~trl de 
Dumtneca seara 

Dapa ce s'a iaapoiat i11 Caphala, 
dl general Averescu s'a dus Ia pre~e
dintie, unde Ia ora 7 seara a continual 
consiliul de mini~tri, iotrerupt Ia ora 
2 d. a. 

Cand un ~ef de partid este 
nsarcinat sa formeze un guvern 
~i gase~te ca trebuie s~'i caute 
priji n in afara de partidul sau 
:ste evident di procedura con
ultatiilor individua[e este de in
rebu,intat, pentru ca se adreseaza 
ui crede el de cuviinta. 

De astt!data omul politic insiir
ina1 cu forma rea unui gu ~~ern 
afonal, este $eful uoul gu;ern 
1 plina ac~iune ~i insarcinarea 
aM cuprinde imperativul partici
,arei tuturor partidelor. 

La pre~edintie se adunaser! p~ rJa · 
mentari multi, secret~trii geoerali ai 
ministerelnr, m Jlfi prefecti ~i pri mari 
$! ziari$'i. -E-a o adllvarata fierben cu 

Dupa discufii, Ia care au participat tot cortegiul de prooosticuri $i preve· 
doii: general Coanda, P. P. Negulescu. stiri $i cu dlscufii din ceie mal variate 
c. Meissner, Ooga ~i Petrovici, s'a a· asuora desoodamaatului crizei politice. 
iuos la concluzia, ca in aceea$i zi Ia Ia consilio dl ge1eral Averescu a 
ora 4 dl general Averes:=n sa se due! ! facut o expunere Bsupra rezultalului 
Ia Scrobi$tea $1 sa comunice M. S. audientei, avute Ia M. S. Regele, Ia 
Regelui. Scrobi~tea, exprimaod cred:nta ca M. 

In asemenea imprejurari, ce 
'ar fi hotlirat prin consultare in· 
ividuala cu un ~ef de partid, nu 
'ar fi potrivit poate, cu ceeace 
r fi pretins alt ~ef de partid 

Oe aceia dl general Averescu 
convocat in mod colectiv pe 

lfi ~efii de particle, pentru ca 
>ti impreuna sA se sfatufasca to 
rivinta satisfacerei dorin~ei M. 

Reselui. 01 general A verescu 
r fi dorit chiar ca desbaterile 
i fie stenografiate, pentru ~ se 
i - fara contestare posibila -
in partea cui vine vre-o tmpo
·ivire. 
Daca nu s'a reu~it faptui, ace-

• 53 ou-i va .cere demisia. 
CousHiul e mai botarit s! se ras-

pundii. celor 3 ~efi de partide, cari au 
gii.sit c4 e iooportun sa ia parte Ia 
coosfatuirea Ia care primul miristru ii 
in vitase. 

L!l ie~irea din consiHu, milli$1rii au 
recomandat partizanilor, carl 8$teptau 
calm ~~ s4-$i vada fiecare de treburi 
acasa. 

01 general ,Averescu Ia M. 
S. Regele 

01 general Averescu a fost · d. m. 
Ia ora 4 Ia Scrobistea. 

La ora 4·10 a' fost lotrodus de dl 
mioistru al Casei Regale, d! Hiott Ia 
M. Regele, care 1-a tmut o ora. 

La 510, dl general Averescu a 
ie~it, a g4sit ia gradina pe A •. S. R. 
Priocipesa Ileana C!l care a stat catd· 

va minute de vorba ~i apoi a fost pri~ 
mit de M. S, Regina. ' 

De~iterea guvernulul 

Pe cand d. gen. Averescu continua 
expunerea sa in consiHu, Ia ora 8 
fiira 10 sean~ a sosit la pre$edinlie 
dl C. Hiott, mi.-tistrul Casei Regale, 
care a descins din automobil cu un 
plic mare alb in mana. 

Dl Hiott infrebal de ziari~U, ce ve• 
~li aduce a raspuns scurl: o comuni· 
care. Dsa a cerut dlui Or. Craini· 
ceanu, secrelarul general al pre~edin· 
tiei sa anunfe pe dl gen. Averescu, 
ca lrebue sa-l vada imediat. 

Dl Hiott a fost primif in plin con· 
siliu p10duciind ingrijoare. 

In urma unor scurte conv<' rsaUuni 
avule intr'o camera alalurata, dl prim· 
minislru gen. Averescu ~i-a sc:ris de· 
misia cabinetului ;;i apoi a contrasem· 

nat decrefu] pentru numirea noului 
prim·minislru in persoana dlui Barbu 
~tirbcy. 

Dsa a mai l'!Omunicat dlui Hiott, eli 
hotarirea partidului poporului esle de 
a no parlicipa !a formarea guvernului 
nalional. ~ 

OJ Hiott a parasit Ia ora 8 ~i un 
sferl consiliul $i a d:1t opoi ordin per· 
sonalului sa fie prezent Dumine~ 
di, la ora 9 dim. la prezidentie. Dea. 
semenea a insarcinat pe dl Vtahida 
sei se duca Ia noul prim·ministru, dl 
Barbu ~tirbey, ca sa primeascii dis· 
pozitii. Totodata, dnii Romulus Voi· 
ne:-;cu, diredo;u1. gulE:~<il al_...;g.u:.untcL. 
~i prefeclul polijiei au fost chemafi 
de dl Hio!l sa se prezinte Ia palatul 
Cotroceni. · 

Oupa un sfert de ora, dl Octavian 
Ooga, coborand primul din consiliu, a 
co municat ziari$1ilor veslea aslfel: 

,.D. Barbu ~tirbei a fosf numit prim· 
minislru. 

,Guvernul Averescu fl demisionaf 
$i partidul poporului nu participa Ia 
alcaluirea guvernulul national". 

Duminedi, majorilatile parla· 
menlare sun! convocate sa se inlru· 
neasdi Ia dubuJ parlidului sub pre$e· 
dintia dl general Aven· scu, care va 
face o expunere $i declaratii poH~ 
lice". 

Mini~lrii demisionati, au parasif a· 
poi pre$edinjia. 

Mini$1rii demisionafi 
Duminedi, Ia amiazi, 
pre$edinfe ol Senatu]ui 
Coanda. 

se vor intruni 
acasa Ia dl 
dl gen. C. 

Depunerea juramAntulul 

La ora 9 seara, dl prim·minisfru 
Barbu ~lirbey, impreuna cu dnii mi· 
nistru de justitie Selian Popescu $i 
minislru de razboiu gen. Paul Ange
lescu, au plecat Ia Scrobi$1e, uncle 
au depus juramanlului, in fata M. S. 
Regdui in prezenta preolului Buze• 
teanu. 

Ceila]1i mini$1rii au depus Judi· . 
maniul eri, Ia ora 12 dim., toi la 
Scrobi$1ea.t 

• 
Dumineca, a aparut in ,Monilo· 

rul OHcial" decretele regale cu nu· 
mirea dlui Barbu ~!irbey, ca prim· 
minislru $i cu compunerea noului ,gu· 
vern. 

Cei trei mini$tri au dcpus juramfm· 
tul inca deasora spre a putea lua 
imedial b primire in!ernele, juslifia, 
dizboiul ~i finanlele. 

Dupa inloarcerea dela Scrobi$tea, 
dl prim-mini51ru Barbu $1irbey a dat 
instrucliuni dlor Romulus Voinescu. 
direclorul general al Siguranjei Sta. 
tului $i gen. Nicoleanu~.. prefectul poli· 
tiei Capilalei. 

• 

• 

~~ - -- . 
- . . 

~ . - ~ .; .. . . - . ' " 
"llllil 



il ·-

2 

Primul, ordln dat prefectilor 

Noul guvern, printr' o telegrama cir· 
culara adresata prefectilor, le·a adus 
Ia cuno~tinfa demisia guvernului ~i 
conslifuirea noului cabinet, sub prezi· 
denfia dlui Barbu $1irbey. 

Se recomandii prefectilor, sa ve· 
gheze p entru mentinerea ordinei. 

• 
Dumine,:a noaple Ia 01a 12 dl prim· 

ministru Barbu $1irbey a avut o con· 
ferinlii de aproape 0 ora cu dl luliu 
Maniu, ~eful parlidului nafional·tarii
nesc, iar eri. Ia ora 9 dim. va con• 
feri cu dl prof. N. Iorga, ~eful parti· 
dului national. 

Interima!ele vor fi completate in 
cursu! zilei de azi, iar decretele cu 
numirea nouilor titulari vor apare 
Luni intr'o edifie specialii n ,.Monilo
rului Oficial". 

• 
Luni seara dupa inloarcerea dela 

Scrobi~tea, dl minislru de justifie Ste· 
lian Popescu, a chemat pe dl procu· 
ror general Camil Demetrescu ~i pe 
dl prim·procuror al trib. llfov lon Do· 
brescu, dirora le-a lacut recomandii
rile necesare. 

Dl ministru de ri:izboiu ge!l. Paul 
Angdescu a conferit tot asearii cu 
dnii gen. Jon Popescu, comandantul 
corpului II de armata, gen. Davidoglu 
comandantul diviziei a 4·a ~i gen. 
Vladescu, comandantul jandarmeriei, 
dirora le·a dat instrucfiunile trebui· 
toare. 

• 
Corpurile legiuitoare s'au dizol

vate imediaf dupa consli uirea noului 
,. guvern ~i alegerife se vor face in 

lermen de o luna, conform Consti· 
tutiei. 

Primmiaistru ~i ministru de intvne 
ad interim Barb•J ;;tirbey. 

Minlstrul instructiei publice: Dr. 
Lupu. 

Ministru de justite: Stelian Po
pescu. 

Ministru eultelor ~~ artelor: AI. La
pedt~tu. 

Ministru de razboi : General Paul 
Angbelescu. 

~--:.... MiaisLrll eomunU:.atHlor .: C. D. Dl-

. 
I 
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mifriu: ~~ · 
Ministru muncii, coop. ~I asig. so· 

ciale: Pan Halipa; 
Linistru lucrarilor publice: Ionian. 
Ministru agricult. ~i domenii : Ar

. getoiaou. 
Subsecretar de S.at Ia Interne : D. 

N. ~. Capiteaou. 

Cum s'a construit guver
nul dlul Baxbu $tlrbey 

Ouvtrnul prezidat de dl general A
veresca demisionand M. Sa Regele a 
ins!rcinat pe dl Barbo Stirbey sa for
meze un govern national. Neiofelegand 
deJa inceput, sa faca parto din acest 
govern, partidul poporulai, partidul na
tionalist al dlui Mania, $1 Liga dlui 
Cuza. M. S. ~egelo a semnat urmA
toarele cou decrete: 

Pre;edintia constliu!ui de mhzi;tri 
FERDINAND I. 

Prin .. gratia lui Dumaezeu $1 vointa 
national!, Rege al ~omaniei, 

La toti de fat! $i viilori, s!natate : 
Vazbd demisiuoea ce ne·a pre-

zintat guvernul oostu, 
Pe baza art. 88 din Coastitufiune, 
Am decretat $i decretilm : 
Art. l. - Aceasta demisiune este 

prlmiti de noi. 
Art. 2. - Dl Barbu Stirbey este 

numit pre~ediote al consiliulul aostru 
de mini~tri. 

Art. 3. - Pre~edintele consiliulni 
oostru de mini~tri este iasarciaat cu 
.executarea acestui deeret. 

Oat Ia Scrobi~te, Ia 4 lunie 1927. 
FERDINAND 

Pre~edintele consiliului de mini~tri 
General Averescu 

FERDINAND I. 

Prio gratia lui Dumnezeu ~~ vointa 
nafiooal!, Rege al Romauiei, 

La tofi de fata $i viitori, s!natate: 
Vazand decretal nostru No. 1855 

din 4 lnnie 1927. 
In baza art. 88 din Cons!itutiune, 
Am decretal ~i decretam : 

~\. 
~--_-,;_-~ \ " 

------~~ -~ , .. ___________ _ 

CUVANTUL ARDEALULUI 

~ Art. I. - Sunt aumiti miai~tri ai 
no~tri secretari de Stat ~~ interimari, 
d-nii: 

Barbu ~tirbey Ia departamentul io
ternelor $i interimar Ia finante ~~ afa
ceri stnline; 

C. Argetoiaou Ia depar1ameotul a
griculturii ~~ domeniilor ~i interimar Ia 
iodustrie ~i comert; 

Dr. N. Lupn Ia departamento! in· 
strucfiuoii. ~~ interimar Ia dnatate ~i 
ocrotiri sociale ; 

Stelian Popescu Ia departameotul 
justitiei ! , 

Alex. Lapedatu Ia departameotul 
cultelor ~~ artelor ~i interimar Ia muoci 
cooperatiii $i asiguritri sociale ; 

Oeneralul de divizie adjutant P. 
Angelescu Ia departamentul rAzboiului' 

C.jD. Oimitriu Ia departameotul~co· 
municatiilor ~i ioterimar Ia lucritrile 
publice. 

Art 2. - Pre~edintele coosiliului 
oostru de mini$tri este losarcioat cu 
executarea acestui decret. 

Oat Ia Scrobi$te, Ia 4 luoie 1927. 
FERDINAND. 

Pre,edintele consiliului 
B. $tirbey 

• 
Cum se vede, din cele doua de

crete de mai sus, pe ziua de. Sam· 
biita am avul un guvern cu ~ase ti
tulari ~i mai multe interimate. lnteri· 
matele a~teplau sii fie ocupate de 
membrii acelora dinlre parlide cari 
ar mai consimti sa intre in guvernul 
dlui Barbu $tirbey • 

D. $tirbey declar! eli n'a 
izbuttt sA fadi un guvern 
national 

D. Bnrbu $tirbei, convocand pe 
reprezentanfii presei le-a facut cafe· 
va declaratiuni, din care reese ca n'a 
reu~it sa faca un guvern nafional. 
lata textual aceste declarafiuni : 

- lnalta aorinta a M. S. Regelui 
de a se realiza un guvern national 
nepulandu-se infaptui, alai eu, cat ~i 
colegii mei n'am putut sa nu raspun
dem Ia chemarea ce ni s'a facut, 
spre a alciitui un guvern, care prin 
compunerea lui sa aiba misiunea ~~ ('.j 
in imprejuriiriJe actuale sa potoleasca 
pe cat va fi cu putin!a caracterul 
inaspril al luplelor dintre parlide, asi· 
gurand o mundi lini~tita. 

M. S. Regele mi·a incredintat per• 
sonal cinslea de a prezida acesl gu· 
vern cu socotinfa, cii prin caracterul 
trecutul ~i relafiunile mete ,cu diver~i 
oameni politici se va putea vadi mai 
bine gandul de impiiciuire al Suve· 
ranului. ~ 

Piistrarea minislerului de interne 
pentru mine, care nu parlicip Ia nici 
o organizafie de partid, precum ~i 
fHpful Cii mi·am cauJaf coJaborafOri in 
toate organizafiile politice cu scopul 
de a exprima ~i mai dar inalta in
tenfiune a M. S. Regelui, ca una din 
condifiunile esenfiale ale misiunei noa· 
stre esle ca alegerile viiloare sa fie 
asigurate de cea mai desavar~itii li· 
bertale. 

Pentru a ne u~ura greaua noastra 
sarcina, am cerut ajutorul tuturor ~e
filor de parlide ~i nu ne indoim ca 
loti celafenii con~tienfi ~i devotati 
Tarii ~i Tronului vor fi . aliiturea de 
noi. Din parte-ne suntem holiirafi a 
ne indeplini datoria fiira ~ovaire pen· 
tru asigurarea Jini~tei, ordinei ~i Jega
litiitei in orice imprejurari, precum ~i 
pentru aparnrea dispozijiunilor conslt· 
tutionale in legatura cu Tronul ~i di· 
nastia, fiind siguri di vom duce Ia 
bun sfar~it greaua misiune ce ni s'a 
incredinfat. 

0. torga refuzA sli intre 
in guvern 

In inten(iunea de a forma guver
nul de concentrare al tuturor forfelor 
politice, d. Barbu $1irbey s'a adresat 
~i dlui Nicolae lorga, ~eful partidului 
national. 

Duminica, Ia orele 10 dim., pri· 
mul ministru a facut o vizita dlui 
lorga. Discufiunea a fost foarte su
marii. $eful nationalilor a refuzat par· 
ticipare-a in guvernul $firbey ~i a re• 
fuzat, de ,asemenea, sa recomande 
pe vreunul din pdetenii sai politici. 

Dupa $tirile dale . de ziare cari, 
n'au capiitat inca o confirmere ofi· 
cialii, national tarani$tii ar fi consim· 
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tit sa intre in guvernul dlui $tirbey, 
desemnand pe domnii Mihai Popo· 
vici, Or. Iunian, Pan Halipa ~i Sever 
Dan. Daca ~tirea se confirma, repre
zentantii dlui Maniu vor depune azi 
judimantul Ia Scrobi~tea. 

Numlri nol 

Pima in prezent s'au facut urma
toarele numiri. 

Dl Kirileanu, bibliolecarul palatu
lui, a fost numit secretar general al 
pre~identiei consiliului de mini$frii. 

Dl Anibal Stoenescu a fost numit 
director al prefecturii Capitalei in lo· 
cui dlui Ohica Saulescu. 

Dl Marin Vararu, membru in con
siliul J)ermanenl adminislrativ, a fost 
delegal ca secretar general al mi· 
nisterului de interne. 

Convocarea corpulul electoral 
pentru alegerile generate 

Textul decretului Regal ce stabile;te 
data vittoar.lor alegeri -

~Moaitorul Oficialc apitrut azi in 
edifie .specit~la, public! decretul de di· 
.solvare al Adunarilor legiuitoare $i de 
convocare a corpului electoral in ve
derea a\egerilor generate. Dam mai 
jos textul decretului Rrgal 

lo virtutea art, 4, 11 ~i 72 din le· 
gea electoral! peotru Adunarea depu 
tatilor $i Seoa1. precum ~i a dispozi
tiuoitor art. 90 din Constitutie, privl
toare Ia termenul iniantru caruia ur.
meaz! a fi coavo(!at Corpul electoral 
~~ Corpurile Jegiuitoare. 

Am, decretal ~~ decret!m: 
Art. L - Adun!rile legiuitoare sunt 

~i ritman dizolvate. 
Art. II. - Corpul electoral din toi 

cuprinsul tarii se coovoaca de Not 
pentru a alege Adunarea deputatilor ~~ 
Seoatul. 

Art. 111. - Alegerile se vor face 
precum urmeaza: 

Pentru Adunarea deputatilor in ziua 
de 7 Iulie 1928. 

Pentru Sen !lt : 
a) In ziua de 10 Iulie 1927 luand 

parte Ia aceast! alegere - potrivit 
art, 4 alio. a) din legea electoral! -
lOfi-cetlifeaii romanl deJa varste. de 40 .. 
ani implinifi, cu votul obligatoriu, e gal 
direct $i secret, pe circumscripfii elec
torcile prin scrutin de H8tA : 

b) Ia ziua de 12 Iulie 1927, luand 
parte Ia aceasta alegere, fn coleg i 
sepuate - potrivit art. 4 alia. c) $i 
d) din legea electoral& - memtrii 
Camerilor de comert sectia comer
ciaiA; membrii Camerilor de comert, 
sectia industrialA ; membrH Cam\rllor 
de agricuhurit, precum ~i profesorii 
universitari onorari, titulari ~~ agregoti 
~~ coofereotiarii def!nitivi, intruni~i 
in colegii separate pe fiecare Uoiver
silate: 

c) Ia zina de 14 Julie 1927, In
and parte Ia aceasta alegere - po
trivit art. 4 alia b) din Jegea electo 
raJa - loti membrii ale~i ai consilii· 
lor comuoale urbane §i rnrale $i ai 
coosiliilor judefene iotruniti in co!egiu 
separat. 

Art IV. - Nouile ad!lnitrl suat 
convocate in Bucure~ti, ln ziua de 27 
Iulie 1927. 

Art. P. - Pre,edintele consiliului 
Nostru de ministri $i mioistru secre
tar de stat Ia departameotul de in
terne $i ad-interim Ia departamentele 
sfacerilor stritine $i fioao~e este tn
sArcioat co ex .. cutarea acestui decret. 

Oat Ia scrobi~te, Ia 5 lunie 1927. 

FERDINAND . 

Pre~edintele consiliului de mioi~tri 
$i mfaistrn de interne $i adinterim Ia 
departamentcle afacerilor str!ioe ~~ fi
n ante. 

B. STJRBEY . 

Partidul poporulul nu poate co
labora cu gu vernul Barbu $tlrbey 

Mofiunea votata Dumineca de comi
tetul executiv -

Deputatii $i senatoril, membri ai 
Partidului Poporului, s'au lntruoit Dn
mineca Ia orele 5 d. a. Ia Seoat. 

Dupa o consfatuire de o or!, c1re 
a avut toe io cea mai depliaA lib~r
tate de manifestare, a vointei fiecarui 
membra, a sosit dl General Averescu. 

lntreaga aduosre a primit pe ~e· 
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fnl Partidului Pop~rului cu urate ~~ 
aesfar~ite aplanze. 

In aeeleas nrale, dl general Ave
rescu a expus situaUa po litic4, punatld 
In lumina adevitrului even imentele lu
tlmplate ln ultimul timp 

Marele discurs rostit de $eful Par
tldului Poporului, marcand un monu· 
ment istoric in vieata politic!, il von 
publica dupit ootele stenografice. 

Publidim azi numai textul mofiu. 
nei intocmita de eomitetul executiv al 
Partidnlui Poporului cetit de dl AI 0. 
tetele~anu, vice-pre~edintele Camerei. 
pe care, adunarea a votat·o in uoa
nimitate. 

Motlune 

Membrii comitetului executiv al Par
tidulni Poporului, iutrunifi astitzi 5 Ju· 
nie, ascultfl.nd expuuerea pre~edintelui 
no.stru $i apreciiod inteleapta sa moti
vare (urale), decidem cA Partidul Po
porului nu poate acorda sprijinul sau 
actualului ~uvero. 

. Ouvernul Barbu $tlrbey 

Samb!t! noaptea s'a eonstituit tl.D 

tor1 
$i 1 
pri1 
pet1 
UD( 

"' . 
tide 
rec 
pre 

·-?tiil 
ritp 
fost 
sen 
l1te1 
Sic1 
Ber 
~iii 
Tar 
I got 
Bote 
lei, 
1 0,( 

· ·cele 
" ' am 
: anu 

ded 
.sAi, 
lucr 

nou guv.:rn. lo locnl dlui general Ave- sttol 
rescu, a fost oum t pre$ediote al con
silinloi de mioi$lri, dl Barbu Stirbey. 

Numirea minl$trilor fiind o prero
gativit regaiA, nu ne vom ocupa de 
chestiunea de persoane. 

Toto~, trebuie sA remarcam in con
stituirea noului guvero douit aspecte 
cue i dau an caracter de anorma
litale. 

rom 
datil 
schi 
cat 

,I 
vat 
dato 
~tea 

Mai intai graba cu care a fost nici 
COOS!ituit, Ceeace d~notit Ca in timp C.S 

dl general Averescu era insarcioat en se ' 
formarea uaui ~uvero national se fa- rna 
ceau demusuri paralele. tar j 

Apoi faptul, far! precedent io t!- · lucn 
rile CU regim parlameotar, ca pre~e· ~i C' 

dintii Corpurilor Legiuitoare, o'au fost 
coosullati asupra crizei politice. r 

Nadajduim ca aceastii neglijeot4 disp 
constitutional!' on va coastitui ua pre- de~i 
cedent ~i cA ~eel putio vor fi pe viitor parti 
re•pectate. . cont 

01 general A verescu i~i Ia 
rimas bun dela functlonarli 

rnfnisterulul de flnan{e 

Luni Ia ora J d. m. dl general AI. 
A verescu, fost pre~ediote al Coo.siliului 
de mini$tri ~I ad-iterim Ia finaote, s'a 
prezentat, impreuna cu dl M. Maooi
lescu, fost subsecretar de Stat Ia finaate 
Ia acest departament, pentru a-~i lua 
rilmas bun deJa fo$til sai colaboratori. 

In ce.binetul ministerial erau stran~i 
to!! doli director! &enerali. ~i subdirec
tori precum ~~ doli directorii generall 
at Casei de Depuneri ~i Regiei. 

fiom 
pule 

[ 

succ 
nci 

f 
noi, 
,.sur: 
a min 
lui c 
tare 
abs<l 
fi nu 
lor ' 
pan a 
nera 

p 
CuvAntarea dlul general alcal 
A vere.scu • de il 

Domnul general Averescu, fast pre
~ediote al coosiliului de mini~tri $>1 ad
interim Ia fiDanfe, spune ca impreju
rarile au facut ca dsa si lucreze Ia 
acest departament prea patio timp. 

In timpul acesta scurt, dsa a putut 
totu~i constat doniij lucruri $i aname: 
ca fuoctiooarii snnt devotati serviciului 
$i al doilea c4 gratie coocnrsului dlor 
s'au putut lnl.itura unele dif•cultati. 
ajungaod s4 se realizeze ua maximum 
de bioe [n ioteresu:l t4rei. 

.dem 

[ 
din ( 

lsebir 
.susfil 
inca 
sa p 
pe n 

Plec d n miilocul d voastr!, - spnne ' 
dl general Averescu, cu multumirea 
sufleteasca de a fJ avut colaboratori 
cari mi ·au dat tot concursnJ dlor. ' Du 

VA rog sa dati acela~ concurs astfel 
cum ml l'ati dat mie acelui care viae 
in urma mea. 

lnterwiev cu dl prefect 
V. Boneu 

~. Cl 

Rusa 
1CAA 

1 
cupa 
nerul 

.,cu di 
}. chipa 

FunctioaltruJ modest. cinstit ~i con- 1 mos 
$tiincios, sjuns in frumoasa distinctio 
ee i s'a acordat, ca ritsplata a muncii, ~
binemeritata, dl Vasile Booea, tatrebat 
de aoi, oe-a declarat urm!toarele : 

,Am fost tntotdeauoa impartial §1 ; tuni 
condos in toate cbestiunile, de COD$tiin· 1 
tiozitate 'i dreptate ~i ca modest func· ) 
tiooar al judetului Arad §i ~i in cali- j E~ 
tatea mea de prefect a aceluia$ judel"· ~ c~lut 

,Toate partidele mi·au dat tot con· f \'In$ 

cursnl tntru realizarea programului de P, • 
munca, ce se baza numai $i numai pe 'li 
consol1darea judtfului - spr., aj'J• 

-·----
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tora institaliile culturale, de binefacere 
~i biserici ~i lndeosebi spre a asigura 
prin toate mijloacele, uo trai omeoe~c 
peotru locuitorii judetului, ln pArltle 
uade mizeria se incuibase". 
~ ,Ca am primit ajntorul tuturor par
tidelor, acest fapt adevereste ca am fost 

, recuooscut de tofi - chiar :si de fostnl 
' prefect I. Georgescu(?) ca muncitor con
·~tiincios :si persoan.ii care na an fost 
ritpit! de seotimente polilice, caod a 

l fost vorba de ioteresele iudefului. Bi: 
1 seriC'ile din Midrije:sti. I 5,000 le~, 
1 llteu 50.000 lei. Podgona 50,000 let, 
' Sicula 20,000 lei, ]armata 30,000 lei, 

Berindia 25,000 lei, Slatioa 20,000 lei. 
Silindia 5,000 lei, Voivodeni 1000 le~, 
Targovis1e 5000 lei, Sega 5000 let, 
Jgnesti ·Snsani 5000 lei, DrAuti 5000 lei 
Buteni 400,000 lei, Aradui-Nou I 00,000 
lei, Dambovi~a I 00,000 lei, Orosi 
I 0,000 lei etc. :si iostitutiile cuhurale 
celelalte, caror ajutorare eu singur Je
arn sustinut ~i asigurat prin bugetul 

j anului 192 7, - ref acute •. nu vo~ p~te~ 
! dec!H sa doved<!aSCA pnn credmctO~IJ 
1 sai, ca tara ioterese mi§unate am 
. lucrat pentru scopuri frumoase si folo-
slloare judetului". 

.Deelaratiile mele facute ziarelor 
romane~ti ~i ungure~ti din Arad, ta 
data de 4 A.prilie 1926, nu le·am 
schimbat intru nimic in tot decursul 
cat am avut conducerea judefului." 

,Plec cuJcon~liinla impacala - daca 
va trebui sa plec, - ca mi-am fiicut 

, datorinla in con~tlinla ~i cu - lini· 
1 

~tea sufleteasca, ca nu am depa~it 
'nici de dala aceasla limitele cinstei". 

,Din momentul ce, delegafia mea 
se va sista prin inlocuitorul designal, 
rna reintorc Ia functia mea de secre
lar al consiJiului jude1ean, unde voiu 
]ucra ~i pe mai departe cu acela;; zel 
~i con;;tiinfa". 

• 
Nici cand nu l'am gasil a~a de 

dispus pe dl prefecl ca ;;i azi ~i -
de~i incontinu era asallat din loate 
piirfile de curio~ii a ~ti noutali - a 
continual, a terminal impreuna cu func· 
.tionarii judefului, Jucrarile, spre a le 
putea preda in ordine, 

Iurebat de noi di cine·i va fi 
succesorul, ne·a raspuns ca nu ~tie 
nci weci~--~ ~""· "--- · -·· 

Pentru a' satisface ' · curiozitafilor 
110i, din cele auzite din a~anumile]e 
,surse oficiale" - gura salului, -
amintim pe dl Colonel Lougier, aclua· 
lui comandant al CercuJui de Recru· 
tare Arad. S2 zvone~te insa ca, dupii 
absoJvarea actuatilor prefecfi nu vor 
fi numiti noui, ci subprefecfii jude!e· 
lor vor fi incredinfali cu conducrea, 
pana dupa ferminarea alegerilor ge· 
nerale. 

* 
Pnrtidul Poporului, nu parlicipa Ia 

alcatuirea aclualului guvern ~i declnra 
de ilegala procedura prin care sa 
.demis. 

• 
Domnif fo~li parlamentari rein10r$i 

din CnpitaHi susfin ~lirea ca fiira deo· 
sebire de coloare politica, cu lojii au 
susjinut ca, dl Vasile Boneu, care are 
inca delegafia de prefect, va fl rugal 
sa primeasca aceasla insarcinare ~i 
pe mai deparle. 

Sextus 

Cronica sportiva 
Dumineca, ~i Luni, in 5-6 Maiu a. 

c. cu ocaziunea sarbatorilor catoJice 
RusaJele, pe arena clubului sporliv 
CAA., a avut Joe malschurile penlru 
cupa CA.A., intre echipe]e Colfea, Mi· 
nerul, SOA.. ~i CA.A., din care mafsch 
cu drept merit a ie$il invingatoare e· 
chipa Coltea, desfa$Urand un joe fru· 
mos combinativ. 

SOA.. - Minerul 
2 : :1. (1:1) 

Coltea - CAA. 
5 : 1 (1:0) 

luni 6 lunie. 
Co)fea - SOA. 

3 : 0 (:1.:0) 
Echipa Colten, fiind tol timpul j~o· 

cului superioara echipei SOAt a m· 
\'ins cu u~urinfa. 

"CA.A.. - IMinerul 
• 0 : 0 Oa. 

CUVA~TUL A~DEALULUI 

INFORMATIUNI Corul uArmoniaH 

face repetitfe in Palatul Cultural (in· 
trarea din pare), in zilele de Lum~ 
Marti ~i )oi, in Ire orele 7-8 se11, .;~. 

Cu ocazla ploll torentlale din I 
zlua de Ouminedi, traznetul a 
rupt cablul electric care deser- • 
vea strazlle din jurul tlpograflel 
noastre cu lumina ~~ curent e
lectric ~~ astfel nlcl ziarui nostru 
nu a putut apare Jeri. 

In consiliul de mini~trl 
de azi 7 lunie 

s'a hotaril a se lansa un manifest di· 
Ire intreaga fara. OJ profesor Mrazek, 
a fosl numil ministru de Industrie ~i 
Comerf. 

Casa pentru dl gene
ral Averescu 

Ministerului agriculturii :si domeniilor 
ii s'a acorda.t uo credit extraordioar 
de :sapte rn:lioane lei, peafru cumpara
rea unui irnobil io Bucure~ti, caro sit 
serveasci de locuintii dlui general Al. 
Averescu, Ia conformitate cu noua lege 
a genera Iii or de r~z ~rva. 

Mlnistrul Justltiei 

a ]ansat ordin general tuturor birou· 
rilor electorale sa·~i inceapa numai 
decal activitatea, Certtficatele de ale· 
gator vor fi previizule cu fotografii 
vizate de aulorih1!i. Comisiunea cen· 
trala electorala, care funcjionoaza, 
pe langa Ninislerul de Juslitie a ~i 
functional in ziua de eri, ocupandu-se 
de semne]e dislinclive ll diferitelor 
partide la alegerea generalii. S'a de· 
cis sa ramana acelea$i insigne ca ~i 
a alegerile precedenle. 

• Partid ul Poporuh.d 

va colabora in alegiriie generale cu 
partidul dlui lorga? 

Dl Popescu 

~eful delegafiei comerciale romane 
-4in Roma, .-a. -&esl~; "ilP• ere nfa,ujilor 
guvernu]ui itt~lian ca suspenda 1ratali· 
vele, pana Ia sosirea instructiunilor 
primite delo nout guvern. 

Tragedia dnef Bon
tescu 

Din CJuj am primit stirea c4 doam· 
oa fostului secretar de stat Victor Bon
tescn, nascuta Vuia (fica fostului me· 
die Vuia dio Arad( din cauze necuno
scute s'a sioucis bland o cantitade ma
re de sublimat fluid. 

Vestea tris a a impresionat adiioc 
societatea romaneasca din Cluj ~i in
deosebi din Arad, unde a fost simpa· 
tizatl, 

lnmormaotarea i s'a facut azi do
pa mas4 Ia Arad in prezenta tuturor 
familiilor rornaae :sl iatelectuale din 
Arad. 

$i autoritatile au participat 1a 1n• 
mormAntare Ia frunte co dl prefect de 
judet VasHe Boneu. 

Wojkow, consulul so· 
vietelor din Po Ionia a 
fost ucis 

Azi Ia orele I 0 a. m., coosului so
vietelor din v ar~ovifl, urma sa piece 
cu trenul spre Moscova. Plimbandu· se 
cu secretarol du pe peronul gArii, un 
student refugiat rus, cu numele Cover
da Boris~ofrooovicl a tras asupra Jui 
Woikov cAteva focuri de revolvere ri
niodu·l mortal, Gloantele i a perforat 
plamanii ~i dus Ia. spital a incetat din 
viafA peste 45 minute dupa atentat. 
Studentul a fost imediat detinut ~i io · 
terogat $i precum el sUrmA crima a 
comis-o drepl ritsbuure a parintilor 
sai, cari au fost o uodfi de bol~evici. 

Erl intre orele U §I 
12 a. m. 

laogA comuoa Dej, a cbut uo aero
plan, ia care se gtheau sublocoteoen· 
tul pilot Aldea :si c!pitanal Teglaru. 

A mbii au fost gllsi~i mot fl ~i oribil 
mu:ilefi. 

Doritorii a fi inscri~i de membrit 
se pot prezenla cu aceste ocazii. Ziarele din Capitala 

anuot4 d este posibil4 oumirea dlui 
Comoeo Petrescu in calitate de mini
strn de exterae. 

Dl Petrescu de prezent este in Bern 
ro catitate do consul al RomanieL I 

Domnll abonatf, carl sunt in 
restantA cu abonamentul ziaru
lui il rulZAm sa binevolascA a ni-J 
achita cAt mal curand. 

Noul director al po
~telor 

D. D. Marinescu, direclorul gene
ral al pO$felor, s'a prezenlat Dumi· 
neca dim., Ia po~ta, unde a fost pri· 
mil de funcfionarii superiori ~i infe· 
riori din direcfie. 

D·sa a facut apel Ia concursul 
funcjionariJor, spre a ridica institutia 
po~telor Ia situafia pe care a avut·o 
inainte de razboiu. 

Funcfionarii p. 1. t, au fagaduif, ca 
vor Iuera cu toata dragostea penlru 
propa~irea inslilufiei condusii de d. D. 
Marinescu, direcloru] po~telor e;;it din 
randurile funcfionarilor, care a ajuns 
Ia eel mai inalt grad, grafie muncii ~i 
priceperii. 

rtanlfestatii fredentlste 
Ia Budapesta 

Maine va avea loc in Budapesta 8· 

niversarea semo!rii tratatu1ui de pace 
dela Trianon. Cu acest prilei Liga A· 
socia~1ilor Sociale, al direi pre~edinte 
a fost pan! de curand ex-arhiducele 
Albrecht, a publicat uo manifest prin 
care lndeamoa populllfia sit participe 
Ia manifestatia de protestare impotriva 
tratatului. La 4 ore d. m. c&nd a fost 
semoat trat3tul dela Trianon~ toate 
clopotele din Budapest& vor suna ln 
sema de jale, iar cercela$ii vor depuoe 
coroane in Pta fa Libert•t i, pe Slb tuele 
alegorice ale teritoriilor deslipite de 
UoR:aria, cari vor fi !ndoliat.,, 

Dumineca va aver Joe tn sala l{e
dutei o mare intrunire public! de pro· 
testare impotriva pil.cii dela Tridoon. 
-r A iamri -in CO.rtll'e R.omaniei 

Budapesla. - Zlarol ,Magyarsag" 
atacit intr'un articol de food cu cea 
mai mare violent!, Romania. Articolul 
este plio de calomoii $i • firm! c4 
cooducatorii acestei f!ri, nu sunt in 
stare de a gaverna In mod ooorabil. 

. 
$1 Chamberlefn a tre
cut peste Atlantic 

Din Berlin ni se anunfa ca Cham
berlein $i fovara~ul sou, dupa un zbor 
de 43 ore au aterizat in hotarul co• 
munei Eisleben rfin cauza lipsei tde 
benzin a. 

Aterizarea nu a reu~it in cele mai 
bune conditiuni ~i astfel ma~ina Co· 
lumbia, a inlrat cu boful in paman• 
tul namolos ~i s'a avariat astfel ca 
p1lotii nu ~l·a pulut continua drumu] 
proectat pana Ia Berl!n. 

SovJetele se pregatesc 
contra Angllel 

Moscova. - Ouvernul sovietic a 
luat toale masurile spre a putea in. 
tampina un eventual atnc englez, de· 
spre care se crede case va produce 
dela Sud. ComisaruJ razboiului a vi· 
zitat numeroase garnizoane, unde a 
facut inspecUe. Intr'un discurs a de· 
c!arat ca Rusia sovietica are o mana 
de fier, cu care va ~!i sa 'loveasca, 
daca va fi nevoe. 

Excluderea lui Trotzki 
§i ZinovJew 

Paris. - DiA Moscova se aounfi 
dl comite~ol partidului comonist lo
cal a cerot excluderea lui Trotzki $i 
Zinoview din comitetul central a! par· 
tidului. 

Dl Chamberlain Ia Parts 

Londra. - Dl Cambarlain, mini
strul ·afacerilor strAine, a plecat Ia 
Paris, uode va avea o lntrevedere co 
dl Briand, ioainte de a-:si continua c! · 
latoria spre Geneva. 

Dnll abonatl, carl nu prlmesc 
zfarul regulat, sunt rugatl a ne 
face cunoscut pentru a lua ma
surlle de indreptare. . . 

x La salonut fotograflc G~za 
Nagy dio 3 bucllfi fotografJi Jucrate 
artlsuc, una colorati. La comande uoi 
primiti $i o fotografie mitrila iocratit 
arlis1ic, pe laoga pret redus. Atelierul 
este descbis in toata Dumineca ~i i!l 
sirbatori. (352) 

mmmmmmmmmmmtltltultlrtttltrnrtmtllttflttnnnmmmm. 
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~ IJ; ~~on ·tiooar.i romAoi din Arad 'i ~ 'IJ ~ 
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~ '\\)~ tauraot~l romiioesc .PALACE"~'.})' ~ 
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§ oo torii dela ora 6 d. m. oo E 
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• CINEMA ELISABETA. 

t'tzl, dupi mall Ia orele 6, 7 jum. 
,, 9 

Cele 3 ciasuri-cuc. 
In tlmp fnorabll In grid Ina de !Jara. 

lncbiderea dela 7 Iuoie 1927 

Cursurlle devizelor Zurich 

Berlin 
Amsterdam 
New-York 
Londra 
Paris 
Milano 
Praga 
Budapest& 
Belgrad 
Bucure~ti 
Var~ovia 
Vi en a 

B UC;U~E$TI 
Devlze 

Paris 
Ber1in 
Londra 
New-York 
It alia 
Elvetia 
Viena 
Pra.ga 

Valute 
Napoleon 
M!rci 
Le~a 
Lire otornane 
Lire sterline 
Fr. rancezi 
Fr. elve~ieni 
Lire italiene 
Drahrne 
Oinari 
Dolari· 

\ . 

Marca poloned 
Cor. austr. 
~or. ung. 
C::>r. cehoslov. 

J 23.2 t 
208 22 
519 96 

2525.-
2036.25 
2S80.-. 
1540.-
9065.-
913.50 
314.-

5810.-
7317.50 

657.-
39.80 

813 50 
] 6 7.50 
938.-

3230.-
2362 50 
498.-

660-.-
39.-....:.. 

1.24-
86.--

806.--
6 65 -· 

32.--· 
9.10.-
2.25-
2.95-

166.--
18.-
24.-
29.-

480.-

> 
; 



·-;:~~ c~is7,~~~ ci:!ca~ R!staurantul ,LA UAP~RllL AU R" 
pe dignl Muresului, vis-a vis de straodul mililar, araojat din nou. -
Budtarie de prlmul ran2:. friptura Ia gratar ~i mititti, bere DRE
HER:. abonament iehin. P~rmsnent orchestra de primal rang. - l(og 
biaevoitorul sprijin ANDREI SCHV ARC z;. oooo 1208 -
1 Directiunea Uzinelor de Gaz 1 

a ora~ului Arad. 
Se afli In situafie pl!cuti, ca sA serveasca On. Public. cu gaz de calo· 
rie inalti, en a carui ajutor putem ca .. n timpul de pt:ce ieftin a lu
mina, lncAizi, J)regati maociiri, a cAka ruie' si a ne scilda. lnstalatiile 
aecesare si moatarile Ie execatAtD pe rate si pe pretnri de regie. 

Uzinele Comunale Sectta gaz aerlan: 
Arad, Str. Muclu Scevola 9, 11. 13. - Telefon: 27, 25, 16. 

. BlrouJ uztnelor 
din Str. Emlnescu l'io. 4, .stli Ia dl~pozllla On. public In 
3 ce prlvesc comenzile etc. 

®fW~~~~ 

· lm~rim~ri~ JM~tnlill S. A. 

~ 
\ 

~- \ 

Arad, Str Gh. Lazar No. t7. 

Executa tot soiul de tfparituri apartinii 

CUVANTUL ARDEALULUI 
...,...,,,,..,..,,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,..,,..,..,..,,..,..,,..,..,..,..,,..,..,..,..,..,n.,...,..h 

~ AVIZ! ~ § ' § s § 
~ Adncem Ia cunostiota On. ~ 
~ public, ca am cumparat rna- ~ 
~ gazia unei fabrice de paltoa[le ~ 
~ impermeebile ~i a~a ne aflam ~ 
~ in p o s e s i u n e a a lor peste ~ 

11~~~ IMP~RMI~BI~~ I 
I ~t. dim! si ur~iti I 
~ ' J § 
~ cari le-arn pus spre vaozare ~ 
~ pe lllnga preturi foarte ief- ~ 
~ tine. D1n cauza imbunatatirei ~ 
~ Leului toate hatnele afla- ~ 
~ toare in magazla noa.stra ~ 
~ le vlndem pe IAnga pre- ~ 
~ turi foarte redu.se. 950 ~ 
~ § 

~Szanto fi Komlos ~ 
~ § 
~ Arad, vis-a-vis de te~tru. ~ 
~ § 
~ § 
§ Nu intArzlati a privl vt- § 
~ trlnile noastre ! ~ 
~ ::; 
U////////////;"/;";";"/////////;"/////;"/;"/;"//;"/;";";";".'-

Ia toata :tiua mezel!lri proas 
de pore, ansoare, 
d~ cArnuri proas

,ete, carne 
!Hsa, totfelul 
Fete Ia oo 480 

iumannan 6t2or~ne ~i fiul 
auJev. Regele Ferdinand Ko. 52, 

car soriiinal onsr. unblic romai:gse 1 -

------ ----·--~~-----... -

Cea mai noui modi 

in palariile de filt 
usoare ca pana in toate culorile 
dela 300-300 Lei, precom si 
forme de patarii deJa 200 Lei in 

sus, in asortiment bogat Ia 

BITTEN BINDER, 
Arad, Strada EmioeJcu No. 2. 

(fost Deak Ferenc a.) 

Gel mai cunrrscur isvor de cum~arare in 
Arad ~i JfOYill~ ! ! = = i2UQ 
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==-- CuvJmlul Ardealut•i := C1nt1ntc.l A:rtlet::l::~Jut 
C..l CnSntul Ardealulli 

8 lunie 1927 . 

Prim!ria comuoei Curlici. 

No. 1537-1927, 

Pu blicatlune. 

Prim!ria comuoei Curtici, 
blL:a licitarane publici in 
de I 4 Ia Iie 1927 Ia ora I 
m. pentru coofeqionarea un 
mei ~i tnc8lfl1mintei polif 
comunal. 

Licitatiunea se va finea 
conformitate en Jegea coni 
tAlii pub!ice cu oferte 
care se vor in11inta primarie 

Curtici, Ia 1 Iunie 1927. 
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