
Parlamentul 
ficdtinţa 

C A M E R A  
din 19. Ihide, 

(Urmare) 

Consolidarea bonnrilor de 
teazur 

Ministrul dc finanţa depune n-
ja»i următorul proiect de lege rela
tiv la meheerea convenţiei pentru 
entiaolidarea bonurilor de teazur : 

Articol unic. — Ministerul de fi-
apnţo este autorizat să încheie în 
(*0*1(1 iţiunile cele mai avantajoase 

împrumut de consolidare a bo
nurilor de tezaur din străinătate, 
până la valoarea totala maximă do 
#S,OW),OW) livre sterling** precum 
şi un împrumut special de 2,500,-
«10 livre sterlinge, destinat sa aco
pere cheltuelile necesitate de crea-

* * A rea împrumutului de conversiune 
' ţi operaţiunea de consolidare, pre-

e»m şi pentru crearea unei rezerve 
#»tinate asigurări plaţii imediate 
*s cuponului şi amortizării datoriei 
flliblice externe şi a unui fond de 
jwhimb la Londra ^ 

Aceste împrumutrî* vor fî amor
tizate cel dintâi în 81 de semestre, 
cel de «1 doilea In maximum 20 de 
ani. 

Dobânda va fi de 4 la suta. pen-
' tru ambele, iar amortizarea va în
cepe peirtrt*- ©el dintâi dela ăl HH-

Î «elea an. 
Plata dobânzilor şi & ainoftis-

montului datoriei puWt# externe 
Vii fi făcută din fondul special pre-

' văzut de art. 41 modificat ai legii 
contabilităţii publice. Statui va 
vărsa la acest fond toate taxele de 
export, atâta timp cât aceste taxe 
for fi în vigoare. Se stj pul vază de 
asemenea că,plata dobânzilor şi a-
îiiortismentului împrumutului de 
2,500,000 livre sterlinge va fi fă
cută din acest fond eu prioritate a-
ftupra oricăror alte plăţi. 

Vi^til» Brătianu mai depline 
^.al treilea proiect de lege relativ 
-fa autorizarea ministerului de fi-
, Hanţe de-a încheia cp Banca Naţio-

,« Hală următoarea ; 

Convenţie wrtrepkiţa sumelor 
^'Hecesare interesului şi amorti-

«ării datoriei publice con soli-
•\-J date în străinătate 

latre ainiterul de finanţe, re-
k?3 prezentat prin d. Tintilă Brătianu, 

ministrul finanţelor, autorizat de 

consiliul de miniştri prin jurnalul 
Nr. 1*626 din 17 Iunie 1022, şi în
tre Banca Naţiinală a .României, 
reprezentată prin d. M. Oromlu, 
guvernatorul ei,^şi D. Christesen, 
ţinând loc de secretar general, au
torizat de consiliul general al Băn
cii Naţionale prin decizia dată la 
????? , a interveni a urmă
toare eotmnţiune: 

Art. 1. —i Ministerul de finanţe 
având nevoie de a -şi asigura din 
vreme plata datoriei sale externe, 
convine a vărsa la Banca Naţională» 
pe măsura încasării lor, toate ta
xele de export necesare pentru aco
perirea dobânzilor şi amortismen
tului Datoriei Publice în străină
tate, ma jorate cu 10 la s»t& 

Taxele de export ce se plătesc în 
aur vor fi vărsate şi ele la Banca 
Naţională, rămânând cu dtipă trans 
formarea lor în trate, să servească 
tot în seopul de mai sus, iar priso
sul lor să se întrebuinţeze conform 
convenţiei speciale ce s'ar îneheia 
cu Banca Naţională privitoare la 
formarea staculm de aur. 

Art. 2, — Sumele depuse astfel 
la Bartea Naţională, formând un 
fond special, ci\ anume destinaţie 
definitivă, ministerul de finanţe nu 
va putea dispune de ele decât con
form cu stipulaţiunile convenţiei 
de faţa» 

Smnfte rfltfewe dwpewtfcile, du
pă acoperirea serviciului cuponu
lui, adieă a dobânzilor şi amortis
mentului Datoriei Publice externe 
pentru întreg anul. majorat eu 10 
la sută, vor fi la dispoziţia minis
terului de finanţe. Le sârsitul fie
cărui an financiar ministerul de 
finanţe va lăsa acoperirea necesară 
pentru serviciul Datoriei Publice 
externe corespunzătoare trimestru
lui anului următor. 

.Ari 3. — Pentru întreaga' ope
raţiunea a plăţilor cupoanelor, 
Banca Naţională va deschide un 
cont special al«l)atoriei Publice ex
terne, care va fi limentat din văr
săm intele arătate Ja art. 1, iar în 
caz de insuficienţa, minsterul va 
vărsa în fiecare lună suma necesară 
în lei, pentru a o acoperi şi ace
asta eu paritate şsnpra tuturor în
casărilor sale. Serviciul "Imprumu 
tului Român 4 la sută 1922", va 
avea prioritate asupra acestui fond. 

Art. 4. — Banca Naţională se 

k\> 

FABRE LINE 
Jas. W. Elwell & Co., Inc., General Agenţii 

17 State Street, New York City. 
Serviciu repede şi modern pentru pasagerii cari călătoresc din 

NEW YORE la CONSTANŢA 
». S; "MADONNA" 12 Sept.; S. S. "ASIA" 10 Oct. 

S. S. "MADONNA" 11 Novemtfre; 
Vapoare mari cu duble elice. 

Cabine excelente şi confortabile pe clasa treia pentru 2, 4 şi 6 
persoane. Sala de mâncare elegantă şi spaţioasă unde toate mân
cările sunt servite la masă. 4 mâncări la zi.- Vin grati*la fiecare 
mâncare. Bai de duş. Spălătorii curate şi igienice. 

Preţul călătoriei din New York la Constanţa. \ 
Cabine pe clasa treia Clasa singulară (aproape ea clasa 

primă) $150, plus $5 taxa. . \ 
Bilete pentru adus persoane de aeaaă, eari te pot; fatai din 

Constanţa la New York : 
Cabine pe claw treia $10:",; Cabine pe clasa doua $100; tusa $'>. 

Pentru bilete ajresaţi-vă la agenţi autorizaţi. (1-I1-6) 

obligă a face ţoale'plăţile din văr- j 
sămintcl de mai sus şi a -şi procura 
devizele necesare, întrebuinţând în 
acest scop atât leii ce se vor vărsa în 
completare, când devizele Statului 
n'ar fi suficiente, cât şi Ieri ce sar 
vărsa îu întregime corespunzător 
anuităţilor, In caz de suprimare a 
taxelor de export. 

Art. 5.—Dacă Bănea Naţională a 
României nu-şi va putea procura 
singură mijloacele de plată în 
strainătate, ministerul de finanţe 
va procura prin organizarea expor
tului mijloacele de plată. • 

Asemenea Bănea Naţională a 
României va putea, pentru înles
nirea plăţilor Statului în străină
tate, să folosească disponibilul ei, 
iar Statul rămâne otyigat a'i aco
peri eu remizele e.e i-ar vărsa ulte
rior, şi în caz când Banca Naţio
nala H României ar uza de această, 
facultate, soldul creditor va "purta 
o dobândă de 10 la .4titA sttb scontul 
obişnuit al Băncii. 

ŞTIRI DIN 
PATRIE. 

i|'| 

Iu Transilvania din caui/.a unor 
ploi torenţiale s'a revfirsat Mu
reşul distrugând Unfa lângă Arad 
şi inundând o mare întindere de 
semănătură. 

In vechiul jpegat de asmuţii au 
avut loc inundaţii la Bacău şi 
Ktîmnicul-Yîlcei distrugând vii, 
ipowi». etic. 

• ' i  •  *  #  •  •  

La Cernăuţ are loc zilele ace
stea. eonfferiwţa delegaţilor polo-
nezi cu delegaţii <\ f. r. pentru 
fixarea amfftiuntelor în legătură 
ctf acordul de la Weinberg. 

• <r- m w 

ta 27 Ittjlie a a vut loc o leonfe-
rinţă între delegaţii sârfoi şi .dele
gaţii e.* fi r. pentru încheierea 
unei eonvenţU comerciale întrff 
România şi Juga<slavia. Ooirfe-

Art. 6. —, Banca Naţionali, ţi 
nand seamă de indîcaţiunile servi 
aiului Datoriei Publice, va avea: rin ţa a avut loe la Timişoara 
gri^e sa. transforme diverse-!^ re
mize ce i s'ar trimite- de ministre 
în val ut elf necesare diferitflor Im-
prumuturh 

Iweisristrăm cu ' toată părerea 
de. rău. arderea compleetă a mâ-
nă'stirei' ^.rnota din jnd. Vîl'cea. 
unde se aiflă mormântul marelui 
Yoevod Mateiu P. as arab. O mână 
criminal du«ă «le un suflet negm 
ki dejfcliililUrat, cum vremurile a-
cest ea de cras materialism au 
produs multe, a dat foc mănăsti-
rei pentru a prăda pe stareţ. 

La laşi »'a inaugurat Duminică 
monumentul ridicat mărci artkte 
Arislita Romaneseu de» Cerenl 

Pentrn împrnmntnrHe dinainte 
de răzbai ]>roviziuuile vor fi făcute 
la băncile prevăzute în convenţie şi 
la băncile şi la. termenele .prevăzute 
in convenţiile ,acelor împrumuturi. 
Cât pentru împrumutul de consoli
dare a hanurilor de teazur şi îm
prumutul special al acestei conso
lidări, valoarea corespunzătoare în 
livre steriinge va fi vărsată în ge
neral la Banea Angliei, de unde, 
după indîcaţiunile ministerului de f^tnenin din Iaşi. 
finanţe (Datoria Publică), se vor • • • 

face proviziunile necesare la diferi- Di» neprli<genţa locuitorului 7A 
tele l>ănci însărcinate cu plata a-
miităţei acestui împrumut. 

Art. 7. — In lune care precede 
scadenţi fiecărui cupon. Banca Na 
ţională a României va indica Dato
riei Publice mijloacele prin, carii va 
asigura plata o bonului respectiv şi 
va comuniea în acel aş timp la 
scadenţă modul earn au fo»t asigu
rate. 

luat de ape. Pagubele întrec nu-tita 
<le 80 de mii de lei. 

• • • 
I 

Tră*net\rl a incendiat CM« lo-
ruitoriihii A'brudeatnu M. din co
muna Dămpăul Mare, distrugan-

Or. R. L. Vioran 
^ MEDIC ROMAN 

Anunţă deschiderea noului 
oficiu în 

Peoples Savings & Trust 
Bldg., No. 5Q9t Colţ Main 

li Exchange Street, 
AKRON, OHIO 

unde dă consultaţii zilnice 
pentru ori-ee boale, operaţii, 
«te. (135) 

Art. Si — In luna ear* urmează 
după închiderea anuiui hugeţar (t 
Aprilie—:51 Marţ ie) Banca Naţio
nală a României va prezenta Dato
riei Publice decontul general al 
fondului special, creat conform art. 
1 care va fi lichidat din punctul 
de vedere al «urnelor globale, iar' 
lichidarea cupoanelor **e ya face 
de Datoria Publică ca şi in.trecut.1 

Art. M. — Dobânda ce se va plăti 
eventual Băncii Naţionale a Româ
niei de corespondenţii săi la sume
le vărsate de minister va fi intreg-
ral bonificata ministerului de finan 
,ţe, iar ministerul de fiuan :e va 
plăti Băncii Naţionale pentru ser
viciul plăţii cupoanelor un comi
sion de 50 bani la mie; eave ai aco
pere cheltuelile sale. 

Art. 10. — Această eonvenţinne 
este scutită de orice taxje de înre
gistrate şi este fxec.utori^,. ţie în
dată, rămânând a fi supusă ratifi 
carii Corpurilor legiuitoare şi adu
nării generale a Băncii Naţionale 
a  R o m â n i e » .  .  V l ' / f  

•ferau au ars do ti fi jtigîiere^îe p« 
dure din marginea satului Mun-
teie-rece. 

• • «L 

Ift urma numeroaselor ploi că
zute, aipelei Crişului au inundat 
comuna Huedţn producând pa-
gulbe înseninate la peste 2"> de 
casc. p;niul cosii a '"i»sl d.'strus si 

R O M A N I A  
RED STAR LINI 

Din New York 
La Cherbourg şi. Antwerp 

I.API.AMI—lulir 22. AUK. 20. Sept. 30. 
KIM.AMJ— 5 Au v., I) Sr|,t. 14 Oct. 
/.i:i:i.A\l)—Ahk. 12, |p ««•». 21. 
KHOO\l,A\n—AIIJC. 1!». Sept. 2!l, Oct 2X 
tiO'l'H l.A \ O-—2. ilirrrt Antwrri». 

f.a llaml»;i i-g, Kil)a\i şi lianxig' 
SA'MI.AM) (>Mir>i;ii i'l. ;î) Aiitriiwt 1, 

 ̂AMERICAN LINE 
Din Xrw York ja . ,, 
fherhourţj şi Hamburg ' 

WO\C;4»l.lA—Iulie 2«j Air». ÎW, Oft. 4. 
\1II»A—\MK. 2. Seirt. O. 

1 Numai clasa :»-a) 
jnvXF.KAHDA — AHK, 2. Sept. 6 
»AS( H1KIA—Aiik. ». Sept. 13. Oet. ÎS 
*''• I'U'I,— Ana. Ui, 20. <>«•(. 25. 

ŢX WHITE STAR 
Din AVic York 

Ln Cherbourg şi Southampton 
IlOAfF.nH —Iulie 22. Aur. 1». Sept. ft. 
HA.IKSTU—Iulie 2«, AMIS. 20. Sept. Kî. 

M'i>l mai mare vapor din lume) 
©l/VMrif—AMK. 12. Sept. 2» SPJII. 22. 

Aduceţi pe cei din Europa eîi 
vapoare confortabile. Mâncare bu
nă. Camere închise. Servitori 
complesanţi 
prepaid. 

Adresaţi-v& la 
PMxrnKtr OcpaHM# 

SwetlaMd BltMr  ̂ Clerelawl, O. 
Sau la agenţi locali. 

Preţuri favorabile 

€§•3) 

~ Căutăm 
MECANICI ŞI AJUTORI 

Tini cauza nnor acţiuni făcute de un nu mar de amploiaţi 
din fabrică şi din departamentul de ine/inc, şi cari au părăsit 
serviciul contra decizi unei'.United Stmt** Labor Bomd, Că*fo 
ferate THE BiG FOVR au lipsă de, 

M ASIN IŞTI NI A.JrTOBr, 
LTÎCRATOKM LA CAZAXK NI AJUTORII » 

PIPKFITTHR8 Şl A.) 1*TORI, 
BBPARATORI: LA TANKS SI AJUTORI, 

SPĂLĂTORI LA CAZAXK, 
REPARATORI LA VA(iOANK, ŞI 

INSPK(TORI LA VAGOANE. 
Vă furni/ăm cu mâncare şi locuinţă şi de asciiu nea veţi avea 

protecţia Poliţiei. Toţi acei cari vor înlocui pe grevişti nu vor 
fi consideraţi ea spărgători de grevă, fi vor fi protejaţi fu 
poziţiile lor. 

Opmenii cari doresc a luct-a sunt a se adresa la 

J. J. MELLEN, sau T. Q. QUINN, 
Big Four Railroad, Linndale, Ohio. 

JStMff Tramvaiul Linndale la ultimul stop al Liniei dc.framvm 
\ 'Lorain sau la Union Depot, in fiecare oră. 
(167-7!) -Adv. 

Hi 
m 
s 
s 

£ 

<!-.» pâaă iu temelii. Pa^ubelo 
iree de 20.000 lei. 

! • • 
Apele Dunărei erese Ia Ziwni-

cea, Bor.iaş, Drencova, Orşova. 
T.-Sfeverin, Cetatea şi Oilafat. 
Sunt în descreştere, la Beehet, Co-
rabia, Giurgiu, Olteniţii. Călărasşi, 
( .-Vodă. Hărşova, Brăila, Calaţi, 
TuL-ea, Ismail şi Chilia şi sunt 
si iţiona^e hl Ţ.-Mugurel* 

• 

Dl general Vâitoiaifu, ministru 
de interne, în urma anchetei fă
cute lâ Braşov de dl Confct. Râa-
leţ, a pwîefwit' e» pierderea lefti 
pe timp de 10 zile pe funcţionarii 

* ̂ iai-clor mpiite din străinătan 
* • -

f5!modul ttserieii orfotîoa» 
mânaţi, a votat un protest, li 
potriva (persecuţiilor la cari esq 
ejoptiaă biscriea ortodoxă' ri 
seascâ, precinn- yi «vştiati dil 
Asia-Mică. ' .. » # 

. * * * H 
^omoniatnl Nădănenrtt, cleţintif 

la I ilava. a fost ipu$t in lil>ertcit(^ 
De asemenea au fost eliberat^ 

de la PIAtăre'vti, eontOTirstele M# 
ria Sienna şi Igiena Topov. 

Cazufrîe de mjdarie ivite zilele 
trecute la «periferia Oraşului no-

• i n o v a ţ i  « I c  v i n d e j v a  î n  l o c a l i t a t e  j  s t v u  s u n t  î n  d e s c r e ş t e r e .  

ACUM PT JTEM SĂ 
IN ROMÂNIA SI 

•«* 

TRIMITEM B ANI 
TRANSILVANIA, * 

THE PEOPLES MNK CO. 

337 E. MAIN STR. ALLIANCE. 6. 
«r LA NOI Siî VORB'jSŞTB KOKlNEfTS. 

Banca Clirlssovelonl 
Sucursala New York 

nttnutâ otior. sale clientele eâ a transferat birourile 
sale în 

115 BROADWAY 
Tel: Rect OK 2MG 

mm 

Plia Banca NaMnala In Murg, Pi 
Fondată tn anul 1852. 

Capital şi Surplus $6,000,000.00. 
ffcîîitem la disporiţia onor. public romia «• 

tot felul de afaceri de banei. Facem remiteri da 
bani fn oriee parte a lamei; eliber&m (drafturi) 
şi money ordere conform valutei silnice; vincUm 
bilete de vapoare pe toate liniile, şi CIL preţul cel 
ciai moderat. Plătim 3% şi 4% la depoaituri, şi 
eliberăm bani la oerare imediaţi: Btfoimaţhini 
se dan gratuit. (1-3-5) 

Proprietatm 
noattr? FIRST NATIONAL BANK 

Corner 5th Aee. A Wood Ft. Pittsburgh, Pa. 

LINIA FRANCEZA ARANJEAZĂ. 
EXCURSIUNE LA ROMÂNIA 

VAPORUL LA FRANCE 
MIERCURI, 26 IULIE, 1922. 
DOMNUL PAUL HOFHERU 

vechiul şi cunoscutul /a'nttn al Jiomaudor, ca ph-fu Io Europa t!'u 
Vaporul LA FRANCE, Miercuri, 26 Iulie 1922. 

D-l. Iloflierr va conduce personal pe toţi Românii dela New 
York la Koiuania. ingrijand ca c.ilutoria să fie cât mai plăcută şi 

să nu lipsească nimica pentru comodul şi plăcerea pasagerilor. 
Se vor ţinea discursuri folositoare în limba română pe vapor si 
se vor da representaţiuni cari vor îndulci zilele pasagerilor dela 
pleca rea lor din New Y'ork până la sosirea lor acasă. Asemenea 
se ya da pasagerilor toate informaţiunile folositoare despre călă
tori» aea*ă şi despre înapoierea lor la America. 

Pasagerii de pe acest vapor vor soci la destinaţia lor în ori 
10 zile. ... (165&68&71 » 

Cabine în Clasa T!T-a pentru 2. 4, şi 6 persoane. 
Sala speciala de niancare. s<ilâ pentru nm/ică şi toate ede ne

cesare pentru eomodul şi voia hună a pasagerilor. 
Pentru toate informaţiile şi pentru bilete de vapor, adre«aţi-v& îa 

FRENCH LINE 1 

10 State Street, New York, N. 1., 
ori la ori-care agent de vapoare al Liniei Krnaee/o. 

PAPTE MARI IN ZltE GREtE 
1917—1918» 

De General C. O&vanesculi 

| *  

H 

SĂRBĂTORIREA EROILOR. 
M. S. Regele decorează pe bravii 
de la Mără^eşti—Doaga—Şiret. 

(lTrmare). 
l^e eruoi! dar, toţi sunt ereji! 

Au rămas puţini, este drept, dat 
toţi sunt, eroi şi mândri de fapte
le lor. Toţi au brăzdate pe faţa 
lor aspra urmele zilelor grele tre, 
cote, iar pe frunţile lor par'că se 
întinde, de la unul la altul, în 
lung $ireag, o linie luminoasă pe 
«are o ademeni eu coroana de 
raze a eroilor «a» a- martirilor 
cauzelor sfinte. 

'Muzica cântă imnul regal, se 
^1 onorul. Comandantul dă ra
portul. Puternice şi nesfârşite 
ttrale însoţew pe Rege când treee 
dm revistă. Soldaţii par'ca ar voi 
aă iaaA din rînduri şi sg se apr©-

pie şi mai mult de Ateela, care 
le-a dat cel dinţai, cel mai mare 
exemplu do sacrificiul de sine şi 
de bănbăţie. Pare'ar voi sÂ-l ri
dice pe braţe şi sa-i arate astfel 
ţşi mai mult dragostea, e* o ati 
pentru KI. v > 

Respectul-îi ţine pe loc. TTrale-
le, însă, sunt foarte puternice şi 
merg până departe în văzduh ş: 
arată tuturora mulţumirea şi 
mândria ce o au cu toţii, avân% 
du-l în mijlocul lor. 

Se începe decorarea ofiţerilor 
Oelrflintâi este un locotenent 

care primeşte cea mai înaltă din-
stincţie a eroilor "Mibai Vitea
zul". El' vine legat'la cap, cu un 
mare bandagiu. Rana este încă 
nevindecată, dar el nu a voit aa 

•se despartft de iubiţii săi soldaţi. 
Ii pune A»giistul St«pân decor*' 

tia k piept şi np-ii il sărută P»-ţM. Sa Regina şi A. S. R. Princi- nunc. \ âU, in primul riml. un iia-i Jâşti ((e mult Iwliwvi 1'uwT a.,„i 
N/I omLit AKIW.Î.' 1 . « M .I . • I F I « . .... . I '  ' rinteşte pe ambii obraji. 

(J radele inferioare, pe rînd, 
sunt strigate de Principele Carol, 
iar Regele pune eu mâna Sa fie 
căruia decoraţia atât de bine 
meritată. — 

Patru ceasuri întregi, ffirfi în
trerupere, trece bunul Rege, de 
la unul la altul şi în timpul cât 
le agaţă semnul eroismului. îi în 
treabă unde s'au luptat, cum 
sau luptat şi ce au făcut de au 
meritat această răsplătire. Ascul
ta pe toţi şi apoi îi ia de mână, se 
uită adânc #i., cu iutbire în ochii 

pele Carol printre bolnavi. 
In ziua de 8. Martie, ora 2 •.:{() 

<p. m., ies, din curtea palatului 
regal, trei automobile ducând pe 
cea mai bună Româncă pe Re
gina tuturor Românilor, şi pe 

vilion-triaj, unde. sunt pi imiţi ; 
bolnavii cari vin în spitail. Aici 
sunt deparazitaţi, curăţiţi, imibă, 
iaţi, îmbrăcaţi în haine şi rufe eu. 

Augusta Sa mâna, pe capul 
unuia; mângâe pe obraz, pe un 
altui şi zâmbeşte tuturora, pen
tru a-i face şi pe ei să zâmbească 

rate şi apoi transportaţi fiecare şi să-şi uite astfel de durerile c< 
le au. Unii, greu bolnavi, se uită la locul lui. Dincolo se află pavi-

A 1 4 » — ^ 4 . A • » ' * 

Augustul Sân. ,riu, mandria şi 1 ioanele pentru trupă; mai de- şi nu văd nimic, sau nu recunosc 
speranţa noastră, ţ  Principele Ca
rol, spre spitalelfe de eontagioşi 
de la Socola, de la Bucium şi de 
la vila Greerul-., . . 

Câteşi treile automoibile su&t 
pline cu fel de fel «le daruri, 
înalţii vizitaţori a'bia mai au loc 
în mijlocul atâtor ibunătăţi, cu 

lor şi 1p spune pe rînd: ''Să ojcari se îndulcesc suferinţele/.1 

porţi sanăto» şi sS lupţi tot aşa^ — 'pentru popii mei, zicea 

na. pumn «u bom-

$ 

şi de aci înainte pentru ţara 
noasti-â iubitiV. i. « » 

pefilarea înehe# ae^a«tS sărfbii-j 
toare a eroilor. v •' 

1^ dinaintea Regeluî-tată, de
filează eroii cu piepturile lor de
corate eu semnul v.oiniciei lor şî 
stă mândru, acest ibun părinte, 
privind la legiunile ce-i trec pe 
dinainte şi cari sunt gjtta, la un 
semn, să-şi dea vijţţa. fericiţi oă 
prin aceasta ei îoalţă ^ în
tăresc tronul, 

Regina, dpc toate acestea; Sunt 
fericită cânii mă găsesc' îii mij-, 
locul lor şi când îf văd că îşi uită 
de durerile lor, fie chiar numai 
pentru o olipă". 

Spitalul Socola, ocupat altădată 
d< i  altfel dc bolnavi, este, azi. în 
mare parte, transformat, prin 

parte bărăci cari se construiesc, j^pe nimeni, Regina so apropie, cu 
•eu o adevărata măe«trie, pentru | milă, dc fiecare,- şi le pmte siirb 
a ;  primi pe convalescenţi. Etuvele 
funcţionează în permanenţă; i'ie-
rurile de călcat şterg, din zori şi 

•până înoiptat, rufele» . 
In toate părţile .o curăţenie 

exemplară. :  < 
< Fn laborator alujeşte persona
lului medical pentsu facerea dK 
feritelor analize. ^ . 

Se începe vizitarea bolnavilor. 
înainte de a se îutra în sălile lor, 
doctorul. insistă ca înalţii oaspeţi 
să îmfbrace şorţuri, mari, cu mâ
neci cari servesc, ca preservative 
contra contagiunei. 

pernă câte 
boane. 

— Când se vor deştepta, vrr 
gfisi şi ei ceva cu, care să-şl îndul 
ceaşcă gura!; 1 r' ,. . ( 

Mângâe apoi pe fiacare şi tre
când mai departe la altul, ochii 
Săi rămân întoiişi şi duioşi, up re 
aceia pe care îi lasă în nrmă. 

— Să trăiţi, M.ijestate, strigă 
•toţj ofiţerii, când Regina ese din 
salonul lijr, şi fiecaiv .stă» nemiş
cat uitându-Ae lunig în urma Ei, 
cu părerea de rău că a ţinut aşa 
/Ic puţin apariţia aceasta divină.» 

Un căpitan farmacist, bolnav, 
a 

ft S s rv 

Se întră intâiu la ofiţeri. Câţi 
grija deosebita a medicului ro.jva recunosc imediat pe'Regina şl care dormea când a întrat Re 
mân Lt. colonel' Laugier într'un,en toată suferinţa se ridică, cujgina la el, s'a deşteptat în clipa 
spital de întâiul ordin, pent ruj gral>ă, de pe pernă. Regina gra-jcând a simţit. în somn. oă se a-
vindecarea ti-fosului exantematiei beşte pasul spre ei, şi îi ifttreaibă ipropie cineva de patul lui şi că 
y{ recurent. Dîri <nimica, medicul,pe nind, pe toţi câţeceva. -întinde mâna spre el. Dfttehivfe , r  ~ ^ 
Lau«ier a ftcu^g» 'adwatatu. mi,Juudc eşti? Quia te . mu simţiî ociui* se uiţă, . face " oehif mariaj f  ^ 

vctltr fi JIU-Î vin** a eiWe. 1 *0 
pare că visea«â şi îi este frică să 

•se niişt»' ca să nu se deştepte şi 
să ])iar/ă frumosul vfa. Regina îi 
zâmbeşte dulce şi îl întreaibă cef\*a 
intinzându-i mâna spre frunte. Iti 
această clipă el îşi dă seama, că 
visul este aevea, .prinde-'eu lăco* 
mie mâna ce se întinde *?pre el şi 
isbucnind în hohote de plâns, d 
sărut de multe ori acoparind-o cu 
lacrămiie lui calde şi recunoscăi 
toare; iar printre ' suspine muri 
mură: ăriii, Ta.! Măi 'ia Ta ! Cii 
stânga Regina ţi mângâe c»put 
albit şi îi spui»: , ,< ,uraj, ai aft. te 
faci bine." « . 

^Ajungem la soldaţi. 
i'e toţi ii vede; pe toţi îi în-

trealtă <mte ceva; pentru fiecare 
are câte o vonbă dulce, eâte 0 
vorbă de mângâe re şi tuturora le 
dă bomboane şi eeiyi pr*y>raf 
anume la palat. " " 

.— De unde eşp. . «' 

— De la Horea. 

— A, este foarte frumos a colo ţ 
imi place mult! 

— Da, Măria V(MUStrăr  «gfeţ 
foarte frumos! 


