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I Politica de duplicitate a Ungariei ,,~e cutropesc sectele ... " ,\~tfd ,,'au si",tOlllizilt ~i llliillClp1init., :la Timi
:(Iilrnde pild:îil(Jlliî, iar la An~(l alt{' rhmii ('(ttelhc 
(1C' ]'(·ljginIH' ]lC'lltl'll :;;(',,1jl'C pl'i1m:1l'P, În ]01.' ' de 
lllill·;'!llali1.1 (Ie' tn·j eatl,(kr:, ('.(, ](' ('1'1'\],'0111 pE':ntl"u 
,\rad, 

~\oln .\Ilta'rlh'l l'a B1!Jdnpc4a ,:;;i Pl'vt,(', .. tnl~li

,·ei .\.nlil·!lIt1.' au f,,>'t 11flll;11l'. ~l '1ll'l1l0a politlV:\ ţi., 
in PI'l'''''' n.nga'l'iI, d('-o Ne l' j,C' c\-edru'ua l'aţ ii pa'["; n i l'{; 
:i .arti,{'olet,rH,;e de intr, ['\11111 ll'll ",'an .1I111i"Pll" 

~i :'('l'i'., d i'n Plbl'l{'[l \'lwi'l1.il, il' n, ,':"ll['i magh j ari, 
Dela Beth1en p:inil la dl'p\ltat\ll~zjlii,uyi, \lela 
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re.g'<.mhd llol'i,h." piillil la g'Pll!C'l'al\ll Bdi,.:.ka, tuti l,i 

,iIl !etlllT. ]1C'lJ,tI'U ('i\.tcn\ Zil'l', lil:~,"",l lle p'L<,ifiţt.i y('

l'jllahrli, ('H,ri n\1 ":lută (k,(·,~'lt Iml1a j'll\e]pfI,'i!)'e -;;i I'a- i 
pOI,tll<t'i lJl'ietC'll(\,ti ('11 HOIll:l1lj,i, ',rngll,,,,l~ll\'ii ~i l't'- I 
:1<l,.,!O\·lH'.ii. După aK'l'~t,~, (lel'la'l'al,ii "i :11'1 i~'()l,e al' 

fi na~\' l'a ['llfw\'a "';;-,;,i 'îlwhi'j1tH' {'ii l'llgal'iaar fi 
ro,it \,l'l'-u(laHi l'ăzhnjnl înrputil'i\'a ~li{~ei 'All1alllte, 
Pal' it ~;(' 1I1ira ,'oei'nii 'nn,;,tl'j, ('il n,·p;I_"tă ~l.i{·iI .\n

P1Hă K' ,11n;)~nH'ază fă1'll 1'<f"'t. 

Un răspuns în chestia Cafehizarii. 
PlIhl:cal11 (II pl[lccrc raspl1l1"ul la articolul nostru 

s"ris iOC111;~ cu intell\:a lk a atra:.::c at:;nt'a c::ll," in 
drePt asup;'a lI!!"i : all care alllc,:1in!<t sa d':vin,; )(,:;1\;ra: 
In ac:claş tiin]) illS~1 «n:m ierma ..:rrclil1!il, c,i rcpru'~n
untii (:lcrului c:-.r i alt C'lll~\;nţa d~il)r;ci ilnp;illh'~ si 

lu\i cari vad În hiscrk,\ sin:.::urul factor chemat li\! " 

Jlune capi!t crizeI !\iora le de asUl!.!, '.'I'f aproba ~:l! ':ll· 

Het kş:rea noastr;\ i!llpOrrh'<I P;lc;lt()~ilor. C;ICÎ ,:;)n,;n! 
de 1\ "apostrol"" bise;ica în sine, ca ill~titlltiC, ';"ti :l 

::dui,;c [) ocar,i tagl1lci pr<:. 'Îcsf. a kst strein de Wl'. 

cari suntem cOl1vinsi ca ]>'::::rîca Mwdox:l c departe de 
a-şi ii împlinit chclllarca clendaUi cu inLipiuirea RIlIl:';~ 

niei de azI'. 

Tn Ti!])) i';"'i1 1':1 a,\'(\a.m În 1n:?1~~~ nC!,t) opt 
'<.llte ('.I('·I·i (rl(' ';.('0:11:'1 lWlll1nl'ă ~i l].(''(>lIi('i), ~)(~ e;1nd 
la A r:lll , 111l«1.{' f111'nt \'1'0-<) ~~ jllltrl'i (lirLwti,·", pri
ma r(' In 8;);) plp\'i 111'Î1mwi şi mai llveam rH'\~te :iOO 
.n<>.(',niei, Rt.ltnl :1111 lH'-ll dat l,11H'nita mimă de a
jntc,r, ;'\,-:t,fo1 neşj ppnlrn AI'l~(l ('('1'11,,0111 - {lin 
"'lll oi(h'raJ'e la finaJ1t('10 !".tntn'lni - ,(['ahin tl'pi 
(';(tOI1l-(' (le l'cligjr rwn1.1·11 n:n (>ontin g-'N\t -(le 
('lm'j "',:1 ,1(' 1I1ar(', ni~~':11l înc'n;yiillţnt /1n/lJrli nowi 
1'OI1,t rn tna te ';'{'OH 1l' 1r, 1 n 1),1\ ehI 11l1'ITl il 1', r i"i p l'tC' pc 
lal"!.(;1 Înl i'11<101'(, a f:.J'tl:;'llllli ;\ rart 

1 hv,'~1 hw!'n;'jle 'ar fi jll'I'('\1IHl il' }ll·ez,i·ntil în 
t d,,"l:l1'a\ii1p lor 'IEn IHUI:! pnli,tic'i,a'll,ji [ll~(ll'if.',i, cIt' 
[ 
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Tnhuc ";1 llllllţlln:c'",' ,lltt(>nJlII'i ilnti'.'IIJli.l,d 
,,'\e C'lltrol'('-X- o('l·.i(,lP: .. " l'{ntr11 l'rile,i.1l1, ce ;mi-l 
cI;'1 ('a !"i'i 1'l)t "'lHIlît' \';'1( \':1 r'\lYÎnk in dlf'>~till'lli (le 

I ah- c'I!lt<·}nza.ţiei. ,·p"llli .-11:l\t ÎJl,t'l'crlinţll1,tc 1:t ('flll

"i:-tol'\l1 ,lin AfiN!. 

Tn ar'p"t l'hi'p. 11,,[ {'ci (lin Con"i~t'd'Jlll .mai 
plltr>m purta ni('i ro l·il"plln(l.~J'::· pont 1'11 ,.mi,,,i11'llÎ. 
(1 "(')'I,t pc;] m.n1t poY:l.ra ('xtl'onH.,j amări'ieiuni, eă 
pnhlj('j"ti(,;l 11(' n"îtn,l(',;,1.e nc;w"'('n1tll(i ,~i ('ii 'or.f!'a
nde rl(' (>('nduc('re a/le tih·j j 'llllne I,la Il înt.l""g: bem
eli r~n 1 lor. 

['e ;,tIHu(·,j j!l'O'\,;j,g:l.'llilla 01\')]'111 1.1{' (,.i>sti,~ito~trp împo

iri \'t~ ~i il~ci A nt.anle 'in "til'l'i'Il~lt;tt(': dlc ['p p1'<~p,a
!!:lll,<l;j intpl'hll IIp \l.ră ~i 'Jr illlldiurahil' il'l~(lf'11-

tî"'lI1; .. k.ee îll:wm:irjlP ,,;,i h'gi10 ('X('{'ptiull,ale 
plllltrll ,ll':trral'na lJn1.ilmnlii. (~ii'll'll nici j{"nlllllli i . 

ni"i .11lgo,,,b\'li, Ili('i ('ehuc<l(}\'l!,.'·ii ll';ln ·:lh",,1nt 

nid 11:11 illfel'C''': :-ii :111,;1\'0 rng'lri'H! 
:\o.i, ,',:lTi 'lli!H trilit ,!1,\t.a tinCl! "Il]l d'Ullljul:ll.,i;l 

IIlag,!ti,<ll'i'i pntet'JU HS(m 1'1'1'1('11(111. "ă "']'unOm rii-i 
f,'U!IOaşt{'m (1.I~t'1l1 <lI.;' hhH'. 

Ol'j(,lIlll ~'arrH\'iPza ~Jt' (lilJ<\i'i '111~"'l'a., ll"1. \'C

fblll înl'"I!'!) ';\1'1\1 înd]'('!ptnte jll'i\'iri1p l')r 1.1!{'H~11P 

:i lJ,lŞllli'î n,CJ3,,,e. 
1 ~n('i'i l T

l1'A'ul'ji (k (lilll','ln '!li' Ti:<:1 'n.1t put \tita 
,\l'ilnal\11. "li :;;t,ip Ull lllilll"ll: ROlll:tni.i 'N'111.:10n1n:11 
\'1)1' ]Illt,pa lllt,j ,llj(',ju,btt"i (.'aH ';:tng'el'at "i ,,',:111 "lln

llit in înlu,lH']'('<! ~"h lirana ,.~lii!,îlH.i'·p a Bl~llfn-
/ 

DELA TÂRG. 
(Din vlllţa maleştrilor din Ardelll), 

Hin }os de satu!l Găvojdia, pe drnmll~ mare, 
co}bui·t ~i p]fn de Sl~dori, păşeam Înl:et spre .cnsă, 
intov{iraşit de ~illdltl omului -ce -"e Întoarce din
tr'o cxcUTsiune ho~altă die pl<icuW î·ntâmpl~lri. 

Şi cum V\cneam asa, cu n1l1!'st~1 inainte şi cu 
i:âl1Juu1 înl<:l;poi~ auzii zâl1g[init\1l1 unor dOţ)'ofe de 
cai. Stătui loculu.i aSi': Ltltând. In mcml zilei. suh 
arşita sowre\ui de toamn,l\ în liniştea câmpjei sa
răci·te de podoabe. !Zân~{U1itllll făcea o deosehită 
l1nllJresie. Pret de câteva clipe ,cju':!ii; u,ruituli roa:
telor şi trolJ<Otul canOr se auzia din ce in Ce, mai 
d.cslusit. 

"Sunt maestrii dula târ~" ~ îmi zisei. rctră
g{uldu--mă in IlKln~iHea drunmlui. ca să-i aştept. 
Când Îmi întors.ci ca;puj, zării. Ila () cotitură de 
urum, ieşjl1ld dintr'o !1~mbă de :pădure. o trăsură 
În'.;ărcat;i cu Hi:q şi cu ametI acoperit cnrogo
iini. 

lnvăliti in colb, a.bia recunoscui in şircg'he, 
1;î.nr;1l chj,riV;iu, jle ciohatarul OocârţăIl, far în do
~\.I loy1 pe v:1dllva 50ca" ncva;,<tafie iertah~ll1i 
Pf\\'ăJt-oc, coY mai vestit ciobalar de odinioară. 

Ajunşi Îll dreptu:1 meu, chirigittl opTi trăsu-ra. 
Cocadău, llrie!tcn hun cu tatăl T11C11, sări jos şi 
dân,du-mi mina ll1[i întrebă de s~l11id;l'f]'.!. Dădui bi
neÎe văduvei. OC?:I1'C S'C'dea mototol. iCltCajlt!;\ la ):!;~
llun;:hi, îmbrnbodiHi ca 1n vremea de iarnii. 

Nu-i vorh5. Încrcjnat era şi CocfirUHl, de-ti 
\·l'1123. s~i crezi, că llu-i \'rcli11ea sfinici M:,irii. ci S(l -

1::"':11, '-'1', ('{I ~1int 1111.01(' ]a\'H1H' ~i [,hi<1I' "Jmi~ 
-i'1111i din a.f'II'ii. in fplu\ ,'11'111 "e fa,·i:' C'a't{'hiz:l1'C';t i 

tillE'\';'tl'111i ll"'"'TO'll. llar Îm1.rplH"'l'(>a lHl atill'nă ' 

:lmH,:li dt·ln '(li''"']Ipl.iilllllil" a\lt;'l'itiiţ.iihi"orie(·~ti. 

Di,n {'i)l1:tJ':I, -- în Yl'onW ,'(' llCJllJl. penlni iIll'li 

mulţi ,'fi n mîl'. .~in .~l/.t;; dr rlr1'i nl'lodo,ti rOl)l(Înl: 
dill A l'(Id, /lhwl(i În 1'/'1'.,0 :W ,«(171' drÎnriiţiîmlÎIlt, 
ni-"',l'll inr1:\'ij'ntat rl'ahia dOI/ă tftf.('dre de '/'eliqi(!, 
,h;,a ;nrzim: la lil'l~nl~r,)i"e Ki('n,1I'iidin AJ':l:tl 1'1';1 

."j.-t{lni;,aldrj,\ fn!('rh-ă r71' N1Ît7ir 'pentru ai I'I"() 

rlOUi/eNi 1'/l'l'i ql'.-('{lIliliri! 

X 11 ,>c' În'i';;]':i", .. Î'Jl('i'i 1" hll'nii' rale ('f)n~ni11.1 fli
l'!!.'.{'!l1: H· '!l\il!1 i,n fOl.,lj iT{. sak. C'Îi 11'd , la propune
J'li;i li,;::!., C\.\1,,.i,,,!o)"111 din :\r::~l li ~!llicit.;t"e tut 
;\ll'i,iinid UIt;,!,;:i] ~i l'l<ltprial b Or';':-Hllizarea1Wl1iÎ 
,1 j,ll';ilt,:im:lllllllui nligi":,,. :::i, 'fk-:llnnc·j î11l",[wi, 
P,Il'iO:\ e{)\','II,~it"al',' il ll:'1'ldn.i la "i'll:ilnl ':\\'obr 
<II (".lI"i .... t"rul11i a ]'l'i\'ii lltt,ILa]p,:; c1t('.;,til1'1'\ilf' (te 
:l{'p:p·'til ~l'Mn lOR, , 

(;l'ija.r1,· \·It!,('trn!f' ;1 i' .,:;t 1:1:1i fl1"" oJ·iin1h~11'{·.1 
i 11\':11 ~1ll:1lltnJ 11 i ]'(,1 i!.!'j"" III ~'lll 1"11' i i10 (1 iO(\"hCi 
(c\ra1d, Tili1:>;<o:lra ~'t;'.), \J'lH}P :W('l\\flZi 11\ n 11(' 
c~('~falC', a~.',nm J"'1ll:11H'~ti, ('Il llJl In a']',· ('olltin,g'E"Ht 
lIt' ":"" ,t1l'i .1'nmirn i f\)'tollnxi, 

InJ~]r!,n;r['a re"I'!~:llliz:lrii (,(. n{',n, pr001'1I'jla!. 
În,.;:!, !-"aUk\lt 1l111l;;li pe .in1l1:1J:lh:'. 01'g';l,llieh: 
de {'UIHllll'L're al.· ~t:lt1111lilli-an îlH'11'\'ii.nţat, re' l' 

(lrept. "ii ~~i,;t.(1nlizil,lJl 1H,--till'i de pru.f{'"mi 'cIp ),('11-
AiHlllEl şi "il le jnd{iplinim, 

apropie ziUa }tIi l~l1at: pant:li!,onii groşi În dobote 
gre:'e. un p.a.ltC}Il de ia,rnrt bl:\l1it şi anume făcut 
pentru târ~uri; la g{i.t un ş811 mare. iar în ca;p că
cin·la, IN) alrătau pe omul,ca'rc in viata lui mult 
va fi (l,cv;erat pe drumuri si la târgLLri, În :ât nici 
vara să nu-şi las.c coJoClkl acasă, Scutnrându-sc 
de co'llb, zisechirigiului: 

.. Măi Damaschino. m~înă in p3';:;, că eu mer~ 
cu d-lui pe jos siî. mi se mai deschei'e oasele", 

Şi l}J.e-carăm Înainte fără să ascultăm morăi
tura vălduvei. 

"Lasă-o i,n pi"tcak" îmi zise el. ~ ,.n·ai ce 
să-i fa~i. de dnd i-a murit bărbatul. s'a stricat, 
de nU-i chip şi Dumnezen cu ea". 

.,Cum a.sa?" 
"Cuma~a! Hin..:!. Ft'lmeia-i fel1)('\':, s.it tot pă

tească şi lliU m:li în:va~{l. A împi'ns-o p;tcatul. de s'a 
ort~l<:it cu un om de gâkcavă Şi după doi ani nu 
mai avea unLle să-Si cul-ce capu~, Goală nap, căci 
hEist;im:l\ttJ.1 () piguli"e, de şi dlmasa i-alf fi luat-o, 
s'a dlls la neaITl1urile ei Si la 7-8 luni. după ce 
îşi tiicuse ceva hani. iar s'a Înw,rs ::oi se făccalittn
tre şi li'J'unte, ca să Se le~c de cL A fost Însă noroc 
de ca, că el n'a mai vrut s'o h~W1C în -<amă, căci 
alt\11il1tnllc~ cine ştie ce s'ar fi aks d'C crunU hă
ni$orii ei. 

"Si a·cum co falCc?" 
"Ce 5:\ fac;t'? R~lll fa..:c, Ne având unde sa·';! 

puna c~lpfltâiul, s'a mutat la Ttl'ti lui Daiho.;; şi. 
mai dlti ajutor i'a dHatull l<î.nii. mai spalii hitele, 
T~ai ieSi cu ea la piata. mai vezi cml1 cânt~lreş[e. 
până ce s'a j,nvăbt şi cala clfmpa ratu\ ~i 1.a V:i11-

~ u NmWlIItei' ;H":'~t 1\1\'1'1\, ei n11l1\\:1 i :111 '\1 li!; 111'-

11:11 t, ,a.n'1t' : . 

C'd rloi 1'I'ofl'",,'ri :1l1!.!.ai:\ti LI TimÎ"n.;tn, ;lInll1 
.1 i;n ",~l1'a :!llllihl i 1 !)'21. al tJd ÎiJwii rle mn.i I n ai n!H', 
rlll~111 iit (ilnl 7M(ă. N{. llui nl1ti'IlHl '~l1p()rta t'Î 
',l('(H\,~tă -"itu.atie, ;.;'all În.tnl's la l1'<1l'ohiil.e lor. - 1.:1 
~\rad, {,P:i rloi pl'"fc'i>nri dc]'('ii~ie anga,Îi1tll!l 
'toamna trf'l'lltă, np~:l\l mnmţat cJi ,~(, \'01' il1t~)al'cc 

şj (Lin0ii la par'ohiil<e 101', di.ll ll.l'-claş .mot!'\'. 

Rr:pC'\itpleno;,,,t'l'C iilltC'neniri 1:1 gll\'rrn (Clnj) 
! )lent-I'H a"Onlpn<'a hl~'riltnri 'ai hi;;:;el'i('ii, cilri unii 
l'd,ial. vi '- ''ii la :'\-riul şi la Ti'11lj:;;oapa - lUmh1ă 
I Cll~ .t.),(,111.111, pc )nmll'il lO~l' prrrpri0. 1111, ""Hnt ÎnvN'Id
! IliCite nWl mat'.~H' doe l':l"pm\<:. 11110,)1'1, 

Pal'ii 1\(' sllhIllÎn{'il7.ă aişa.~1ar Slewtek, dmd .... ihn-

Jlilul lfll1 i i, iar azi umbL\ pe la t;1r;!;tlri şi cUtTIP[\ră 
..:e poate, de iq ~- o p~k. dl'': c(}~O ~- dt,.: o lllai<i 
de Un:'l, şi aşa trlicşt-e de azi pe m;ln;:". 

.. Apoi tot c hin~, c~i face ·;:~yn.", 

"la l,al,,~t-( Încob bine de el, ciI de <;<'\l1d s'a 
i11utat fa T\lti ~H a în;;l~put să meandl b tân;llri 
cu cde .. cu \ln;\" s'a strkat, de-i tnat;t putreJă . 
CC-j drept l;i dlrp,t l1narft:a ,h:lrbatuilui inco!)use 
si\ îşi j(X\():.! Il',;ndre, Ual' tot mai \}e a~CU\1s. mai 
CII ruşine, <:!:Ulll si\ te p~\z.tas.C~l Dumnezeu de ce 
face. Cât ij d{\ ltn pit.: l~t m:lsea·u;l. ni\:i tu· t;\r;.r, 
\lid hl ruşine, lXtr\:ă toat,;], ltnnl,':! ar fi a ci. Si 
uin l'ur~i, ca {) melită, nu mai ta~e, apoi g:t\cevoa~ 
sa. d.:, Sll te fereşti de ea calc ele trei poste. De 
toată lumea se prinde; în târg de sflteni: in birt. 
(h':! cine dă cu ochii si da.:.:ă tai.: toti, -- dl cioo 
s[t-şj pună minLtla c'o stricată -- se a,ca·ţ:i de hir~ 
tasi ha că rachta c re?J. C~l .mânca.rea a fost prea 
s.:\rat~\. ba că U't1a, ha că alta, dar g-Ura ei lUl poate 
S~I ta-că şi -- <ll)()i s(t ştii ,ce :-purcată-ila gură. 

De C<Îte' ofjn'au soos~o hirtaş.ii afarA, de ni s'a 
criipat ohraJii de rusine, cu toate C:I nOi nu ll1er~ 
~em la bjrturi1e, unde trag cu 1,lna; îns{t ve"zj dta, 
la hîrl!uri e lume multa si birturile îndcsal1C ş! de 
multe ori de smi bucuros te dnci şi aicolo. nnde 
n'ai vrea 5ă-ti Ca:ICl~ piciorul", 

.. Bine'. dar ncanmrilc ci ce Zi2, ue ce ola$a?,. 
,Jlm" -- 11l;l. lntrcr1hjlsc 'Lndrta\1, -clipind Cel s~l 
îmi deie Sfl întclc)(, Ut mi-a ghicit ~tlt1dll\ -~ "ştiu 
eu ce \TC'li tita stI zici. ci de ce ,n'au tinut-o lltCa-
11111ri'e în frâu, şi de ~e noi nu am sLltllit-n. ca 
::.~\-şi tic rostul casei?" An facut neamurilc. ,am Hi-

P:reţiul unui exeD1plo.x- 1. Leu 60 bani. 

ni 
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I('le n;,:,,,(I'(' lk' bi'lt, lHl"; Îm·n.l';.jatc!;ii "'pri.îiniţ(', 
nn (\ yina noash'iÎ. 

1\ n,oastră. e TI!Umal almăl'ăeiunea de a ne ve
tka viirii.."Îrţi i'11 stJ'ărlninţele noast.l'~ \(1(>. ],(,(~lll('gerc 
bi·~eri{'t~Hcă. J)ăriî..."-iţi şi jerHit.i , atllnci C!11TJd ('011-

j<,,,iunlle 'Illifl1orit<.al'ccâştig:ă tot ce WH'. Cred că 
On, ll{',hl.i<'ti1l'l1{l ar fa{'c un bUll1 lU,cl'll, cladi mereu 
ar tin~'a ].a "'U:Pl'iHTai.ă ai('ea~ă impol't'.lIllt,ă chestiune 
,a 1('fltehizăli.i. care î~i are şi }'Q..<:t1l1 Rău pol i:tie-ro
rllâ~1~' fa tăcl1 desH~r{'g'n,l'ea ~ntlHcllt<:că, 00 f',(' 

rli'spri,nde ,dim artinnea 8uhvel"shă a scctarilor şi 
,<li.n llitWle .~!îJc:l<eri hptCl']H\ pc earri nu 1(\ tă~ă-
rlnp~, ' 

In ee priveşte cel<elnlte r:hO,î't;iulni -,>ulevat(' în 
31'p.l'lIrti{'ol, ,de,f.lpJ:"(' alte lu,ern ri d-e în (lr~ptalt în 
,,!.ata n<la;:;tr?i hi;::f>l-i(,(':loSCă. h:1 elJl\"ltn<tu,l - oolDr 
,'I,m p~'t CII ti. 

Dii'oCutinni ŢHilwrp·ial'f' şi in tf'mnln.i mai pu
ţin :1."'pri, rleci'tt ('('Ii elin articoh11 lllt'illti<mat, !}i 
f,hiar (1 i;:,entn.rea lrB()r l"'\:'forme ~i ·im lml1Htii ţ.j 1"Î di n 
"iata noa~tdi l)Î-~el'·i~'('ao;:r;; ~i rcligio.a"ă fl"n <'l'f'.n 

f'U~ [lT îll.~apc bilw în t'.a,(h~l{' .. ~li.d.H1·iHlt.ii". Şi 
1'.înă a.1llm'i raZIII'il" rlr nl)('ratii n7AI/IIOl' ,~ill.q1f' 
ra/if'i lf.-a(i Jll/icil da .~; În .'Iau/ii, W'·nfrn indr('ll. 
t'/·l·ea. r!'ll)/' răi. Dar nu să Re apostmff'z'(' inRlifll
fÎU/lNL bisf'ririi $i .Wt lin fiI' ocăriif Îl7h'(,.rl elf'nll 
!,nnt.rll ('~lt.inl I'il.! ălI·i ti vrcu<n iri ,(le o"fl1l r1ă .. 

Cân,d llţfl ;::e "fi 'rlif',f'uta. ]îI'Înl('ipiar. lm~'IIl'O<" a.ş 
1na ~i '(llI r.nY~JlitnJ. 

nI'. (ilz. Cillhrl/ldll 
,1;:(';::01' r'··ll"j,-,!,q·jal. 

Constituirea cercului de studii 
al partidului national român. 
~temhl'ii partj.(l\llni l1aţ.;nna1l l't 1nnln "'.11\1 ÎI1-

t:l'lI'!J\t. nlllllill'('{'?! la ('1111.111 (lin C'a'lril Vilptor;rj 
<j i n lh(·ll'l"{\~·t.i, 1<11 h J'l'f·.';"yl i Il tia {tIn i pl'nf.rl r. To-
111':1 1Qn(',<;('1I. 

~'a P(jJ1I"t.; t t1 i t (,(~l·,~nl (,f'n>Îral d .. :<t 11' lii a.l pa l't i-
(bI111: îlll~)ilrtil]i(l\l'''(' a('Hst ('f'IX'. i'n ll'f'('('.ţinnj. 

1. s.(\<~t i ll'll{a CI l' !:!'i11l i zi'i:!'i i !>oi il il1l,form il ti \lll i·l 01', 

~. '~ţiunea do(' clrr-pt Ipnbli.e, 
,1. S:,;qinllc:l ;e'!'o'lw'\mi'><J-fill.1lW.j'll'!1. 
't Rre!i\;nea .V11'hl Î<'ll. 
~. N·('ţill'lwl! tehniciî. 
fi S(',\;ţiHn(\.1 S{)('iolDg-j<,i) '~I {I 1I1'm()ujrl -"",-

1'ia h,. 
t. Hf.C>! ÎtllH'f! !4.ani'tllfiÎ şi a (/{'J"(',t.ll'i,lol' '~~i'a10. 
:=t. 1 n\'ăt:j'mtl11 rn1 p!l h1j.(' ~i clllitel~. 
fi .. ~ păral'('a l,atiol)alil. ' 

.;\ il, f::.c{'1·ilr ext.c<l'il"'. 
11. Pr(',"ln. 

~ "or ; rrfi ill t,a <;(\{'ţ i lIll i noni JI31('.flll(lyoja \'a 
('{'~'('. 

t~ll hi1'<'u {'ontl'al "Il ('(llitraliza şi ""il f:1K'('. .1'0gK-
tlll',. cn lneră';'jle !'Ol'cnrilor prf1vil1'!'j!ale, . 

Atât • 
ŞI 

CARNETUL NOSTRU. 

nimic mai multI 
Pe dU pukm lle ar[ltăm romfini În to<rtc ma

nifestiiri4e t10astre, nu atât p-cntru a dovedi 'iati
nitat,ea noastr~{, nici ,pentru ~l dcklt ei nC-atv rii
mas multe Însuşiri În fire, ci mai ales Pentru că 
<le! multe ori 'Cu un <citat latin. cu aplicwrca unora 
din Hbetodele JC1'asicerămase moşt'Cnirc dckt ei, 
scfip[im din ll:re!e Îl1curc,Hu ri! 

De multe ori, În ultimul timp, ma'i ~lles În Ka
zct~irlfl de partid - deşi nici oratoria de club nu 
o re.PlI~nă -- se Într-ebuintc<)z[\ {) metod,l rilma'Să 
c;"sică şi înt r ebl1illtată Clt mult SU!Xes de str[i:hu-
1:I!11 !I{}stra Ciceronc. I:xa:brupfo-till lUi Cicero~w, 
cu care îşi Îl1ccp·e ])rima lui Cati1in~Hfi: "Ou'os
l[UC tandem abutcrc .. ,!" cst.e ast~tzi Il'a mod fI. Ne
l1ornCÎrC,a este dt EoC Într.::buintcază dcandoa:sele. 
Pc când Ciocronc îşi. Înccpe discursu'l prin exa
brup!u si izlHltcste J.stfel să-şi atragă'uarca a
min~o: a într1:g'uluj senat. pelltru ':.-a apoi Ilri'" <1';
§;umcntt.' şi 'COllChlZii zdr~\bitoa!fc S~l' Î1lfundc (le 
cl)ll~qir.1tor\ autorii de disclIrsuri şi artj..;ol'e poli
tice Pro~cdcaz;\ inYl~rs. Incep prjntr'o serie de in
vective sau afirmntii ~ratuHe. ce pot tine loc de· 
îlltrn([uocrc l)i apoi, când te :1ştepti La o Scrie de 
argumenk $i c01duz ii zdrobitnan'" ca şi întrodu
cerca, td p0mCtl<cştjcu propozitia.: ,.Atât dcoC2lm
dată !" 

Sfârşi(url acesta - rccul1'cY~'c -~ e cât se ţ)oare 
de istet. te lasă sit înte1c~i că autontl şt.i e mai 
mult, C:l nu vrea să ,s\me tot. Nu căuta, Însă, S~\ 
r:l,sfocsi numerilc lllrmăto<1re 'pentru a vedea' ce 
mai arc de spus î.nalqeachestiune, autoruL Cwznă 
zadarnică! Autorul a spus tot M a stiut, dalr pen' 
tru cii (l.rticoluluÎ îi l~rsca !og;'ea, a vrut~fl aihii 
un sf,lrsit de efect. 

A reuşit? O mare IParte din public cSc1 a111ă 
CII nemurit,oflq1. CaraK'ale: ,.Asro. Ştitb că cumhate, 
D!e !" 

A~ta pen.tru ~<lz,,'tarii cinstiti , 
Mi-i1~l1i!1tesc die un trlnc intrebui1Jtat acum 

dHiva ani de o S!:azcta care $i âlStăz.l arC un l1l<'tre 
tiraj, 

Cites.c il,~ormatia: "CindmatDS!:raful X. din 
str. A. nI'. B. (.e VO<rb8 d,tJ Bucuresti) e~t~ într'/) 
stn·re· de nccu'rătC'llj·e fără P'0reche, San,:l nea,crî
.sită I1chjg-ienică. mUlrd arft t Ce face ~er\'ici1!f sa
nit·1r !;Î pr;m:iria·, care sunt dat0il1re a ing-riii de 
sănătatea puhlid? Dar. vom reveni!" 

Peste două numere dtcg2, ta infornutii în ,2.
ce.ia si gazetă: 

"In numărul nostru de ala,lt5~ri s'a s.treCt1r"t 
o !!:ravă eroare. S'a trecut din S!:re.şată C':ncmato
!!:raful X., carceste t1TIu1 din cCile mai cur8lte şi' 
mai hig-l,e1,ice 1(1\:,8,111)'1 de cinema'to5!:raf din Bucu
reşti. Cele ce a'mSiŢJu~ erau dest'.J1:ttecincmatoo 
g-ra,fuhli Y. dhl str. C. llr. D. RC2;Tetfindero'area 1 
thlem '~ă atrag-em a,tenţi<l omane11Or în drc.pt asu- I 
pra acestui din urmă i':ine!matog'raf! I 

C<it d':SlJl'C !loi, nu putem dedt srt sf:ltuim l)U

bh:l1~, sa viziteze f{;ră t·camă cillcmatoKraful x .. 
care lJoc 1{IIH:;l un confort modern clre filmele c~le 
mai reuşite a.'e Casser (};;llllJllDnt!" 

N'am urmărit mali dcpariJc a-ceast{t dublil l{), 

vitwră. 

Tot aBa de !,retO::lltim;, cu efect., dar oel putin 
fi\r{l nelinişte pentru a 2-a zi. este sfMşitul lP'rin 
!)ropoziţia eliptică: 

.. Am zis!" Vezi oei:' ,Puţin 'Că a s.ptlS !lOt ce ştie 
in clJesti·c. că pare a, rii~llf:la \l,Şttrat de o grea po
\'ară. dar În acc!o>ş t;mp, eft all'e convin~-crea: că 
a spus lu<Crn mare! E ceva în e'[ din majestatc:lJ 
I?(~~cl !li-Soare dll d a S()t!s ce k,brek cuvinte: 
"După mine, J>otoPllil1" 

Mai m~dcst _. dar t·(}'jenai de al;:eea nu Sd În
trulmint::ază-- ar fi sfâr:şitul prin Pror:YOzitia 
s!lnplă: "Eu am zi'i!" S'a\r ~ra,ducc: ce am ştiut 
am S\PUS, să maÎ spuc şi :altii maicol11!petenţi in 
materie. Si,lrsitul~ :ar fi Într'adevăr lo~ic,' daI!' nu 
de atât ef~ct, $i acea:"ta se ca'ută, mai aol-es, în ln:t
terie iJ)()Htică. 

In sfârsit, pentru a tct1mLna cu frazele, de e
fect - căci sunt mulne, dwr toat:;i Sle ))Ot ÎneeJlea 
jle cn!apodul celor citate în 2IOl,;vstă schiţă - tin 
:.:.ă dau ull;sht celor, care simt, că artiCohA lor 
n'ar putea fi Îng'hitit de cititor, fără 'o frază de e· 
fe~t plasaE1 la sf:irsH .. PreSllplmând, nc.aviÎrat, că 
SU11t fiîră l)rctcntii eX,N!;'er3Jt1e, cea mai nemerită 
"raz~ de cfed, este dPI')ă mil1,o: "Atât si nimic 
,1l1ai mult!" A{'·('·:\sw, lasă să se în~~lea!!:ă multe. 
n\1 promite nilu'·c, 1liU poate fi faxată de umliht{( 
şi ,N'C tl'll efect e.z,tl cu al celor de mai sus. Şi ce 
I!rm~lri1l1 noi prin a,cc.<;tc fr3iZc, decât atât Si ni-
mic 11111 mult?! C. B. 

Societatea n Crişana" la Ineu. 
50df'tat.ea '. rriBJ'ln a"a f'lttl'oont,]<lO'l' 'urn.fversi. 

tari .din Clu.i, 'il (lat în ziu·a 'de ]\1 Ta'Uf\n~rie 'un 
fD"ti .. al artiiltjr, 111'·mat '(le dan.~ în {'omum.'l. Ilie,\}, 
IA îll~er\rtul r1Îl'ţ,ii nrt·i;;ti~f\ ,el.1 ·nr, V. Gherrman 
pl'(lŞedintelos<)('iet.il,ţii Pl'in {\U'\'fmtlll (le ·desc,hi· 
diero a arătat p\1bli{~ului 'asj?t.cnt .SOO'Pll~ <:0-1 tu

'miil'(I~to ,,('l'i~alna)\ ~mume.dc ,a Î11tăd şi ril,.'ŢIândi 

()111tt~r:1. române.RfI('a in ţinuturile .celor It!rei eri. 
.şnri. 

('oral -dil"ijact ru muhJl dibă{~ifJdl{l dl I. LipoJ' 
,'an, prim exoo1l'ţ.ia 'artii-\tidlŞi vrocii'oă a (lI1ai mul. 
t('l' c~:n tăr i r()l!1l~lne;;ti, a ()bţ i.n nt un ."!ll.re(\S Kle;ofl' 
vâr,~it.. lar în ,~ok)-uri voeîle <C'iselate ~i âu[.ci ill.le 
,d1or AL J,ip()varn ,aill Al'a(I ~i olni N. :c\:mstantin 
au inrpre><ion.1I'tadânc asist.enţa. . 

C'on fC'T i Il 1,la tdlni S. P ih;:;ea. de;;Ţ\ro "I,i.mba ~\oa· 
f:tră') a!t~H. pri'u fopma cât şi princm1tinutuJ ei 
arid'i·ea·t în mdd \:>on.sldCTIffbil nh'C'lul festivalului. 

O 'part.c frwmoa,c;uşi i-ndelum~ 'R'Ţllalroată a ţi. 
nut .J'Şo<\r<1 "iol'Îca Bnrdam. {\xe('utihlKl 1a pia.n i 
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cu.t ~i Il()Î. d.ar din c.'În~ s1':i.nintl pânH lumea şi 
păm,lntul nu mai scoti. Căci vezi dta, ne părea 
~i 'OO'lt.:1. rău, când o v.odea:m aşa, fiindcă a fost cj'o
hotareasă odată în ,rând cu noi şi cu g·eveste:e 
noastre, i~r dela bă'rba:tul ei (multi s'au ajutorat 
În vremuri de ,riPsă". 

Cocârtău se uita la minie zâmbind a dUJ ere 
-, "eşti Întă tânăr", grăi e~ "şi mul te o să ma>! vezi 
in viat<'i". 

As-ez;at şi Încet ÎŞi u1"11lă apoi vorha: "Am făctlt 
noi şi ce crClzi dta di tt'Chui să facem. l-am dat 
.<-.f.aturi, am tuat"Ocu noi I.a tar~rri, la mas(l cu 
noi 'O puneam, cu cinste, şi cu omenie ne purtam 
CUIm, dar a mers odot.ă dle două: ori, şi apoi se 
fcrea de noi $ine mintea, dind o intrebam, dacă 
are tr(lsură, ca să meargă ta târg'. Atunci a.m fă
cut a~tcum, ne-am dus eu şi cu Simi'On la ea Si 
i-am spws. că am tocmit trăsu,ra în trei şi pentru 
;<Îr~r"" cutare şi !Cutare. S'a v~iztLt strâmtorată şi 
11'41 avut Ce falcc, s'a Învoit. că n'avea e·e să zică. 

Şi cât era cu noi la masă se purta! b}ne, dar 
aSIa a mt;rS, cât a merS, În urmă Qe să v1czi? Nu 
nu a~ţ,z.am bine Şi ea -ţtrp afa,ţă; se Întorcea, 
~t.a dt sta şi iar a{ari'l, să vad:i dclân:~l, avui să 
se uite la târşt,t, că acu ne5l:ustoreştc şi cu t.î.r~.ăt, 
apoi sii sţ)umi birtaşului, să nu dea: nimic chirigiu
lui - aşa În cât ne pomenim Cu ea roşie ia fată 
:.' cu ochii ca jărati'cul. Ne a<m uitalt unul la aHul, 
ClI l<~ Simion, el la imine, am,1nd:oi l'a ea si În ur-

I I 1 .' 't ,,' n? mii iar unu! la altu. n Srar$l C0 era Sa ,acel " 
Am l<i.sa,t-o în ştirea Domnului, că<:i, ult.c, oridt 
al;; fi d,<:}t'\"t să ne fie aşa, totusi nu j}ut.eam nici 

Hoi să 11mblăm mereu dl1P'ă ea ş.i nici nU era de 
noi, Ca 'să ne pune/rn a\lături cu cele cu l<înă; noi 
tinem la ai nostri, mergem la hi,rt, vorbim d'alc 
noastre Si curată t1Je păst,răm cinstea. 

"Nu băg-Um în brânză ntet cu cojo(,.arii, ni,ci 
cuopincnrii $i cu, atât mai pu'ţin ne almestecnm eli 
c~le Cu lână; ei cnale lor şi mi cu ale noastre"· 

"Cll'm d-voastră nu tr<\'geti ta bîrh11, Ullue se 
duc, bl~nă oară ;:.ojocarii?" 

"Ba. câte odatrt 11~ imbinăm, dar mai de J1ll11t.c 
ori ne răsnim, Clici Între ai tai tot te simţ.;;~ti mai 
bine şi arp-oj nici nu sunte.m ia potrivoo.lJ: C0Î iJCarii 
sunt prea filozofi, :prea nu ştiu cum. opim:ari i 
mâni sparte Si Ctt peri Pe limbă şi - as?. ne des
blll~im de ei, noi la un birt, căldărarii la altul 
~i toti ne avem birturî:e 1l0a,<;tre, or i.1nde ar fi 
LlrK, la răget, La Zam, la Dobra. În lot locul stim 
sa ne oprim. 

"Dar cele C~l lâllă" ... 
Cele cu l<1I1.a, re,pczidl vorb.a "ce-j ou ele?" 

Au şi de birtul lor, dar ce iMi, d.: nrhoncaţl, ştii 
~ă nu pacătu~m -~ Soca, bună, 1 CCi cum a lăsat-o 
~ >umneljeu, tot il ar ii a,juns p<,~i;i 2.cj căci din 
neam bun se t.ra~c şi om i-a ~(;st bărbatul, dacă 
r,p s'ar fi du'S la. Tu ti lui Daîh.y,::, Si dadi n'ar fi 
îllvi:itat dela ele at<îte'aI nJira,vu,rj afu1lsite. ~i nimic 
:1'1 te JSPiteste mai rău decât păcatul, iar dulceaţa 
iJi iti fu,ră mintile şi t.ot mai afund te ba~1i în pă
;:ate. Sunt un om vârstnic acum şi nl\ vorbesc 
(:a Un copil. dar ~ele cu lână au a.UliS-O und,e e; 
că dta nu ştii şi nu umbli şi nU vezi ce se întâmplă 

pc la târp-:uri. De vezi aci În oraş Într'un fel, că 
"unt Cu bărbatii hlnga elc şi la l.1f;:. .. l \.or şi utrde 
!.u shnWs.c răcoarea bărbatl.l\lui, niCi frl'.:a de gura 
Tum:i, acolo să le vezi, că te Ia',i î:ncrucj nbll alta, Şi 
zic dar că nU-i nD::-i o mirare dacă !::juca s'a stricat 
atât de mult. . 

Ele nu mai lal,>ă plosc.a cu rachiu dllt mână 
si din vorbe urâte nu mai ies; ha se îtl~re~ că 
fie caremali de care Şi SPun 4eu, că nici CI ăciunm 
nu...J. aşteaptă mai cu bucurie, decât ziua, În care 
pot să plece la târg, 

Apoi s...1. fie Soca m.ai bună decât eJe? Ba, 'Pa' 
cât(}a·să si:H ,zici, dar să-i 'plângi de milă şi ~ă . J! 
te fO!!:i lui Dumnezeu să te 'Pltnă i1tbre oamenii 
cuminti şi d~ {)'111en~, că oricât de tare să fiiî pă' 
caJtul tDt se lipeşte de t·inc", 

Vorbind ats~cl: Cc;cârţău pi:\şj.a tot mai repe
de, t!llcQri didea cu ciu-dă din mini. iar iata î'S~ 
aPrinsese. Om bine zidit. d'\lka lar~ şi arpăs.at ~t 
ochii îi sc1ipiau În fOCUll cnefS!:iei. frltn~a uoasa 
şi brhzuatCt deîncrctit.l1ri incălcite fti arătau pe 
omul dârz. pe catre cu al1eV{},e I:t scoti dtn ogaşc\: 
lui. De a1tî~~ era bine v~zt:t în~r~ .măeJs~rii, .fiin~ulc:l 
ne \'orba IUl se putea bIZUI Or1şlcmC. vorbla 11, t 
şi din il1imrl ii Ieşiau cuvintele; avea Inul ti duş
mani ascunşi, d\d nu cruta .pe nimeni, Jur v~rba. 
lU~i nlu era l1{Jrnit~l ~n du.şmăni c: Ci mai fl:.alt. fl!!1,: 
ca.lor fi vrl1t ca tJCa'ta lumea să fIe ca el. sa-$I VU

1
,1 

hine de rostul casei, şi in toate să fie un om a 
locul lui . 

(Va ttrma)', 

( 
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",;n~1 llil!tal~ţ.il[)r. 
P;1:i Y. 'Cuhl1şi L Opri,;,:] ill1 \"<'I'Ît:;,1 ::;,llllirfl

I l'ii!PYll p'l{'~i.i. 
('('Jllodia .. C'a·pl·i(,jtrl m1ll! tatii" j'H!eq1r{'t:ltii 

Imi j,[, 1'C1Jnlli'.·.·\Jil ".11C .rl~oal·<I L. :.L'I!·;~nt.ill .. \. 
Idlli ~i (;. A\'l·i"i',lI1'l1t."l1. li pl"c;\'f~('at ve,:rlle ~{', 

l::llii. 
]JUp;l jll.Ht(';l ;ll'tj~tii'i"l a l:l'ln.at'.Ll>!1"pii'llu (li-

'lf'a!;1-

In p;I\1"1.1 Îllitl't':I!l;a a~i"tPll\a :l 11111t 'tllll,:ă P'lHllll
,hi '.':1.1';:' j1H~\1:unii pl'illgla."ill'l dtlnl' T, (k'wgin 
Dârka dp)mt:lt şi T.SueÎ11 primprN0f. an a
. t,,",,·ttlli,<;,til1ta t~1J('l'ilot" C'.a,ri 1,rill jlfle:dio'l!ll'111 
,mîlltlll It,!' (';ll1tă /1 ri.di(·'l :;ii pntlk,i:~"'lllH ,'-1l1flc', 
, 
'ilf.l'lHld din 1,]lj('u al :",{)\.·j(,tăti·i ,.CrÎ,;,,).)1<t" 'f,]{'(' 

. ;1f'~ "tll,kfnti1o.r !l.Hl .. ~tl'i ll'nÎY('J'"i,I,a']'i. CoresJl. 

eclaratiile' d·lui I. G. Duca. 
. nrCTREşTT. - 'Ol'lf'nt TI.:Hdjo. -- 'nl D11'f':1 

Aru! ,]{. pxt(opn'p :1 {'!('ut :lzi in fata f(·.]ln'Z{·]1, 

"il(l~ Pl'··(·j 'rlE',;'I:ll'<ln,ii )·{·l:·tir la :oir,n·:\ti:\l'nli
. -: fj,xt(j~1!!t-,. 1)1 1 )neii a ~pH~. {':l în (it~ l'rir(~,~t(l 

f \.ţ,:~~ ~ţ r[trnl,,-,!'11cil> .. I~~·,l~t:·tlliil a ~ Jltt.!IPnt () -~1il'ut.ie 

. "iiI1,j 1ii. Il-;":l :,j-:! ('xpi'iIl1M "tlp\';w\a, t,g1":!·'(.i 

, " J.::""<i·H'lH' ,",a ('rpa Il"!l l!"on ;1,]'al1j'l.!!lclit il! 
~-..ti;t B~,r(t!nt(l:ri I-nl'~ ('PPil po J'll'-~ Iltlli~ 1t':l llU!1'C' 

.' În lill it.'. 

1:(>;:,:.]\' la Ir:ltatin·1e {'Il HI1~';"L r1 i J f!lC':l :! 

:ar",ţ: ('j(,pdn ,,'a '{'x1)ri:Ii1:nt la Lan';:11l1ti.' în 

': 11111:(' n\lJid\lri, {'ă ckl'o,;,tE',.:ti 11·!'mCz(' t.r:lia-

'r ,'.{. EOIH:lllia în V,.;]0i'f·il )'czoh'il' ii 'I'::,·.;ll';'c·(' 

:,Ţ(,biemf'1"l' ,d~ntl'(, cele două ~t:lt0. 1 n [1'1.'(1('11'

il r(,ru~l.,lli şi Cjl'f'rin a\l '~i lj,\'ut lol' tl'iX'fltÎl";: 

i:D1L<: .. l. ,;veră. ('il :1l·pqp tl"l!!tnl in' \"('1' HYt':\ un 

:h,lt Lncol'et,hi 1. 
Li:> ",fiÎr:;\it dl 1)ue<! a fii~'lll {k:·L;rC\ţii l't':",(;\, 

:l·laţ.ii}.' ll\-,;!strl'e '\"'Ill l' ngal't:l. 

eschiderea localuluiSiaiului 
Negustoresc din Arad. 

!et: :k,urfl la orele 7 a ~l\'ut l,(·c deschiderea 
ht~:1 Statului Nt.,guskrcsc din Arad. în sa'a 
:: a ;-e'5-tallr2~1!tului .. Cornul· V;în:tV~,rl1lt:i". 

Pp,><{.'"Qir tele asociatiei nCKllstOT':.!şti. d, Gll. 
,m, în djs:ursu:' de de,:c:h!dere a adtiat În
-m;l:;;: l<2a <c.t) o ~lil-e Sfatul Negustores':: pcn trll 
,~,tr('a i Il te rese lOT .:cr. nc r'tului. 
S'au di~.:utat ,.,pai chestiunea nouilor hnpo

, prin cari se În.troduc sarcini dăunătoar.~ 
\·,)It:'lri i C01ner ţU'!ui. $i a/dresa Camerci de 
''''''1\, c,lre in.vită Sfatul NCg.ll'StorC':c ca să se 
\(?;c :a rap'ortul Camere] ue Comert Î.11"'.\:;:ltat 

. ;e'{f;tia lCg"ii ventru Î11frânarea specl1\ki. 
S'Ull shbilit taxele de m':mbru la 200 lei a

,1 ~r 20 lei !tl1lar pentru In.cal. 
~ Urma propunerii pre~I·.;;liJltchli G. A.uam s'a 
~,hai ca !,ocahtl să pO:liă fi vizitat si de a1k 
·'-::~m~ ..::are ntl sunt comerc'.J'nti dar caTe sImt 
,:i~ c.. membrii în Sfatul Ner~ll'~J(}ret">.c. 

TIRI TEATRALE 
• 

Rej:ertoriul săptămânii. 
JOI: .,N-€wi:novauuJ. Dan JUJBmH (Ah. C), 
;'; \ El':: "Nevi.nov.atul Don J u'an" (Ah. A) 
~AMnATA' ,,:Micul wege" (Ab, B), 
.ID.MJ XEC'A: "Regina Nopţii'" (A .. h. C).; 
:fa r,'ele 10 !şi jlum,: }>Ia:re lOOharet. 

A~i ,Jo: se ya reprezenta SC!1z.athma!a nouta
,TI !'{'pertoriul Teakului onlşencsc "Ncvinova
Jon Juall". Oontinutu'l foarte distractiv Si de 
:,jr,}i\:. irezist:bi! a'$i~u;ră rcu-şita aCl'/Mei piese. 
llr.a F30s.kc BaLo~h Şi Mihai Sc'imeczy se vor 
:ce .. ;;u q< .... ;e mai modcrnedanSlll'i În .. Minte 
;a". ~c se yJj rcrrczrenta Sâmb:Wi sc:tra, In 

::i1cprinci:palc francisc Galetta şi M. l1alnwş. 

INFORMAŢIUNI. 

TII 2f1 Ialluarie ('OllljJ(lIlÎf/ dramatira Jfari-
0(11"/ l'oiClIll'.'<Cu, 1'(/ da În Tea/nil Orăşel/csr, O 
singur(/. !'('IJ1'nenla(ill r,rirfIDrdina/'ă. jllcâml pru
/111 ;/lt(Îi(/-~ dată ,.lhIllSf/{O(I/"('I( roşie" 'piesr/ in ,1 
aci" de ll(,111'!/ lTirsrh. 

l/lreplI/l/l fa orele fi :~('a/'(I, Rilf'lelr dr rUIi<11re 
ffl /,ifm'iria Diece.wnă. .. 

ltf;TSll~SR.·1 FRJ/Rll,OR 'lWJ1ĂSR din 
..It·a.d '1'(/ (I/'(wja 1111 ('('(Ii r!rlllsl/./lt })/ImÎne.tă fU, ,1; 

F('{Jr!lurie d. n, 'fi (11'('/(' (j în 'R,/I'I Frr(et!n/"('Î . 
Sperăm că, ~i (lllul oCP.~ta c('(/i/l7 doumnr{ol" 1'0-

liIiÎlIf din "Irod 'l'a fi }'('/l.şif rr/ şi r('7(' dil! t/'NlIt. .. 
SIS /i/('.1 Ti'], Z/.·1 11 '8'1'1 UJR :lI A G 1/ U l? / 

}J/S .·ln,t /) 10 .17 /fl/II/((/"ir TrI:!.'?, $/Îm 7)(1(ii .'INI/'O 

I'I r,i'''!I' fU. omll Îl'nul ÎI' SIl{'l lIi/ll'r fi '/trd('IU!/I; 
C":I'(','I • ilh,;, in '!Ir'I/f'{!I'ÎHf ÎII.,tilllţillllilnr 'r!r hÎ-
1/f~If1('('/"{~ O!I' ;.irlli~(il()I'. (Î I<rr(/Iii Ii!r/.'{('olii .~i ('usill

/JIuiii . 
IJa/;l(,: ('(J.~tll/ll .~l1lf II;fde/ti r!(' Sfori!. /Jol11nii: 

("osii/iii. j"r1lr S(III s/lill].-i,/q. 
/)(1//(/":('(/1'('(/' 1/1/ ('·~t(' o/'/Î.'I(J{r,urf' lIi('i dllJlâ 

lJIin,ul llliptii . 

k:,j an fD:-L 'ljTst 'iti incli\'izii Gros" Li: zlr'J, 
()ns7. !c3n si :;')(1 :'1;1 f:rd~IYi fc:m fiind bCU1Ujţ[ 

VeQjlul s'.:riit··!, M~l.x NOe'dau a Încclat din 
V(aţa 11,1 Paris, 

• 
.1/0ill?1 ,7(, 'Ii"! .. ,'-iAJ?A(·/:'/'A" n! 101 (f)'(!!Ijll-

11i/'lItr/l, tI! j:;,:! j/lll. Jil7;;'rlll l (l!'l/hit şi li i/I(JlII<1'1' 

pâdure din ('Oi.'J if;)f{ 11f'l'.:-':'1 rt)u~ână . . ~(' riarJ.·, din 
11:.irr7 fil'l·'·!'. 

li, Flp! IUI/(ii "'/ ,(' r,di'I'."f'~(, !tI 
CUSST.l.YT T:Y I () nou \'.J.Y 

Bocşa-română (Ua-raş-Sci'l'-l·in.) 
• 

CUilC'SCt:tll,1 f:lJ-r;.:ant de n'~r.'i şi milturi din 
kc~litMe, A:cxandrn Ma:lr. a cerut icri trihuTl:l
lullrÎ Arcad prin ,I\'licaţii:,iii cIr ţ:tdwn Li!(·ht.fll.'; ~i 
or. f'c 1.'x B~!UC'r înt!"ol!11'Cî\:a adi'lnei pentru in
~.(}h·abilita~e. In cererea in:lÎntF!Ul fabricClJltul. care 
d~n !11~~ in dn"triaş Jl.ri11 si,rf;uintă de f.er a ştiut s.î 
se r·:·dh.:e ·Ia sitL:artia de fabricant, a oferit o CDn
ventie fort3t[t ele oJată Dtntru -cr.citl!Wrii săi de 
slltă la sută, aded î!ltn~.ag;l slJ,rwt ce i-s'a credi
tat, dorind a obtine Tlllm:ti o amânare a termcnu-
iui. 

• 
('ontUl i/lflue/ltri .. orÎpeÎ ,~p(llliolii, jirrC1lm şi 

În ('rmfra tuturor lJofilor ce prorin din infr'cr:ie 
ar i rii(:('a7ă. al mai "un !rar 7l1'i'1't'!1tÎv "8[(' 

Y!.VFL FERRCO!1\;OS A T.I un In~f!S. 
E un I'lm;'rliu dl' suprem11l efer/în ('owri dl' 
('11/'1II il' .. do TO';)i, Il!a!nri('. f!'iquri in!ermifl'!llr şi 
1{1'I-/(i, :'11' (lN/lom (!umcv.u'('f(. .~plill('i). 

e" re Iilediu lJr('l'('lIfir Sf' r'erni!trmdă la. dill')'ifr 
ridi ('J/lhfTir,(/s.~ atât prntru (uluIţi, cât şi pentru 

Farmacia. Dr. FOLDES, Arad, 
• 

INSTHNT ARE. Avem onoar-e a aduce la Cu
noş-!i!11a Ono Public că am obtinut Pentru condu
cerea restaura,ntulul nostru "Cornul ,Vânătorullli" 
am:ajam.entuill dhli IosifSlkar:~ caire n: con-dlllS 
in c'3Jit.ate clIC' d~rector itjll1P de mai mllrti iani 
"Cnrcek'l Albă". Suntel!n în oredinţa că Si in vii
tor ne va reuşi să muJtumim deplin On. Public, 
Cu stim~i; Szall.>::ter şl sotia lui Scbestycn, pro
Prietari. 

• $4\ re.' n ,'1 e 

BURSA. 
ZDRICH, 24 Ianuarie. - Deschiderea, - BerItn 

00250, New-York 536, Londra 2499. Paris 34iO, Milano 
2550, Praga 1490, Bndapcsta 02050, Belgrad 490, Var
sovia 002, Viena OOOî4. 

BUCUREŞTI. 24 Ianuarie. - Inchiderea. - p,tris 
13itl Bcrlin 1!J5. LC'ndra 990, Ncw-York 214. TtaJ{a 1010, 
[\v'.I:ta .~9.25. Vicna 29, Praga 5~8. Budapcsta 750. -
Valutc: Milrci 145. Icva 115. funţi stcrlini %1}-975, 
franL'i Îralli.:czi U?O~1325. franci elveticl1! 41-41.50. 
lire 1025"~"\O30. tl:l1ari tR5~190. dolari 209~211. cor. 
al1striacc 29--."30. coroanc ll1a~hiarc 7~"7}ifJ, coroane 
cchoslo'."ace 570~5i5. 

Din Pâncofa. 
Petrecere poporală cu scop filantropic

cultural. 
() fni'lllOa,,,ă Illalli{ed,a,\ie 'Cl.lltlllt'ală şlumanl

t'II'ă li lli\'llt 1{':'(' ~1 d,olla zi (h~ CI",a{'i un în ('omnrna 
lloust)'j; . . 

Coqml ,didaetÎ('prilllar d-e sta1 a O'I'g:~mizi1t. 

·j,n aJ(~:Btă zi () pet'l'reerc [I(,q)orală, al eăl'lli nmit 
a f(t~t rte"ti,nat p{.fl1ltru ,ajutr).ral"Oa elevilor orfanli 

i'ill'a('i dcla Ş'I.·oalplf> primare .de stat di~l l(ll(·~liiat(>. 

P~tl'lit'(,l'(laa rf"t1işit Ţ)(' dep'Jin 'PH rofictpând ll'tl 
il1I(>ll!s pu bJ ie; şi î~l astfel de împl'cj ură'l-i pan1€la 

ll1a:tel'irt1ă hliC'ă .a fMt ll~ignrată .• i.nel1.'<â,ndn-oo () 
fI UlII10ai'.H ',1l1nă pnntru a·jjna)'('.ll suferi.nt",i .. (,o·pii
I.ci' n.i'l)].i"tn II i", 

Pl'og~l1~unlll pe"tl'("{'el'Î i a {'(m-~t,a,t rli'l1 'lrnnnu.a

rr;l~· !J'11 n de: 
1. ('r,lindn: Pi11 r:lL111 reI lmnÎ'll{:'" (Irhwt). 2. 

Tilri,l K ~l~1!lt'lll'l1i, ('oncfe)'rrltă populara ;le I. ('l'j
,;,i;l,nn. ~. ("wo,,:n:1 oe (,ţf'l. poezip ;rlB DnLf,u. ,lcela. 
matii do F. F'I!lIII' "1.·,, el. y, 4, Hora ·(}":.ta.jilor de 
1-'. Ch-"'Il'I-!'P';;('1l OprtptL !S. X eg-n ti! to n11. ,mon;")'l"g 
li.". P. Z~,tll, lworlată rl{, {lpv. r'L IV, ~L Vru,ia". fi. 
Ti!lH1Wa, (!llIpiÎ o I1îP!{)(Ec Y("('he (tl'rtet).7. La ~\1-
ha-l nlia. T,00.zi('rle 1111 i'ohlat 11f'c"\1'1IO"J;,n-t, rk,·h· 
1\1:ltild!' ('1("-' el. 11 L ~L DrR·g-ilJilna. R. T,imha 
Ik1llîtllPH'~I'ă. '[lI' T. 'Vie"t (tf'l·t~t). fi, l;;pÎ,.;t"ală 

"l,.lfl ll!:li:ţ·ip, dialog' de p, Zoţu. predat ijp(; 
Th'il<y:l1i1;;l "i )r. Ih:1IH"'am, 10, Hai copii! '(1f' 
~tllnz (tm·tf't). 11. '!'e:Hnl ş{'{)lar: ~in(' i:~I·t~ 
:'q~{i .0';'(,:.1\(-1(\ 111;1"''1''', Id-e )1. Drilg:'Ill, r:;'l'Cd:lt r1" 
12,:-,y,bl'i, 1~. llifel'ite jO(,l1ri mlţ,ionak 

TU!lt\' pl!'n<~t:pl:, rli Il îll'1·.!tn~ln 1 ;1~12 ll'l {""t 
f'X('('l~tat(> f'lI~·IJ;'''(;S (h· ek":l ~i1.h {'·~in.d\H,"(T(':1 ,,{];];: i 
;'11\-, el:' ~ia-t Telmlor ~rişl·oitl. 

Tel'ţr-tul ',Jfnj r·o))i;" -prin :!<'".('{1ntele :lrm.j

nimGi"' -~ \:triat;:> l'a~,,·:t (") "imf,'Bie rlin iC€1e ,lnai 
{'a.pti n!l1 te. ) 

S',!ll jn''t'''pl',t :'l"'(li h"l'p!C' şi a.r,d{']o:~nf'le înt~\.l i'll 

ulf1Yii apoi p"hlif'tJ] rtc tli,lte l'lil~mtf'1c, tin·eri hrl~ 
tll'âni, dUl'iinirl amim:via şi voia bună Ţlână î,n Zf1l'i. 

A in t:"l1l''' t',t~ll1t'i 3;)19. Detra,::;e !'lp~le pan:tm 
:lra,lli;J !'(' :::2HI. ,\ r~ma.f\ W11 it c'urat lei 1300. 

Pin Yf'llit'111 l1f't :20(;; la Ullg'ment,:uea fO!l!du-. 
hli ('t1'lll~·I';Jl ,.In:"if Mol>dovan". loi 2GQ. 

La ",l'e~ t 1'"f1"1 elI' 1 040 1'(" i l'e aid alU,C'e ro 1.fr.t:l n r. 
1, (,.'<111i;';:1 ele d.il",,!titme. ("olertanti fi;nd dmii Îtn', 
A, Ri·1Jll1::rh şi d;;.oara în'"\'. Fra:ll7.0l1 în suma dl:l 
lei 765, Fac 1805. 

fk·tI'M .. e Sl)~cIG F'ntru îmbl'iî,·('~'lroa '7Î rn.etJi'a., 
r.ca ak,r 18 e'1m'j i':1rwei otfal1i în aj{'oo~L.!'mimn, 
l-ei 18(1:1. ' 

C'iltriÎ "!illln ,rl.· 1,'<0;) d€«tinată ppntum ajut()ra
I'<'a f'k\'ilor:,tlll'!l1i!.lli, i;f>ma,i a'da11g'O materialul 
('('/lm'llei 1ll', ~. emi"lI dedirel:ţi'll'Tl'E\ ('olerta.n,t fijn,l 
d.1m-, "M. )[mc-il. 

Fip ră .:H'{"t(· ofra<n{Je ,~ă ,dlevlllă ti"U bH'h:1Ttl 
J11:În!!iletnr Pf'llt11'U bieţii noştri i('~nllţli. 

A rt tH'f'm mlll tam it~l noa,stlră s-inccră 1n.rtu rol' a
c('lnr l'T. d,nnmi,i '{'l()l':p<>ratiuni, {'ari au eo,ntri· 
h\:;,( r'u "h,illl 1(,1' LI r(':l'li7.:uea lwe~ki 1H~ile 
ţinte. ' Bujeca.nul. 

CORESPONDENTI IN ŞASB LUNII. 

FAPTE ŞI NU VORBE! 
După o acli\1i1a'e de 1~) ani, am dovedit cu miile de ab-

solvenll ai cursuluI meu 
ci file din dom"i~oare, 
tineri şi adulţi ea buni 
VOinţă la invitAtură, 
buni corespondenţi in lIm
bile: franceză, eng!ezl, ger' 
mână, rOfnânl şi s! se 
exprime uşor şi cored În 
ace~le limbi. Mil de absol
venti ai cursului meu imi 
sunt recunoscători fiindcA 
şi-au putut creia o exis
tenţă absolvind cursul meu. 

Prof. Jean Goldberg Arad, 
Str. Eminescu No. 9, El, II. 

,-----------------'._-~' ---_._--- .-,' -- -- ---~---, _ ... ,--~-----------,._~ .. _--

osii Keiner •• bsnlvenit:l scoald m~chanlc:~ de 5tat pf. aria wohllge!or 1::1 Bu)a;~' stJ. Dt"'J~t:;;it de oroh2ge şi atelier 

pt. repar~ri precize. Arad. 8tJlev. Resrele F~rdinan,1 (t. J6zsef toh.) IZ. P<!ntru aur d:iU pret urcat! Ba2U 



• 

SOLIDARITATEA -CINEMA. dar t{)tdea.un"l p~îtnmzător până în au,ÎncuI Stl- Rmtul România :: Judecătoria de ocol Peclci secţia cărl" fUQ~. A 
fl~tu1Lli. q~uml!, ştrcn~ii rii se l)(,)r:lndeaz~l intr'o N o. 1902 -1922 cf. ~ --

AGONIA VuI; TURILOR, fiLm istoric. Par- oriI şi nu poatl'~ fi om Care sfi nu râză cu ha- E d' d' I d r" . 
tca II, În 24,25,26 şi 27, Miercuri. Joi, Vineri hot ,P~iV~l~d '1}:·l~rl<C,t~Ll.dlui :a\tt~., cu sţ~i:Oij,."dll,d l' sţras In e Ictu e ICltatle, A 
şi S,imbiit<j; În "APOLLO", eroul care s'a ri- c mlfl.:, c.lnu. [ŞI p~~rd~ frac\g, c.lllU t~ccc ,Pll1l tr. o In cauza execuţională 8 creditorulul fii 
dicat din va,hl!~;!e revoluţiei fraIJh':ezc, Nap{J[:.-.on, aventura nCY1sata şi caml part'ncrtl! sau ajUnge 1\1 I AlexandtU GoldbeJger în contra debitonJor " 
dup,l ce a parct1r,s o c3lrier[l fenomcl1al:l plină de harcm. Maria Petru ferician născ. Cociuba, autorj. .-
~lorii şi de m~lrirj., cane. a dat Frantei at:lti croi tatea funduară pentru Îocasalea pretenziunei li 
~cnia,l:',devotati \'lui Şt' patrid; j{)r, il trebujt ,.ii. tel'- de 1298 Lei capltal şI accesorii a ordonah 

Redactolf responsabil: LAURENTIU LUCA. licitaţia eXec1iţională asupra imobilului alui • 
mine cu abdkarca trag:i.:::;l. ClI exilul li] f-lha şi CII 

dcportarc~ ~a Sta Elena, E!)m:a ;ll:::asta, Cica mai 
tristă pentru frJJnta se reproduce în acest film 

CENZURAT: Dr. MARCOVICI. Maria Petm ferician născ. Cociuba cuoriose T 
în foaia cărţii funduară Nr. 5248/a din Pedea 
română sub AII 1 serie topogr. care e casă' 

••••••••••• tII •••• WG~ .. lIiWIIill .. "'.'"! .... ' ',0' "....... ocol, grădină, arătură, păsune În pretul ~b( ii ţ:randjos aJ artei ~i ştii1Jţe i franceze. Jstoria < arta 
!le c-h"am:t siH privim. •• : ELIXIR DE STOMAC 1; gării de 344 Lei şi pentru încasarea preienzlu· 

..... • nilor întabulHt in Tavoarea PecskAi jAr. gazd 
: llrelJarat din TiRtorle (Centl\urll\) cu ded ne-: tak!lf(~kDenztar, PeCSkli Nepbank, Ludovic 
• intrecut conb-a illtUsposiţtei de stomac şi Il1tes-. fiilop ŞI Erei Koocsek în suma de 1400 L, 50 L 

• 

x O Sl:Al<A AMUZANTĂ, cnnKJic in 5::Uc : tiM, (maţe) ltilsel do all~tlt, greaţll, gaze in: 122 L, 215 L şi 225 L capitai şi accesorii. 
• ) 3 1 • intestin şi iDlUg~stie Fo49 • Licitaţia se va ţinea )a 9 Februarie 1913 \l~ ~" 24, 25 anlAaric în "Urania". Cn:2 \·n~a s:l :, FarlUacia Dr Foldes Arad: la oara Il a. m. la primăria comuna/ă dîn ))J 
rază, S~l se amuz-C'ze râzfmd, S;t;:crcctcze picza a- : .,' : Pecita română p. m. Îa localul oficios a~ 
;,;easta cclebr;t, ,prin comic[Ql ci auescori izbitor, ..................................... acestei autorităti funduare din palatUl justi~ di 
---- ------,-- .--_."- , tiei parler uşa Nr. 1. . gc 
•••••••••••••• 8" ......... $ •••••••• a~ •••• e~ I !"' ... .;.,.t~~~ lmobilul care cade sub licitatie n~ ta 
: I •• -- .! CON CUR S poate fi vândut mai iettin de cât face jurnă da 

• v . tate parte a pretului de strigare. 
P -ma m ă I 1" 1 b- : la I Cei cati voiesc a lua parte Ia Iicitaţi~ !3( ,. Dar 3U oma a cu ur IDO • Banca Centrală". pentrua,puteaavead~ept ~e a licit~J sunl 

S F·, d B \oi \oi ." F'I' IAd i mdatoratt a depune ca vadIU la mâmle es I e r m a n •• a ca u 1/11 I )8 ~ ra, misu ui 10% d n pretul strigării în nUmef31 În 
• •• : se publică concurs sau în aeţii de valoare acceptabile ca caun 

.. .. ".n mod re 9 ul al • pen~ru ocuparea pos- une prescJise în §-ul 42 a legii 1881 LX, În 
ID ce p an du-şi fu n c fi o n are a • tuIUI de p e rî e ct ă socotite conform cursului de prt'ţuri sau rece;. ÎIT 

--.- ! d actilo O rafăi g~sr~ a(r~;~r~~\lt~a d~~sg:â jt?di~~nr~r~: ;n~r~ ~a 
e •• _ . ~ • dee esmisului şi ca se iscăleasca condiţiunel 

O F E R A~ • Reflectantii îşi vor de licitaţie) § 147, 150, 170 a legii 1881 LX tl' 
• • inainta cererile 21 art. lege 1908. i tuturor amatorilor, orice cantităti de făină calitatea 1: j' g!~t~~renFilia~: l~c;J pret~e~trr:ărft po~~r~~ i:n;~r~ ~~iă ~~~i~ec ;:: 
• I-a şi a lI .. a din grâu spălat şi uscat precum şi tă- «1 Salar după invoială nu voeşte să ofere mai mult - este deobE il': 

• râte mari şi mici în conditiuni foarte avantajioase :! Ocuparea postului gat a intresri vadiuI conform pretului oit I 

• ) I imediat eventual dela de dînsul (RS· 25 !!rt. lege XLI 1908). : franco Încărcat în vagon, Statia Băcău (Moldova. : 1 Februarie 1923. Pe dea, ia 27 Novembde 1922. 
: _ m<..! : OIRECŢlUNEA. IOSIf DITTA. m. p. şef. IU,~~ :~, .o •••• oa ••••• i! •••• ii .~.f;. .•. e.f!.I\\1~ ••• e.e.,'t. ..' rr:me.....-m~,; Pentru autmtic. cond. CăIţli fund.: NEOESGlfRAa 
-------------------------------------------------1 ilr · r· ...... · ....... ,."" ............................ ".:.::": r~âF,:-=A~~ m ~_----:$::II::::;;;:~~ :~ 

i " VI CTO RIA" ~ I r~ Cel mai modern institut tipografic din Arad 1 

~ ~::~~u: L~~ C::~~T i~~~~~OIH;)~ 11l~ Tipografia Concordia ,~( 
:.; SUCURSALE: IN CliIŞINEU, ŞIRIA, BOROSJNEU .:.. ~~ Socitlale pe aetli. - Strada RomAnului Ro. Ia. :', ~ 
.. ŞI RADNA JUDEŢUL ARAD (ROMÂNIA). 
: : 1. 
~ IN CASELE PROPRII. • [Mj r ~ 
~ Capital societar şi fonduri proprii. 20,000.000 Lei. i II'Il

I 
\:1 ~ 

5:: Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din $:: ~II!! 
: care o parle considerabilă sunt depuneri americane. ~ 

; RAMURI DE OPERAŢIUNI. !': ~ 
~ Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: A.cordă: Imprumuturi cambiale. _ 
: "hipotecare. =:. ~', . :' " de lombard (pe gaj de efecte). 
: Financiază intreprinderi industriale, comerciale şi 
; agricole. ..:: ~, fiind aprovizionat cu cele mai moderne ma-
: Cumpără si vinde monede străine (Dollari, Mărci, şini din străinătate şi patrie ca: maşini de 
~ Lire, franci şi alte valute). cules, maşini de tipar, maşini de tăiat şi ma: d 

: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele şi în. :.JI: ~, şini de vărsat clişee precum şi cu cele mal 
: cont curent moderne litere, primeşte spre executar~ tot 
i ·Primeşte bani din America ca depuneri, ori pentru felul de opuri, reviste, foi, placate, reg:lst!t~' 
: inmanuare partidelor in Tară. : ~ tipărituri pentru _autorităti, bănci şi socf~ta 1, 
: Efeptueşte comisiuni primite din America în afa- : II precum şi învitări pentru logodnă, cunume Ş] 
: cerl1e emigrantilor. : I pentru petreceri. Anunturi funebrale se executf 
SAre +~~1t~~\?r~i~~~te~u,.ent cu toate băncile din i m- c: c:a mai mar: urgentă. - Serviciu pr:~.; , 

E ...................................................... : jgI§; ;~§;~~ (il i;E$: <=~: ;;§t::::~ , 
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