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'Magna1ii unguri despre reforma agrară dela noi. Iaraşi-Catebizarea.Şimaiceva 
o mie de ani Rom{mi i din Ardeal 'au mUIl- 1 rom,ln: din munca şi s~::doarca (';lrora au trăi t 

~rt diil greu, flamânzi ~; lntjoc(~riti, pc 1l10~J- ! ci în trând[lvle ~- pot S;l splIn[t ce-or vre·a. 
,;1: "dolilnilor de p~mlânt", pc moşiile ltIagn<1- Taranul român, sUlpân pc bucJta lui de pă-

JI1ânt. har:!:ic în timp c\l: p~llce şi brav îll timp 
~. ;;;QI" ung:,;d, ale magnaţilor leneşi, lacomi şi 

. ()' . d . - .. 1 1'" - I " I de r~lZhoi, va şti s~i r[ispuIldrl cum trebue <!-
:rllZl ,mIe C al11 ţ<l.ram.\ "va,a 1 .. , I() )agll! 1 '. j . ~ " f . ' . . ' _ . .' ! ce ora can vor !n{'erel vre-ne ata sa-: urc 
DbagJ(or au ~rat ~l-au samanat. ·au cos;t Şl-~~l ; sfântJ hucata de pământ Cl!l11para;'a ŞI 'Ta~t..'um 

, iocer~t, pamantunle altoral - ,pet1t~u a-!.~lJ. ! P:1r~:'t~1 de m1.i de (~ri prin n:,'II1C<,t ~l~pr{\ şi prin 
Au ZIdit ;castele pentru knea ŞI uesTataJ'llC 1 sClngele JTlo~!lnr ŞI strami)ş lor IlP. 

~tăPâl1;l()r r~i!. Au zidit t·et[lţi cari !e~au Hlva<t .2 ....... $ P' • ...--. .1IIWs .--..... $ 

Dintr'un discurs al fui Ugron Gabor ~i mai grea robia. 

Târzi u de tot a ven it şi ceasul nostru. A .. 
;,' :rchuit oa lumea să fie zgllduitfl de-U'n r~lzbnl .. 
,r':a ce! d'n urmă, pentru C:.l Românii din Ar-

};a) stqi scutun .. * iantlrri!c rob'e i, .s~l mI nui 
\; s!ugi pit'):.:'ate alt: lWrgnaţilor IllaRhi'Jr:,-

R{)nnlnii din Ardeal ara şi sl.11lâI1:t acum 
:: ::amân,furi1e grase cari - pe ~;edrepr - au 
i~ ',lst odat,) ale haron:!oi şi grofi!or. De al'eea 
~ .i.;uma mag-naţii Budapestei tUlItl ŞI fulg-er?l 

npotriva J~oill1âniei şi CJqltl pe orice calc 

la PUJl[l iar mân,l p~ Ardea!. 

Ouz,dL'k d'!l Budapl'st:l scriu cu f!l'rie,.:fi 
Jutori,Ultile mm;îne,sti ~- În senznl legii <1-

! ~ra~e vowte de pari:lmentul român --- aru ex-
~ioţJria·t moşiile din jud. COjO:Cl;l<l Ş1 Tarda-

, keşale ('olltell!i Illliu Afldrâssy "ŞI le-dU 

",.pă/·ţif fâ/I/fl,.ilol' '·n/IIIl" ... 

Se vede cu cât[l ·ur[l privesc magnJtil Ull

!uri împarţirea p,illlântll':-ilor Î1Itre ţitrani, Îll
re acei ,::e muncesc aceste p~lt11âlttll'ri şi ('ar i 

.' '::glll'i ali droptul Sil le sUlpâneasdi. 

Pot in3g'1i!aţii uli;,guri ~ă ne 'n,iurc cât vor 
. ':'e-:\, pot stt spuna: "t fI! har i" ţ[tranilor 

SPRE MÂNĂSTIRI. 
Pneotul, carc Înt;i!cse b~lnuclilc ajutorului de 

':imar şi care voia să g!ntneasc;i. putin, ii riL;pun
,,~ că habar nu a.re c:ne suntem şi că nici nu nc-a 
:lai văzut vre-odată PC meleagurile acelea. Ajllto~ 

, 'CII, de cuvânt şi to.tdeauna cu privjghere pentru 
,;~Urallţa publică, ciîuht să afle, tot dela preoi, 
. -~~ă aveam pas3lpoarle În rcg-llni. Acesta de te 

,in umeri şi-i r[tSpUH,'1C foarte serbs şi ca.m în~ 
,riJit: 

în Camera laghiar3. 
Lr~r[)Jl GJbor desprte car;; ahia a~U!l1 auzim 

l'·.lr fi "d e ll1 o c r a f' a ţinut În Camera din Bli
dai1csta un discurs extraordinar de rilZboin'c. A 
~PllS, între altele că are dc gând să devil1'ă paci
fist. d:: r asta numai dacii Va reinvia UI1~aria 
:\'\are. ade'.:a d~IC~1 Unr.>;uri i ar mai aJunge să st<l
p;inc:1S.:~i pe T-?'OI11{tll ii din Arue?l. r'aCe o propl1-
n..:!'e ~:-l $0 in!ql~dice pr0!la::>:Jl1da ll1;l.g-hiar~t În 
stri!În;lta!e pelltru ca si'i se '20l1v:ngă ouată lurnca 
dt'sp~l~ dreptatea cauzei maghiarc, 

La urmă d. UgrOn n:l\)O,. izbucneşte: 
..... PI)J)Drul 11l:l)~hiar ;} fost rupt in bucăti. Ne 

'iiJ~es<: Trallsil\'all ia ~i F!1~:lrja ele sus, adică i('c~ 
nI,)i acele re\(\111 1 de \lnde an pornit lupkle noa
str" p":iltru lihertate. llnde ideea ll:1t i l)l1ală a exl~ 
~ lat -pună si suh stăp,1nirea tUrcilor. 

, .. ,Trebue să llJ.!Jt~1In pelJtru a ajl1n~e iar s:i 
:rvel11 Unl;aria Mare. Pacifiştj', aceia cari vor să 
ferkeasc,i ILlm~3, anuntă pai't':a eternă. Ij rog 
Îllsii să astepte îilt:Îi si;îrsi rll 1 aceski luple (pen
tr~~ recucerirc:l TJngaricjM,Fi1, de oare,:e În s'~ 
tuatia actuală a tării noastre, i.leea nJcifi~tă ar 
în~cnplC1 renuntarea la. unitatea noastră ll:Iti()llal~ , 
:·::('''.\CC n':1f fnlosi păcii efernr. Ci doar ur"r 3nl1~ 
'rite l1:ttil1n[. Pacca et,~r!1;î, n'au dorit-o niciocl8tă 
dC'::'lt po!'{)arele ierkite. Şi el! asi fi pacif'st dacii 
'lm '),'ca iar UnQ;3rh mare, A lupta Îwcn11lcază 
::t trili. !Si cine l1.1! ~e ;Jp:\I'ă c uicI·dut" . 

P:tste m·!n'.1!le i:trhă ,'crc1c!!, .. 

), 

~ Şt;u l'u? Poate că sunt nişte sdpati dela 
re-an arest: ar fi bine să cauti a te încredinta 

el! atât mai mult, cu cât avcti, mi ,-,e pare, :a 
rimiiric nÎ"te l}()rlltlC i În această privintă. 

1 

--- Că bine z:d. p[lrillte! 
Şi nici una nki două se intoarse din drum, 

~lIcand s[)rc primărie, ieu gând de a trimite c,îti~ 
a vătfliei în Hrrna noa,gtră, Ca să ne prindă şi 
l ne dl~d la \:omUl1ă. Preotul, vrlz5.nd d j(!uma 

't Îng-roJ$><1., îl lăsă să IHear)!;ă PUfll, apoi Înccpu 
. râde cu hohot si-! chcnlă Înapoi, spunându-j 
ne Slll1tem. 

- S;I rn6 hatel DlIfl1neZeU, părinte. zise ajut{)~ 
'11 d-e primar, că de nu-mi spuneai Sfintia-ta, 
au dc-i Înt,l!ne.ultn sing-ur, îi Iegam burduf şi-! 

n 1 :'l-:c-'1m la comună ca stI le cer:,:ctez Daşapoartcle. 
. ,ne dracu i-a Îndemnat să se imhrace ca nişte 

archi<L:,!1Î şi să cutreere s.atele? Văzut~ai pe cel 
-ai tânăr? TUlls, cu Chi])il1 cl .. ~ uniformă, cu op;nc[ 

Şi t~-lr<llltlI avea dreptate: cel îllt5.;u nesp:dat 
,wca tot dreptul sJ. ne întrche de pasapo,lrtc sau 
~el puţin de hih:telc de identitate. In timpul ac'c~ 
sta l1~)i ne urmJm drl1'lnul liniştiţi. trlind d,ealun
~lll Gârcina, lin ~:at si de munte si de dn1\l: de 
munte, fillud nu se mai sfârşeste: de c,i!l1~. 
fiindcă sunt casele foarte dese, Striihăturiim de;~i 
s1Lui aL .. ~sta sau, iJlla i bine zis, aceastCI ncsffll'::;;W. 
stradă do; case W6incsti, prin 'Care cinev::! merge 
alJl'Oape ((ou'" ceasuri cu credinta, dela o \'r':'I1C, 

di celalalt c~l!)ftt trebue Stl fie Pe IUlllea cealaltă. 
in adc\'(lr, pâ!l~i Le ~ă ajungem la jâtăr;a despre 
;1,jnr.('-lloapic, suJoal'e;1 ne Îlltllu'as-c tru!1urik ,~i 
-:iu.<Ja ne cuprinsese sufletele .. Ihltoa~e1c ve!';;;:, 
ll1ias!!'a!h:,c şi al.!fiil.:i, care împ;"tn;tll dnltTHt! in 
!UJl~ si Îi\ lat. ne sileau h s~\rituri Rimll;jsti~~ ~: 
de preciZ iUT1e peste golurile dest\11 de llIari dil" 
,re uolnvanii pUŞi în r:Îl1d pe margiTla ac.:cster 
h~lLtO.:.)g·(l..N;:nmoc.-t riciO'rul grcrJÎu sau ne:.-;hiha
(ÎIL care n'ar fi avut în ci ce\'a din firea Callr2i \r! 
O ine de gind. 1l,ln:i la genlllJ:..:hi. ar fi fo:,;~ ndn
f;-ltll;'at~, ;,(oj Însă, din f"~ricire, eram dcpri'1şj cu 
':ceqe plinti de un ,!It soiu ~i le trecllrăm jJe toate 
~:11;\ .r:, es· 

t:~'ţ! ;:f;)r:t din sat. r;lsuflar:im în sÎ<~r')it şi ne 
\1rmar?îm drntnlll spre Almas pe pOlc;:a de pl_ 
.:ior, oe tae dealurile de-a c!1nnez:-:;111 )'ntrt· răsu
rit şi mi a'ză-nn:;!1tc. La dreJ-pta se l\1t!Il.J~ tin şir 
de cn]inc cu povârnişuri dulci si acc}pede cu SJ
m:lllf-'ttUr\ f{lnete şi drif.Ci: la St;!Il!;J coli;lCle se 
~clJirnbă În dca:ur i !Si, mai dl'lparte, Intr;: ::l1\ts şi 
lniazi~-noapte, d~:1,luri1e- devin mU1lti. al ciiror 
hut llmJl]e Îmrel?:ul cerC fiI ,'cderq din J)-Jrl..::a ;::-

", .1 (U bocceuua în spate. l'ar'cj era un. dCZlcrtor. 
,a Gilrcina i-ai .'rcăpat Sfintia-ta: da' nu ştiu cine 
re ~ă-i scape fa alte comuni, 

,r Il (li retltDI' ':'l'okl,r", {':!l'e lt ll-mi (':".tI:' JWI..'U

IlO"-{:llIt Uilpit fd1l1 ~(~l'i"nl\;i "ill~, pune o 'intl'Hba.l'p: 
'. Pe ('P ,,',tu ,1i"pOllzat (,d,· ('ittl'{· "l)n~ i."ItL'I·) iîn v;'Î\:l
{unii '11(~la rdmtm'ia 101' ,d,· a (·"Itehiza!" 

Hll"l>l1tll,.:.nl p"tp \ll'Ill~Hol'ul: 
.:\Lisilll1Ca do Il ]lI'iJlla î II \'ă ţa'llI llnt li I j't"l.jgjO'i 

{'ilIe (} rlil'f'g:~torie spceifil~ bi;;criceu:·wa, a ierar" 
hini. :\1 :lll,(>stcÎa ('"te, ~i rlt"(fptuldar ~i d!lt0r<~a d~ 
il ·('.at"hj'z,:l. A,.:;t ''''pmH' Ilo~llla. n:-.a g;l:i"\1p,..:;(' ea
jl":llll'k· ,:,i IH"'llOzjţillllj]D l;j~rie(;şti. ,-

Priit lll'llm,rf', 4Ia('~1 în rralitlate ",'·a '!'f'l'lIt şi 
illyilPtol'ilul' (~!Jl'k-~i()n:;1I1i ":;1 ('ateh,jz('w 111H~J1'i, 

,.·a fi!('u trlP {'ll'll'] ;;Ullt ('II În ,,1 IIjha e')n"i,~t,'n~h1i 
l\1'imai Ihll HI!'lIll1itl' IlC,·{'.~it:i\i (lip~a (h, l'ny>\i "I'i 
ni l'"t':l 101' Îlliaintată "';1\1 lw:wl'p:,ihilitato<l 1W!lTol'Il 

.. ahl.1'c Il1i,,·;·\1iH(') • 

~i în~ll:;:i gm'oI'Il'ul tă,rii a l'f1('UllO,","ll{ (';\!'<W· 

t('nd..,p[\(.'iri,~ hi.:;c'l'i'!(N' :d ani"iull'('i ('atihe1i,~p, in
IhtonÎml ll(' P1T1lti. ,'.a ei "fi C';1'lehi"C"zC", PUll:Îlld 
în \"evl·vl'(· lll"lni!irjl'('a "c']nr ('.(' nn \~()l' eatdliz;., Tat' 
mai nOll, ,wem ,dpla Cllli n hi'irt.in '~p(~('i:diL I~ft nn· 
!Ilti1:i prin 1~'~l1'",vntilllellt;d :mtvl'Îtiiţ,ii de "'ţ1;lt <;ă 
]'1)1'kl',r:-l,11I l~~~l'l'\"il'i i Ip(':,tihfltil'p :lll' În\·,I\i1t"ril.,r 
tip "Llt . 

Tut. ÎII ;wP;;t Îlll.;?!'>·" !T/.ulla'lI .,;,i lll\'i!tiîto\"ii ll"

~tri, 'lIJai ,hit*, rl'l1.pă tl'el't~I'\'a in :<enieinl ~1,,\t1l1I1i 
lh' px, la ('("Il:-"t'~!lli!'(';I, ~,a ,';I\'(' '111;\ tl'iln1",p..:.ţ' ('''11-

sj"t"~l'll] s'o tin nil Îm·ti\i"itol'!,i d.p "t,\it 'Ilin h,,', 
LI I'rl'lll;ll'ia OI"l1:,ltl'l1i .\11<1.11, în X';>(',111\'1'i(· 1!11:), 
1','\lllil dădll~l1tll jal':'ic-;;Î tlt' gllTlltii\,i ,'II ("I1:(·h iz" 1'1':[. 

,\'\111"j HII,m.,i d~, ~\, !{Ilhcn'. '-'t'II, ,I"nll! ,111,;1, ('d!;l-

1"\'. :dl"Şi JiU fl!I';(\'<f' î'llni\;'lt"al'(; .... ·UIl,t'E~"jDll'i1::,,:.p <ll'
,;!,"'Hile g-aLl aeatehjya fiil'iI {'OIl:llitii, (\·ilal\i Î':'i 
(,fI' l'Oilll ,,;{il'\' i'e i iri CI 'la t j 11l1f.j,·p î II P I'('(,n 1 ',!l' >l'a 1'0]0 r, 
(':lri . -, Zh'l'::illl :;;i zi~.~ ."--- li·:",' ('ll"i'lll'a:ll, dai' ('0:1-
"i,,.;t·'.!I'l1'lil';lIH'li ,rl(' \1mle "il li-Il' dC";!.t'l:llll na ;lrc 

lli{:i azi. (tl,,,:w(:l>{>,,t,at\ll,l~a!'e d(d('a~i ili! ~UhH!lI
l.i0 !;ti J1tm1l'l1 :;U~!,iJl,l'r<:a COIlf'.jstm'ullli îl1"l1~i, nu 
I f(,l'l\!1 llOe{':'<ll)'a acoperire ,pentru 'rubrica .1 c 
H'll iz.l )'P il in h\l·~NlIl('ons.istorin:1. 

.\(·um .. 1 'li dil'(~'t.ot' 'wn1mr" '11C SPlJillc'.'·U C 

,1''':(>l'iain\':'I(iltorj,l .. r să ('atC'hl·,;;p:I.t'. 

.\ pn\ni(lz -dll'p:\ ~Il\',iintă .ai0ca..~tă 1'(l1'(in]l'oC 'iin
f lc·tC':I",:'ă a ILI n~i \.lI'. m1l1 (1ll'mi Il:;! lI-lp prînrtrtl hit}) ul 

~.:eia, J)l1prl un mers .l'!'l'abnic tic dot!t\ cC,lSlin şi 
lna: bine, cşir~lm pC' creasta U:1U1 cica! m,jS ~i 
[;mÎmat. carc se ridica la () l1lid în;t!til1lc d:

asum'a Aim;:sI11ui. Scooor:Î!'(nn In sat. trc.:,\nd 
p,'tn\ul ':':11 aedaş.i nl~me si mers.cr,im la mi.;t!! 
s~hit de cidtt~:lrite. care se af!{\ din SllS d~ 
(;lIr~:a hoercasc;\. 

Shrita schitu]uÎ era ruda C.1I tO\'ar~l$ui rn~tl 
de dr!lm şi, l)ritl urmare, dela sine Se jnje:c~e 
d fur5m cu deosebit:l cinqc primit:. t: foarte a
tin~Cit(}r lu'Crll s:i vezi cu dt{\ btl1lfivointa şi .::u 
,âte j( rtf,c chiar se îndcplil'l'~:'c datoriile oSflitali
tati:. În aceste schituri locuite lk c,Îtc\'a femei 
'<!rmallc. Po:tte d. adevtiratclc ÎI1V,'tţ:itur i ev~n
~h('lke au sj cle cllvftntul !r}r în aceste lOCl1r i• 

.:cl pllfn, Furăm deCi ClI mare dr:lg-nS1e osp{ltati 
,i ;:;-<tzduiti piinii :"doua zi. 

D.: la Almaş,' tncbu ia sit mergem la Hora da; 
dar n:lldd nU clllloşte<t111 drumul. lllr;îm nevoiti 
:l ,='erC la starita schiwlnÎ pe cincva . ..:a.re să ne 
:,diIl1ZeaS<:ri A::e-.ta fn lucrll1 cel mai u~,or. dc 
\TeTlle ce ill1aka fijoftcia ~'e ptirea <,:.î nu are în 
''i:În5.st irc alti! ir~arcil1arc dLUlt ,r'c a,~ca de etl
:auz,l.. Ne ~,-ttir:t1l1 şi ph'~carărn. C:tl~lllza' l11('n~ea 
inu i !]!,,, ş; lIoi dliP~i ca. Şi a211tn mi-se I}an~ eri y;\d 
~Îc\'Ca pe maica fiioftcia: era n femee de o sta~ 
(t'ra mijlocie. mi~'callr\ la trup si numai I:l cap 
C;tll1\!;i:iritii. Poa<te ci acesta era pnrtul ei de 
drum: noi n!~ d;\dllr~tm ins-fi ClI S{)l.;otea:J, c;\ ea 
:0' fi trehuit s:î nu-şi plmil n'cindată a]t{i î11!bril!c~t~ 
"ljl1k .. , Avea rna1ca rikftc:;:l. nişte. o .. :hi dprii si 
!îlari, car,~ tf'~ t[\iau In suflet cu ascuti:;;nl pr:virii 
Lr .;;j C:1r1" dc)! trl'(Hti în \',hstă, ankau totl\~i 

Ppeţul unui exeD'1pla'l:~ 1 L .... ·u 50 bani . 
• 
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]11 r H'li,\ tmCll,L( IUT';1 ('UlIlI ,'lill 1'1'01 '\lI"' '!;li 'l'oB:-li",t()

T.nl II i1w'lH1ij'llţ:al.:.ii 1" l' .... pl':,lll(' ~1IlJ1liÎ. Ipp.nil.ru-,t·i'i 
-nj·au y(',nit i.n ajutur. Ipt,iJl "'-<'t'v;Înijl{· 10)" Î,I) l'Iit,n
·:>ti'f! de. l,rlllllqj't,i(', în 00l'f' ne g-ii~Î'alrn !!li în llUn 'şen
]al' tot{'ţ>ut.in d I1lllTTlntl ~w"i'J~\l "'Pl'€ "oll1\tinmll'Da d('
:finiti\"il a dlfli't\j{\] pr,in n l'(,'<ll',Q:fl'l1iZ:l1'\' Ţl1"(I~"l'H' a 
;t.'\€'r",i<iilltn.Î('ltitilwttjc i'n {'parhi('. 

. A~a e:<t:e l'I('()plll rwoŢl1"iu zi~ 11('0ar('~1 1H

rmărim: ~l(' 'lIJ('oo>-t hw.ru (' ,'0rha •. ':li ~1l (1(' .. ,abaJ1illo
rllaT(\.1" ajutlltofiilor 110,;,tl' id('c tl'illl1!'iiti{'. 
. Actiun('!1 lIooa,s:ta or~Ml,i7k'ltM;('ă 11011 poate fi 
Îtmrried<,<,ată ni)!'.i ;nin prirj:nia ,!!rct\1taţ,ilor. OO~I'
l'am <a fi tl'e<'iîtoal'(1 în t,l'ahtl"cll' n(l.'t1'ltre {'In 0rga-
11<,le '(ler()on;fl,ll(~~·.eail.f) f<nalt11l11 i, Ifl'ln 'n,i dd in 111'1-
t'Îna ~r1iimllllll,i lmne,,()l ('(, ni-'l,E' ofera in 11l1lfn('llc 
îlD,yf(tătol:j,lol'. nari !;'i-tlr f,w(> () fllat.lI'if' ,lt' fi ~;l
h>hi7l..'l, 

J\~ lÎl,ngă 1l('(".::1t,p ('{)l1",j(lera,ţ;i. mai >;1lo><taU t:'i 
'mot,i \'1' P'f'il a,g(l~6ft'. - ():\:nH'n i i (1(' ·ş('oală 1(' Y0r 
întdc;C:l' !:'i flll';; <,xpnn01'('a lOl'clf'ta,ilatil - {'\ari 
11H'ă ('(',1' rMl'gan 1z.11'0f!. :f"'11îl"U riÎl'f\in nm Îllit,ia.t 
tl':l,tatin·l(' ('011 {'>(ll]l(l11IN'1'{'a i'tatl1'l,ui, Ţ)(' dU ,rll îln
,ătiî:mÎ1n1nl.l'c'li!ri,," ,,;J fi(' în '(,I'.f'(li,nt:lt rlefini,t.!\' 
il(~ llir1rlil il j,Pj î'lI ,\ r~ltfl la 2:î-2n în\'ărt;Jtori IIp 
~n:l!t, pil'ri llll'mai ŢH'În "uf10t.nl lor ~i 1111 prin f\lIW

ti nn .. a lfll' rlpţ,t-:l t <:t nll î11 legiltn I'il ('11 hi~f'r,i·ra. 
'-'4~' m'nlt mlai l1(~rla!('u!?'i(' 111,('1'11 ~i mai !'!alnlt,a,r şi 
nf.",t.i". ('a, '::ll"lj 1'1l'i,t.i:L 1·p1 il.rina":; "il fi\, 1'1l,~:; i:n 
111:ini m:t,i pnti'llp,. în ah> ('l:1'lihl'\;k'l' (1(, l1l'(\I'ff'"lnllf'. 
a1i1'rll~t(>l'i r1(' (lir'{wtinl(' hi"<eri,rji ,:-i,l(' miÎ"1ll,ilc 
r1i~·inli·n.al·(, al!' :l\i'('l('jil~i, (':il'; i,at;J,fl(' pilil:l. r:l 
('hinr în ArrHl. 1).(> l:în,!,::Il î.ndţ,:;l~wi (1(' "t,:lt, z{'k~i 
hl rntihpz:ll'l'. în fll1'1111!;-{'ol:lr tl'Of'nt am, n'\,ll,!phi'lI:' 
a i{,j i,n ;\ l'a·(l o.~ f"fI7.111'i (1(> ('at,ph i7,a 1'(' ~ hhli ~i 1J1n~1~ 
r·1:j!l'1' (h' ;IL~l1fi<·i(yldll. ISi n':l\,('.]11 (Ja,t:l pn"ihilit:ltf'l:\. 
î11f1tlll'i f'ilZ'lll'i. ,(1(' 3 ln1<'J'yp:ni pri'll 011\'C'11,it.,lr. 

~qtn"tillni: ~l(' il 111·('\'C'n.i "linl (H·irh IfI-i 81111;('1l. 
nÎ1('l'iol' r{'t()]'zill1d,da,'ă 11"fl'\'("m rk '::1 fapp ('n "':1-

tihPti (1f' J11'Ofp;:;1111w. ntiÎl'niîturi (lI' (li:'lpozit,jlill' 11i
~el'i(;i i. 

TI;Jf ('a ~ă Înr·ptf'7.(' rit,1l1 tflmpol'.'ll al llf'(1~,t('hi
z:lf\ii __ o răn, j""mÎ1t (lin J1ri<(';nal'il O1'!!'f\1wl", ~ta
t\ilui 11'1I1l1 .. 11\")'·:1,t ('n ;'lltenţ'.il:l ('u\,pnită 'j11'()('d"l{' ş.i 
("'r~'r,n\) C()n'''i"tol''1l11li '-, n(l;' îllrfÎ înaintE' ,ap in
Itr'l"vrmirf'l1 Î'n ŢiIllhli irit.atp fl !(Ilui ,rlir(\('lt.orrlin r.hp,~
ti Il n (\. (,('']' ll$~m 0110 ra tllln i TI e"i 7:0 1"a t A l1f~(1 0 ilJl
t('rvf'nirp. Şi Rll>l1lm(': ;:1) l'a noUl <1e fll1t01'it,nt.i'fl h1-
~,r:i{".'a~l'a, N' o (liî:(hl,<:~m. !r:l îryld!ţ:1t('11i,i 'l'MIlfÎl1i 
fi!' ~ta t (li n /\ l'tl,(l ,Q il 1'>0a[ il <'il f(' h i 7Ja Ţlflll li l,a 'ililt il 

,1i"poziţit'. !;li ~ă 11(' ill"lI'tp: {'are elin (Ii [1" pri;mit 
!OIi .op:rt .. ~.hi"e7.e lTI .rîdE' ()r" !'oi ,rf' onor·ar f'ă le <'et'f'Iln. 
~, ŢlI!' rro ('alo: rll{'h <rt:tt. şi {',him' ."tmt.nm în :l,:-~r: 
t:lrp.a 'ril'''Pllll,;nlni. 'fot fl~(\m(\np,a int.e1"v~ni,,('!m, 
'nt!l"1l!n rl9Y. "jmilal'. h alt Roviwrat, ",11 'll,enjnto 
"iÎ <tIll,;rnUml nm din f:rflNito,. ('~ TI-€' RHI în ca1ea a{'
ţ.itlm(~irl(' ()J'gal1izarea C"at('hi7Jatiei. 

('hOl"tiunP!a <,atehizărci, 'fl'fI('i, lJlici T){' :rlc-(} rpoal'lfe 
l1'n ~e mannla7.ir ('11 () .. "n:p<,rfliC'·181itakl1i1Imi:trvari''' 

------------~~---------------------------
de fo-cul unei tincreti Imistuitc de văpaia unor pa
timi În(tduş:tc, Gura ci cam mare si buzele ci, 
<Ieşi vcsteiitc, dar totuşi dcstul de cărnrrase, fă
c. au să te g,î n des ti făr~l du voe la ll{ldttoasa hi
hli":~l, care ar fi aruncat pcstlc umerii desfrâului 
sfIU ha i11a ClIvioa'să a mironositeloro Chiar fata ei 
hotitif sJ)Qre;t Înfrltisa,rca atâtătoare a întregului 
Sj te fac,ea să ti-o încllipui cu douăzeci de ani în 
urmL. Dc subt COlJt1anac. ii cşea \f)e tâmple, în 
semicercuri. părul el dlrunţ, dar asezat totuşi si 
pieptănat cu multă il1~rijjr,:.:. Ce păcat că !luera 
tlCl{ru acest păr!. .. 

Ea tăcută, noi tălcuţi; ea ~ .. Îl1dindll-se la cille 
ştie C~, cu cu capul plin de socotl.:!i 111IlJc~tj, --.. ne 
urmam drumul pe părăul Alm~sullli la deal. Căl
dura miezulu: de Iulie era covârşjtoare. si ar fi 
f0St Cu neputinţă de Înfruntat. da,că I~mbra pădu
rilor n'ar fi stâmpărat-o .putin. Din dnd în când, 
ne opream ~a umbră' sprea. ne odthn,j; călăuza 
noastră însă ne ~ăsea prea bicisnici, Şi avea 

drop-tate: dacă cineva ar fi avut fantazia, să se 
uite la picioarelc ei ca're, fără să roşească câtnsi 
de putin, Se iveau, până m;:l; SUS d,0 ~Iezne. de 
subt fusta ei scurtă dte cit si. mai mult încă, dacă 
s'ar fi urcat Cu închipuirea ceva mai sus, - ar fi 
l((isit, in loc de pilcioare, nişte fuse de 'Otel carC, 
lipsite de rotullzimca plinrt a, tineretii si fără ca~ 
rader pământesc. pukau să se miste in mod me
";(lllic fără sfârşit. Această femee zbura, nu mer
v,(:a. Ş'apoi maica ri10fteia avea credinta deplină 
:\ d.arului său ... Pe drumul ce ţineam n'Oi. se În
ţ;împlase. cu câteva ,,;lc- mai înainte, niste 'Prădă
';'1>\; SalL mai hil1e zis. nişt\e pot1 oS!:ării, 

(Va unna), 

• 

nun 111-<1 :!tI'ihnc "nll ~lir{,!(ffoJ' !;'l'O(llal''', mai rnnlt 
(Ioa]' el i,!! 'lIe!,~.:"t;i nllpu l'n 1 -- ori 'uostil'p[tni l'ca ? -
4\()1wlniu I:ni, 

hl ~H"(',:;t m,ItÎ\', ,şi llU 11.'1 al mll1iţi(iÎ !'H(!'ll'C ~i 
11\l1PI'C]tll',arOIl, di W'C protl'llţ.ia de Il l'l'oM,(, 'r\~n, 
l'ii"pnn."-u.l nlf"ll _.- ('('(la ('(' nu ."p gă~(' în el! - ' 
(.Ji II1,$i fi atrihllit Of!!'<tl.mlnl no"tr'll • ~)lil(larit,ai1'.C'a' 
lnte~tia d(' Il \'oi ,Aii<tr\l,Q(Il~oa UJloci 'irn1S<titntii (11j
"C'l'i rJll') , ,;IlPO$l11'of<l'l"C rit llti1"iO!lsă ioS'~Ol~iWi (1illl i ll
trrt'$('IIlI(!;;«·hi n<'''. N n îm ·aK'<'f't eh ir, Ţll'.i'n Ideplil
~'arf' şi Pl,in () ill~iT1lllial'r ah"dl,llt lip:"itii' (k~ It.oll1oin, 
"e di"",·nfiLma't al~ f"hl""tjnnjk ·rlll~ &n IŢlllhli'<'i
tate', ,clIc di1'f~et(l,d 

Thdi. mft.id~pal't{'. în k[?;ăt'lll'ă .{'ll '('h(i~tli'a i'n
tehi7.iltrii. On. Rnrbpţj(" t(~tl1~i a g-iîz1lnit a:N,,~t 'ră!I
'pl1l11l:'. j·n '('111'(' ~~ ejt,eflZă şi i'Tl'\'oHdl$i "lf'cl<lllaH.(' 
('ll(~~t1ii" hi~1·i('('··7t.i. pp rll·ri le dE',,'{'.opritl.'<Olll '(Hn 
tli"I'llti(' fiin,ddi n'am le-.giitn6i('1l C'at(>hi7Jill'(1fl, -
('11 1(' 'izolf'.1. ~i n,c;tJl (bto1), ~C;Pl'C' H i'\'ita po\emiilc ,1n-
,:,jrlc'ntlll<' şi n{':ly-r!l;tf'. ~ . 

1 nţnlC'gi'tl1Kl în<:"i) eli n 'l1('('n~t~l 11011.<1 şi l:Jl.(lir('!C\tii 
jlU 11 C'],(' în .rli~x·lltic a 1l('(ilol'f'het'ifh1Ill i hi:"~l'i,('{Î,!l,i, 
('il .. SD 1 ild:1'l' i f.atea·' 'l'c(,ll'll~)a,;;"t(' -.- ('\1 m rGrllnl'''"r şi 
'('II ._- l1{'1('{'~it'atf"a ati'itol' (li:'of'1l'tinnj, îi lble:o fi'i!!ă
rlllill1;:t: ~Pf'l' ;:lI-Î pot {,·f('fi. În rlll'ând în ,{'aaita
Il'nll1ca (le pal't,jrnlIHl'. mo~kl"t.a mea ·r(}l'ahOl'ill'\(' 
t"{'llHli î,n fl"{'11I{,11011 mM('rii. {In () in t f'lll'ţ,; ('o (',e ·~tă 
III ai Pl'0Hl;; df'pn 1nm i i le in tl,t,j,].o !;li ll\nn~,n.d ('nl\
,'i lI!!('I.llr,1\' mfllco (11:11' n n jil"',\,{wiÎ.rihl' ill,(~il'ode, 

:\T:, \,0;11 jll1t.Pl1 1:l\l{'l11'a. pa1'r, d .. , (,;:.pitall,it'illt.p:l 
" ~(\! ;,da 1'i trlţi j' ~ 

...... r ........ ... A b •• , •• 111 .... 

Parlamentul. 
ŞedinfeJ Camerii deJa 29 Ianuarie. 
HFCTTn:şT1, - 1'l,f·7.i,1r-:lzăr1, OrlOan111. 
T Il':l lll't.p d,(' a ~e î'llt1'a în 01'1'1 i\llna' de 7.i. :rl,dl', 

1.'11)\1 îl1,tl"ll'fld':,':'('ll'l'~ nwi 111n,~~. Pl'()f(\t':tt-ază1,Î!npo
tl'j\'a ]ll'('z('Jl,tiHrii tPrr'>,llv'hll11i l'f\forrnC'·i ,c·.rm:"Ititn
tl·m:lle ~i ('it~IY' îl; urmă (1 d(w1amţ.i(', în nll:mdl.c 
1'11'1 icllll ni tii răI1'C'f'.(', 

;\ h'aQ'e :lit,:ntinll('n ''f!llv{,.I·nlllnia~\llpra ('olli<e· 

p.;nţvlnr evenl:l1al<\j .v()tăr} a l'foer:t1l1ni }'(lfOll'ltlci 
l:nn",titn·t,il,i, ('I(mtl'a \'oin.ţ,oi pap<H'nlui. 

11. l~BH ATT :\ N lT, prim1ll mi:ni~tl'\l(lnrla ră 
~'il 1l:11 'al'{\ ni>JlliK~ de ~Pll~ .a(~01ora o('l\II~i !'.unt liw·it.i' 
de N,n,;,t;iin.t.ar:;~pll'lNl~1]'ii, (i\J'al'e :c.gonlOt,), fh\
n'r<1lllil - "pune ']1'1'i;l11\11 mini"tl"\1 - "a, afla mo
da]jhltp[l {'Il ~ă !!'Il'lwi'mc 0ri{'c :a<'ti'nn,e ilPglallil. 

Il 1),]('1\ Y'lI,tră în sali\.. d(\pn.t.aţ ii m!lj(w~i,ta~l'i 
,ii f:l'C {)\'rflţ.ii ~m()t()ill~e. , 

11. 1f:Îon{lrf'&'1l int.("1'!10IoilZă i,n (·lte\<:.t.i'll ~lg~~aţ.ii
l·\,r stu'fk·nţeşt·i, 

H.:\[;\ ])(i EA RU arll'e."·paf,l;u o j;n tel'llclaţ.ie î'll 
('lw"tjl[l ·eiÎflC'rii 1(1111111, ('C1"f\ oa t'(~flit.e !fw~t(\l(\ trrh11~ 
!oare 1,:1 îmŢlJ-lJjmut:tH1ilc ('xternc >;ă fie> ·dt1HlIRC 'Pe 
h; 1'0111 C'am<'rii, ! 

Dn,ij mini,~tlri MOŞ01{T şi COXSTANTI~E
Heu }1rozin tii mrui mnlltc }l:l'Oerte, 

D. rm XESCU intertpc1eazu în C'h(!<.-tia z;lOll,'r 
dr.rep3()!:.. , 

D, )LĂRZESL'U,mi·n.i'i'-t.rtul ln'u'1ll0j,i l'ăi'Jpnn
zâ;n'f1 lea ;i:n1t01'pelia,ţ,iedc."'alpr()bă,.că enit<nii ,de Zj,Rl'C 

~mgajează poo mu'n{',itmi i'n 11l<?1''1.l .;:i în zilEjlrc ,do 
, " 

l',e.pa08, 
DI lNeULEŢ ammtă ('li Ţlartl~rl:l1a ţ.ărwnose 

(lin Bal"'<1'I'wbi'll. fi; fuziemat ~u ra,rt,i'rlul lIibofla1. 
n, 1\iECIAN prot{\stează contra U'1l.,\lIJ),ţ.ărH Idlui 

htrlllet, • 1 
D. Cn10TL\ N A SlmlH~ rIi loeuJpuJ:ii,ullll'ui tti

d·" e-."'<' (~ fi. Ei t 1I,!'i d(' opozi tie. 
Senl<1şt.e tu mu llt. N'nmlel'().~i depnta't-i În'a,jlllitoo

zăo .. pr·e mijl,oeml 'sal,ei, Ur. J,UlpU 'd(\(Jparlte, '[)r.i
mnl mini,!'tru Brfitia'nn şi Tnl0uleţ de 'whă:palrte 
î·"i ariltllcă cnvLnto i,nj'llrloa'se. 

11. N H~TOH face rii.!Opnnzătol' Ţle pI1i,l\1ul IJnli
lli~t1'l1 pf"ntml fnzi.mnoa ha~"'flrab{'nil(Jr. 

UmlahilrnKhl-l'oC lini~toa .d. TIm .. 'a :mill,j't-'1l"'lll rle 
(' x t.e t'l1e f1YN: lllll ex pozeu mm i l l1'ngrl,('I'f1p re vi 7Ji,t.(\l>e 
,,:de în "t,l''Cinăkltc ~i ('(:mf~ri,llt.a "rlehl. T.lnll~anlle. 

Dl1pă pii \'01iE'1l 11l i,n i "linlln,i {l(' ext(>l'')H~ ;;i t.lliruţ,ja 
p(,l i licit externă a ROIt1:\.njfli e :favO\',a~,il ă. 

1), ar, T"l~PU (într(»'nlpe): HonlllâTl'Î:L al'o(' '1.I'n 
nume l':t'1l în ,;t1reinăt,at.e 'din eaU7J1I haw;;;e-1I1n'Î fi
'na'IMli\Hl' în legătură {,11 pr(~paganda amtÎrolllâl!li(>a· 
~l~L 

D. TIUCA roagă pe d, )(11-. I,npll (la ~a faK'ă 
C!\Ullf)OOntoe şi Calme1'i i ,da tf>le 0C le are priyitOir la 
]1 rup :HranJfhl anitj rom fllwas-!'3 ,rl i'n ~trei nă tia t .... , 

Şod.ji)ţa se ridică la orele 6 8oara, 

TRIBUNA LIRERĂ*i. 

Răspuns la ,,0 întămpinare". 
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Articolul "Ce se lJ)Ctrece la Azilul de oopii" . ~ 
apărut in col<lanelc acestui ziar la 23 Ianuarie 'C ry,' 
a re~'Jra t fapte adev;îrate, petrecu te În Azilul de .; SIt 

copii. Scopul acelui articol era, de a informa şi b? 
cetitorii z:amlui despre cele petrecute în Ahi!. . fie 

Art)2o].u! a izvorît elin cele mai curate sen!i- ,le 
m~nte nati(}]1ale fat{i de acel institut, a fost ex, . 
Mesia celei mai adânq dureri cauzate de. con- tă 
tlucen<:a supcrficial{l a directorului Kardos, a fost ~~rl 
lin stri~iît de durerc către opinia puhlică, care e :lIt 1 
datoare să-şi dea cnncur..vu! la salvarea unui in. ,a~ 
~otitut de Stat. D, directOr Kardos afirmă Un ne- ,nil 
adcvflr, f2,Înd: sustine dl articolul precedent se ba' 

~ t ' , d d v ;rd< zeaZll Pe a acur l minCl1lOase; a, llpa cHncclJtia 
thî.nsu!ui e m inci u11ă a da în vile.agmoartca tra
!,:jdt a unui c{}pil :provocată Prin neglijentă. -

rrrec10ruI Kardos afirmă un neadevăr susti· 
n;ltJd că el a primit c1~p1ină rellahPitare dup,i 
procedura discij}linară ffiClltă contra lui; dici da· 
c[i s'ar fi' CC)llstat3.t nctcmcinjci;t acuze1Dr, atunci 
,'1' fi fost pedcpsit elin oficiu. s'au a1r fi oerul cu 
sigUrilnb d. KardO~ pcdt'ps;rea aCllzatoru111i min
c'nos . .:eiacc p;lnrt în prezent nu s'a Întf\1l1p1at, 

Ancheta aH fiicut-o lin inspector i~ienic cu Il] 

llicd ie tri l1lis dela inSl1cctnra tul din Cluj, nu Însa .. 
ins 1) C c t () r i Cl!m afirm~i d, K:1rdos, 

))(Jsarc\c flllchetc\ nu sunt act.e 1\)t1hlic~ dom· 
ntilc Kard~\s. <'le se ţin ÎI1 .~'~C!ICt, I;ăci sentinta f()· 
rurilor :llpcrioare s:lt1itarcnn s'a puhlicat În<:Jo 

Din ele nu se pnatc cfJnstah nctemcinici~ ar
ticolul!!i din 2,1 lalluarie. după cum af:rmă direc· 
!:)qI1 Kard'Js. c~\c: c'lpq'Ul Ju;a Ioan a '~'rs În lQ , 
1:11111:n ie cu mult Illai târziu după terminarea an' 
chetei. 

Pc d. directOr îl doare de~i~\lr ':::a s'a dat 1111' 

h1iciLi t'i ctlte\'J din taindc, Azi1u'lli de oop'i, c; 
i-s'a :11111 ~ 1:1 CUH'\Ş tin tl 'puhlicl!1 \li cazHl tral;i:· 
~d copi'\l1ui Jura lo~1l1: tot 'cLîllsul le snc.otC$te de 
('~l'"nn·'." ·d1It!~!(' 111lhlicate în .'snlid(l,tH1f1c;!" la 
"'1 Ţ~1111!ar;'~ n djrcc!:lf vorlwste de .. mhtl inl!:ri. 
Ht" care de fa'pt c"ra copil mănşor, pentru dân$u' 
ins;1 er:l un 00pil al nimănui. dpci ('c să lmai fnce 
:,t~ît8 zarvă în JUT!!l mortii lui. D. Knrdos ahm~ 
c:\: sala din Callza v;~coll1h!i nu ~'a puhlt ţt1CăI7~ 
Îns;; n!\:i 1111 se IP:UtC-<t indlzi. d'21 nltmai att\~d 
~:e f'1c\l~c focu1. Directorul Kardos face acum3 
vi~cnl1!l V'llovat de moartea cop\1ulni. Ce bil1,~.~ 
\::'1 vi.<;c0!\l1 nu se pO(lte illaint~ parchchlluil Bine 
ai fost îngrijit în Azil copile Jura, dupăl":'um atir, 
mă d. Kardos, de in5rriiirea bună al ajuns În ci, 
mitir unde nu te mai poti arde din ca'UZa visco' 
Iuliu!, 

f- o minciună aii limatia dlui Kardos si e o 
Încercare de a arunca vina !)e doic':'\ Pop R07..a\i2 
(nu Floare dlc director, 1111 stii nici n11mele doice' it 
lor din Azilul care-l cOndl~cj) ~ustinând -că ea s'ar 
fi aflat in camera cu wicjna în momentul când au. 
11l.nt foc klit1e1e copilului ,<;i că ar fi fost încnedi~. ·t 

~ 
t,tf:î elI lns.epctia cameril. 

Cum isi Î11:rhiPlle d. K nrdos, \Ca Imedic că da~ !a 
femeia Pop Roza!ia ar fi stri1':at d:ună ajutor!~ ~ 
n101llrntlll când a luat 0f'pilul foc şi În câtevil s~- .1 

c II n d e dllPă ':\cest !-;trl~dit ar fi sosit in.lrri!itQ3' 
l'cle ~i ar fi stân~ focu1, ahl11~t Cllm se'P'Oate ~ă 
fi ar!; coniltrJ de rte~S1Tnra incllcieturi10r dela ~e' 
t11111Chi n!ină 1:-t trât? I1~if1ele '(coniltll avea dM:î ~ 
:rnmc;:l) nl1 nrd aq reopde C~ netrolut ,"ati ~n· 1 
7inn d1,c K~rdos, $1 laicii not l11deca ce neade\~' 
se CllOrinde in aflrmatia de ma! ~1I<; a diredDrII' 
ll1i. Onr'c clne 1-~ V~7Ut n~ ci. Ka'rdos că a t!3rt· 
cinat oficl:tl la scrhările Bohotcrei, fiind el eweo, 
si slIflând şi viscolul cel groaznic? dună cât S~ 
ştie Talmudu,l ll11 permite unui evreu să aziste la 

şcrvicijl.e re]iginnse ale .,go;milor" GereStinilOf 

în limha jidovească) s au a aVllt .d. KardM Înten· , 
tiHnen să se l;oteze. " • ,1 

Iata eg'Olsmul dlui Kardos ŞI totU$j danS!, 
" " mni 8CllZă pe altii de e!l;oism! Dânsul ,participa ',; 

sfintirca rhDCi. Însă de cei 90 c'opilaşi creştnii '1 
de Insftut Ca ntare îŞi uită să În vite preotul,' 
le dc~ si celor micuti prilejul să s'mtă C<1 trăi!1', 
in stat q'lL'stin. 

Dle Kardo$ te SCUzi pe dta şi acuzi 
J)3rohial local. aSllpra căruia cade toată 
birtatea l~t;sf;ntlrei Tnstitutultti Cl1 ocazh 
tezr.i. du!}:! conceptia dtale, Oficiul parohial a i. 

blicat eu (m~i multc zile i.nainte d,e Boboteal 

~) Redactia nll ia r!.i~P\!I\dcn:,a pentru cele 
catc în :lGcastă rubrică, 
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inCUIHl::.t:llllJn: în ziarul acesta ca toti aceia 
iri doresc s,i' 1ne<tr)?;it prcotul ClI quo::a În casa 
lr sa Se aml11te nfet:iuhti parohial. ])irtdoru! K:tr

. 'o~ n'a "J1l1ntat institutul. 
E un Ilcadevftr afirmatia directoru'u i Kard~)s 

1 nici o insqtutiul1C j)ublidl Il'a invitat Preotul 
j siint:re, ciîci [-ali invitat Înd, cu ocazia primei 
botezi dUlPr, preltlarea iml)er i l1lui şi el;,! atunci 

~ fiecare an să sfintesc la BohoteaZ~t Imitjtl1ti!l
le statu'lui . 

" JHdec~ forurile medicale îl1~r;jirca medicală 
tfi de d're:tO'Flll Kardos neferi.:itul hăiat. care 

"HijirC dânsul o 11llmestc cOllstiincioasă: a vă· 
11t h[iiatnl in 19 Ianl1ar:,c la airnazi s: până În 20 
! a:miazi nu l-a mai văzut (medicul secundar se 
,ilil in concediu). 

Oare (l':U·Z'l Cft directorlll K:uu{}s \'il'l': pc la 
rc!e 12 :a Azil şj la orele 2 p1cadi, atflta timn 
:rtre~e numai la z: în ln'titut ÎI1;';;) e () calomll!'': 

. le director. . 
Polîtia ai anuntat-o după moark:l copilnl'IÎ 

ind aveai nevoe ca medicul sanitar s~l-ti de3 
ne de ill 1110 rm <1 Il tarc, pentru ce n'ai anulltat-n 
'f.n~ era copilul În viaţ;! căCi şi aş:! visc(Jlul 

:,,~rtil vhla arsllrei ,morta~e, 
Ntt cr~l p,',!vO'c de !lrezenta dllli Kardosla 

q:hct caci parchetul ~,e Încl1wJşliinteazl"i O'ficia! 
:1 scris, sau doară ai voit să vorheşti În favoa~ 
;1 111'~rtullli. L~ 1)"1'ehet când tC~?i ll\'czcntat În
,jl1te sau du.I)ă moartea copi\uhti? 

De, altcum, dl1pă pu'hiien!',:;::\. sentintei forurilor 
ianitare s.uperioare Ca re7,tl1t::lt al an,::hetci. \'oi 

'::l1ca în CU1"::nt cditorii ;Jccstu: ziar el1 tcnwini' 
:ia t1lturor ~:2nzc.1or adtl~e !~nl1tra dir.~ct()rlll\li 
~Jrdos Atunci se \,0r puhlica şi actele cari vor 
;ovcdl ~lltinatinnalisn111' directorului. 

Sc fac~ !·idicnl d. dircctor cu flrocentll;l.1itate1 
:;rc o uuhlică refC'ritnr la mort;11itaie'" 'copiilor 

.cJin Az!!. !'.\1-i "şa de nrnastă hlrT1ea să Il\! ştie 
:um se Î!1tDcmesc statisticcle unui Azi!. 

Direct~rul Knrdţ)s ~'e confundă De sinc el: 
~irE'('t!1!"e:) t\7l!II1tli, 111t c1it·cctil1l1ea. o notjtlll': Cţ)
'c('tjvil. {": rlin<:ctorul Kardns. O' sing-ură npr<;I)!111ă 

i. ,fnct ~h~:1't., • VFRAX. 

Cronica teatrală 
7: 

ru, oo3:r,i,1l. 'l'l'l)}' {,zf>ntjl."i'f'.i f.f'fltJ'flle "Dil1l'''lH tila' \! \ 
lea roşie'" nna }f. Vni~1l11('s;ou 1l1e fa,oo !'n .cTi'/(lem 13 

'ii 7i·a p'i('l11d'nt Î;ntCl'C'lrlf'l'ea în hlentn-i (1f'~ăI'·:1I1$it. 
'le Koi ştim. '<'11 Ţ)ir!'l('lo ('1\1 rSllaŢl().dd'0 efflr·t '''lllllt 
1· f~\ltat{\ mmlai ")dc t.nrpde fi]\ră !Cl'ezlIl aJ'tDi:;:.i tI'l1-
:i-
:0' ;'" V()iq11f'~c\1 :1şa {'um 4\ foot înjghehată, UiH~a nu 

"·rz oolTllj,rnhi1. Daei'! in,formaţiilenoHf'trc '- ,('Imn 
o "a (111 îl1(~epel'(I d.e T~ll11i l'lE'il'r'U înjghf'},[]'l'l{'ll l:ll·ti~

li2 liră M, VoitCu~f'&:~lI lîncet{'azR dea m fiii exi"ta _ 
:e· ';e \'Or ·al(lo"eri, ('~t(j cel mai mall'f' lpll'{'a:t. 
ar u' 1 v v ~ 1 d ' aU :nl-ar P flCet<'l, tSn \'orwf'iCe."'pl'{', nnnunutn ,(,1'f'-

!~. 1\i8 a T'll'Ş{"i di'n "DIlIl1"ntrOn l'.ea ro.,,,iD" .dalr n('!lllla 

t,tealŞa ,d,e ISaha'ri$iM, ÎIJl.cât a~il!;tâml(l la rf'l1if\'zcn
l~ ~l'Ela ei, mi-a fă('l1;f'. illlpl'(\~i'a uităr-oi 111l11ii fi.J1l11 
î~' 1ecinema, Clare Bin ('auza dOfloi 'Îlltr-ehuinţHI'i, îi 
e- :ip!;('a pil.l"tilo :e:::.enti,n le. 

oa· A~ltornl Înla,inte oe a fi '"un 1en.rlentiof:, flaJj· 
~ă uat, (~~t.e ,cnmph'il't lipf'it d('; t~k'lmh,:a teta111' llihlli :1llQ

~e' , aem -!li dacă m'am ;trl1,rLit ~ă l'eC'it(>\>C~('ni('ri,le 1'11-
nil;; 'e.'iti, nU mă înlŞCl f!1('10C in III erori\' 'eu rupă rlalren 
~n" Tl~i din a(~tlll a~ 1T-h'la, YOirtl ~ă,;::Ii(l În ihi()'~l,mfia 
\~I ~l1fÎ OIlJ'('Ca1''C ROTIii - de Ţlil'C1ă - 'pH~ă hi11l' ÎII1-
mi' :elf\'l}a perOO9J1l!a ITI-a, 
:rt:- n~ln. M. Voif'n~'{'i:'i('lI --- ori rât rl!ln fi 1(1p P1X'!
te"iMi,ali - 'l1tşt.eptitm g'll"tnl artei ~i fl"llf'a ,!ll1NWil 

~~fll, 'TU) lllU}ţl1m.i'm {'U \,N'hi1.e-,i (':'l'l'aţ,ii, Cflrc an 

'a(',l)lt..() m~a de ;ambitif'lllJ"ă în n-şl ItliJ><ipi t.nh.mtlll 
Q 11~'lirintă im;păillliîntăt~jal'C ~n pie:-.c~ ,d(' ('I:I,Ii

'ate mai ~lHJlft deerut ipft:ina. 
Ţ}uk:eţn:ri1(> fn,lţ:.e t'I'i'rni~(> rl.e A'PIl"'lll ]'[l:fj'IWt -

':1 cât ar fi laii) hine iia!l:;;ifi.rate ~ ,până la In~)i 1'(':

im la adpvăl'ut'a fl'al i t,at'E' şi AA nu ;>,c ~n1)('1'(, 'ma· 
~ena'l'tiRtă că 10 yom refuza t.l"fi'taţ.ia. ' 

" Mi-a promis în"ă ci'ln'f'. V:ll f.all.·,e () f'llil"pl'izH 'III 
"Ine, ,,:~,i uităm p:hl\ma ,ne T,nni,,~ara /şÎ a':;.teptullli. 

A I'nd~rld(,(){1run1:df1tăa ,di\'{'(lit ('il la ehem,ll'{'n 
numelol' mn.l'ii, 'Re ailună cu toat.ă Însnf]"iÎl·Nl. 

Al. NCrJurii. 

, ... - S $ .' 
f'lfta. a •• 

. Atragem afentiunea asupra publicaţiei 
pnm~riei relativ la nouile preturi ale 
carneC pe pagina 4. .. ... _.;.." .. ~ 

SOLIDARITATEA 

INFORMAŢIUNI. 
, 
1. In zilele de 26. 27 Şi 28 Ianuarie a avut loc 
, J.l Cluj adunarea ~encral[l ordinară a ,,s:ndicatu
! 
! lui presei f{}mtlnc din Ardea!". 

N:ml comttet ales ~e COmlH1JlC din dnii: 
Pentru Cluj: n. Tomes.clI. 1. ClopoteI, R. 

Ilra~nca, M. Pro~opiu, L. Panker<Jv, D. 1. Cucu, 
C. tilPmllre<tTI1.t. 

Pentru provincie: Vin':iniu Iosif (Braş.ov), 
Lu.:a ,Laurcnţ:u (Arad), I. U. Soricll (Sibiu) si u. 
V1ăd,~scl1 şi a A. Cosma (Timişoara), 

Censori : N. Istrati, A. Colhazi Şi A. VasilcsclI. 
• 

Reuniunea femeilor Române din Arad a rx11t 
data halull1i costumat ce-J va a-rallia. I>e z;'ua de 
14 febrl1arie c, • • 

Duminccă dela ora 5--8 a fost la Crucea Alhă 
un bal-cxamen aL e,lcw]or dela licc'nl ,.t,"/ena 
Ghiba Birta". 

Am fost plăcuti impresionati de talentul fe
tdor de a învăţa în, timp Scurt atâtea dansuri şi 

le felicităm. 
* 

l>t11le r a de CCl1le r t şi Industrie ne !;011111llică: 
Tiirgu l illtl:rnationa! de mostre din Viena va a
\'ca loc dela lR la 24 Mariie 192,1, ClI lămuriri 
serveste Camera de Comert În orele oficiale dela 
9la 14. 

Adunarca naţională l1la~hiară a 'votat S:1m
h~Htl cu 85 voturi contra 38, legea prin care se 
introduce "Humerus claUstlS" pc-ntru studcntimca 
evrcească. 

De notat, di "HumerUS clausus" era în vi
goare şi Înainte de votanea procctului de lege. 

• 
S'a d\.!scoperit furhtl curclclor tii': transmis:

une dela moara lui Baba Ion din P,lncota. Auto
rul furtuhti este individul Bendc Aurel care este 
arestat de politie. 

• 
Adam Alexa:ndru a reclamat prcfedurei IPO

litiei că ind:vizi necunoscuti i-au h1rat un palton 

În valoare de 2000 lei-.. 
Firma de expeditie Kll~in şi Lazăr din strada 

Colonel Pirici nr, 2 a reclamat po1i ţ: ei sustra-eţi

unea unor mărfuri colO'nia1e de către indivizi ne
cunO's{;,uti În va,loare de 1500 lei. 

'A: •• ~ 

TELEGRAME. 
, 

Turcii refuză tratatul de pace. 
'LA liS-X?\' ~E. - lzm(':~T.pa~a va ,rot.i în şe

elill ţII. <le ma in~, o dccl.a.raţ.ie în C:l1X> !>C vor -ex
pune 11lOt,i-vcle pontll'u Nlri tun~ii nua.ocapt.ea.ză 

tratatul de pa.ee. Del:('gllţli~l. llnneri(1a,nă va canti
t1l~a i.rat,ath·ele în~epl1te ieri cu ,delegaţii lInroi· 

• 
CONST;\~TI~OPOL. - In Olia.ş '90 O!bSC--r\'ă 

. injuri 'pregii.tiridc .riizh;i. S'a 'l'ii,"'pi\11Idit ye~w:t d 
!\"Jnnu!-('.Il' 'll:a.ţ.lollală '<IOha Angol'a a fost 1,'",()nyo

,orută. fzmed-pa.;;a a pri'mit instl'li('lf.~nlli 113. l.au
;::Iann.e. ca imodrat ,d!npă l~tirea rlB('lara,~iei să 'pii

rifilealf',C'ii C'iHl'fal'\"nt,a. 
......... : Un. .. .... "·0'111 ...... '111. 

BURSA. 
Zlm :Cli, .,11 Ltmi<tric. '.- Des<:hiuerca. - Berlin 

13i5n. Nc\'.'-York 5j625. Londra 2483, Par'$ 3280, Mi
lano 1535, Pru.I:;U 1535. Budapesta iO:?5, Belgratl 406(1, 
Varşovia 175, Viena Î4 .. COT. stampliate 74. 

BUCUr~EşTl. ,,0 Ianuarie. -- Paris 158~, Berlin 
1'0, Londra I2HO, New-York 2i3, 'ltalia 1250. Elvetia 48. 
Viena 37, Pral!'a 77R. Budapcsta R90.- Valute: Mărci 
!25-~-130. leVit 125-130, tonti sterline 1I40-llh(l, 
franci, ~;ancezl 15RO--15S5. franci elveFeni 4850-~49. 
lire italiene 1125-1150, dinari 202-21f1. dolari 266-267, 
coroane aus!riace 32-33, COl'rane l1la~hiare 750--8, co
roane cehoslovace 715·_· 720. 

.. 

In chestia impozitului pe sfreini 
DOMNUL!'": DIReCTOR! 

V~', ro~ să tiaţi lDc în proximui llB\l1;lr al "So
liuaritatii' urmfltoarclor: 

La artk;olaşul "lmpozit~pclltru străini. III 
akntia Primăriei ora:jlllu:" apărut În numărul 20 
din ](i Ianuarie 19]" ~l pretuitului Dv. ziar. da
ti-mi \':lie % fac ohservatia, că PrimCtria oraşului 
Arad deja ClI În.:e))cre dela 1 Ianuarie 1922 a in
trodus a·;.;ca~ta t:1:'{~l Pc strilini pr:n hnLlrÎrea sa 
cu nr. 22:;60~-1921. prin urma,,': noi am recurs 
de llluit la acest iZvor de venituri. 

Vcntul r2a'izat din aceste incaS;lr i , durere, 
abea atin~C suma anua\(\ de 140.000 lei, care ÎI1l
pre,iurare este a se atrioui circulatiei reduse a 
qrainilof în acest oraS . 

De altfel intercsll11ce-l a'rătali 'atât nvcastră. 
c:Ît ~i cei1:;\tj ('1·::tătcni ai oraşltlui, mersului fldmj
l'istrat"~i loca'c, ne .ccrvcşte de sDriiin si indemn 
în inucplillin:a ~rclei chemări a e0ntluccrii ora-

l . 
~t:,1l1. 

Primiti Vă rog mu1tl'imirile mclc pentru OSJ1;~ 
lalitatea ~cf)rd1 tă şi aSigUr;lr'lc llcl)schitci conSi~ 
1,1 :ptii ce Vă p;Îstrez. 

Arad. la 29 Ianuarie 1923. 
Dr, ROBU, primar. 

• 
.Lu:im cu pLîcere ad. -

Un mare eveniment artistic la Irad. 
Cu ocasia concerfului Popazogll.!' 

nr {'.â.tă'-a "1'0mp ()Wll~lll 11<lf.\tnl. 1tl'ăn'31p ;;\1<10 

j,11fllll!'1\ta ('('k,t Itllai:-:fint-e arl"a r01l1âil1('I;'ti -- a 
('ii l'f'i f 11 i 111 a al rcwn1', (lf' 111111 t Il() t H reI l\ ,p:\. nil 111 A· 
pll'",nl {'el :mai dopiirtnt. Dl1'pă \'iokml:'ltll,l Ellft.,('l1 
şi ('ni rh,i l'P1HPzrnt.a11ti aii flide:i lH:a",tr!\ Ih',liTl1:I

t.ir·r·: 1. \1:111; ,1<-0'('.[1 ';'IiM. Yok\ilt'~.!'l1. ',,{'am Y\I1C 

râ )\,;] 111 !t,i T'1:'p:!71l!dn. 
Po r:~i trf'idintfii j\I'H,d'lll -- in 'jJtll'f(· -- ii 

cnnn:l,~t,· şi par<t;{'iprnoa la 'pr{)'(luC'tÎ,ile ,10)' .al't)i~t,i.['.~ 

IfI f,"t î,nt)"("if'~!"'\n tut.llN,r :L:;>t,e,ptarilor ~i lIn ll'e în
(k,im (':1 ])l1h1';;'\11 'r]rq'it(1\' !l(' aTI ii. arlf'\'Iil'atii. "'a 
~t i"~i(lp :I('(':I~t ii 'tla t:1 .;;i.Î l'iiC'lPlU1H:Lj (' hf'm:'Lri·llll' 1 \1 i 
N. PlIl':u:r,gl". 
. N. 1"08 ~0g'lll e~t(' l'f'n.ţ,l·n v iol\'lw{~l ._- i n"I'l'n· 

mf'ntlll ('('llO'e-rt01ol' 111.: - c'pco,:W'f'. e>'lt.e Enol,"'tm pf1n·, 
f,1'11 vjl·U:l. A t('\JlPU 1 rhn Bn("I1J'(\~I,i qlOllt.e R'O f'ţlUDla 
că ;.:i'ngll!',ilt' săli ill-hiph1lp j-k-fI. d'at 'nunJlai ('.011-

(,Cl'tplp J.:nn'>f'l! -- J'npa,,}/.:dll. ('\1 0<'<lzj,a, ('O!l\'!()1'tI'.? 

lor Pnpa"',g-lill în A Pll~. p'!,p$a'l~ "C'.ri'l -('ele illHlIi ,fr'\l
moa"f' pn.(!'illj la 'af!lI'f'S'a tfl!narului 110>'tru oompa· 
trioL Popa~ngll1 î1}~ă are un rl,pf{l(·t ~al'l('\ Ţlf'nt.1"11 
80('(,101(' tr('C'~l!t.O ('l'a poMe o i<'a1il1ate: e rm()da~t ~i 
f\l1t{'.!'111 Tiin:r1'l1l'iltO r d~ fnrt;ă <,u~H~'ân'f!I\l-l rÎlll trtc
ajl111'-\, îl prezintă Aratdnln:i ;l'a pe ~rti'sl,nl {'el 
'mHli di('''ÎÎ'dT'~jt a con rd('j \'jolotwehlllli. (\\1 ~T)('
ran(:!f, ['ii :trtldan Î'l vor ;;-ti "ii nlTHeeieze IIlal' i,l'e ha
kmtp, ('all'~ cl,in !1("J1oTaeire ~Tlllll;;.c aşa -df' raT. 

, .'il. NC!lUi'ă. 

I ;"~Z!l!!"'" " .... rn li .... S """" S IC!I $ ~ ... 

ŞTI RIT E A T R ALE. 

Re,ertoriul săptămânii. 
MfRCU'RI: Abatcle Constantin. rel)reZj',mtatie 

d~ ~altl. 
JOI: Masa. 'Opereta. premieră. 
VINI~RI: M<t!'3 (Ah, A.). 
SA.MBATA: M::t.'a (Ab. BJ. 

nu MI r--;t:CA: M1ti!1eu': "Minte n1UZ'i:a", S:::':lra: 
1\'bsa (Ab. C.). 

Ali Mcrcur i reprezentantii arte: teatrale m~~~ 
~hi:l1·t'. vOr silfbători pe dna Tolinus Etel Csi.\!;C\
h:'izy. cUe e de 50 anJ în caritcra tcatrală. Vor 
llla p<lrte la această serbăt{}arc dele);'atii aWCÎa
tii\rlr tcatr,!l(' ma.g;h'are şi 'Tomâne. Festivalul ju
hi\~r se va deschide la orele 7 şi jllmritate. După 
f.lkiUrl1e exprimate de deh::gaţi. aetorc: :ărbih 
ti Irite ;!'~ va rcprezenta "Ahatclc Constantin". 
f1lll);J rcnrc7,el1tJ,tie va avea loc lin banch:::t in S:l

ll'lc .,P:111onia" în .onoarea IPr:madonei serhătn
rită, 

• ... M ...... "$ #r: .. nt. .. 
Poşta Redactiei. 

n. D. G. Arad. -- Intâmpina'r'2a dtale n'o [)l!- . 

tem IJuhJ:ca tiin cauza tonulUi in7.u!Ultnr la :tdrcsa 
ziarului nostru, 
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ra!l'jna oi SOLIDARITATEA 
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CINEMA. _P_I?_LI\_l_A_R_I_"_(_}....;r<,;...A:..;~_l_i [>$(:_._' 1. __ M....;L;.....l N_l...;;C....;l....;P....;A.;::L_:..:A RAD, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• I ~ ELIXIR D'E STOMÂcl::~ LADY HAMILTON în 2R, 29, 30, 31 ]alluarj-? 

in "Apcllq". (}!oriosul NclsoJl. care în calitate de 

amiral al p'otCi em:-iczc la Tr4lbl~::r î11\'îl1~'~ ]Je 
lleÎnyin':;11o:1I1 Nap0!cull. c!>lc orhit de frutllscta dan

satoarci Lady Hanllto:l :;;i o ia dc sotie. r'ica 

S31 1923 prim. 

Hotărâre. 
I • Il reparat din TIRtorle (Ct'uts.ula) cu e!ed ne. : ~I 

. l' : intrecut contn hHlisposiţtei de stomac lIi Inte·s· I ',. .. 
• tine, (maţe) lipsei de Illletit, greaţl\, ·g81.6 În •. r 
• intestin ~i Indl~estie f'ii49· II 

1\\',il1d în n:ucp,: C,I în t!!l1Pll] din urmă pre- =1 ~"arnlacia I)r. Foldes, Arad: 
urojd!C'j de strad;l na şt!c aPfCl'Î:tl;Tlerite:!c eroului ' tllrile at~Ît ale \'ilc1of cornute, c[\t ~i al.; pordlor _ • 

şi ujp]omatt;'Ui Nds{)!1. CCtl,atoria In In.: de kr'::irc 1 sa!! ridi:at considerabil ş: d~llld loc' în parte ce- •••••••••••••••• .. • .. ·········" ...... 7: 
r'-'rci m;'l-::clarilo r din!(ji..'a!it,ltc. stabilim prl:ţuri!c 

şi ce) ce a c{1~tiKwt re~oectlll hll1l'eî pr i ;l faptek , c:lrne i (II'': vita şi ue porc dllP!\ elim Ur'lllcaz[\: 
Carne de: \'jt,i cal. 1. 1 kgr. Le: 16.-. Carne 

ll,~ vita c;:). II. 1 kgr. Lei 14.-. Carne de vită cal. 

l\fVA:-:'TA ALTL}IA aWlltun În () acte În 1lI. 1 hr. Lei 12. e
-. Carne de vi(d cal. L 1 k~r. o rugare! 

29, ,m JI laJ:u .. \,'!e i11 "llrania". Cnnsl!'i"j' U;ns arC Lei l(j.~ ". Carne de vHel cal. II. 1 kg:r. Lei 15.~,-. 
!) s()tit' ctrda toată societatea înalt.! ii fa'~c curt·.:-. Camc d~ \'ite! În desvnltarc ca). 1. 1 k. Lei ]3. _. 
fa Îns{\ nil Pl~mcşte nU mai pc artistul Frcu Cbr. Carne de \'itel În delvnltarc cat li. 1 kgr. Lei 
-::::nC are c{)lll'epţij ,\{lcv~\rat c~:\'akreşti despre 
lume. Iil.:;epc. Î1]Icun.:;'tit~ra potentat/! prin ialuzi;t , 11.--, Car~e de por.: cal. I. ] kg-r, Lei 30.-. Carne 
h;'lrhaw~!li. pr'n În..,;c-n.:{trih,'. sotiei (\'] a :1- ue j}or-: ca!. Il. I kgr. Lei 2R.--'. Untur;\ (unsDare 
j\ln~e În <l~)r()pi-Cr~~l artistuluI'. Sf;Îrşjllll c, c:; Mr- l')pjt~t 1 1')I;r. Lei 60.~. Jum;tri 1 kgr. Lei 30.,-. 
hatul iall1z tra'};t:' b, rfhHmdcre pe sutia lui, a- ~lI11cil verde afl1rnat~t ndiart<i lkU.Li'.!i 54.,-
cCasta. nep!! tiin d Sllj)()rta scc{[turilc îl tI :::ic1;:. (le ~[Jl1tă afuma t;\ fra rtti lkgr, Lei 78,---. Cftfnati 
a[.:i procc~e, jud:.:...:tl\i şi sÎnu:::idcrca snt/ei. I ________________ • I proaspeţi d{~ carti\.: dc porc I kl?:r. Lei 34.--. C,\r-

Rugăm pe Onor. 
E:.etltori, ca în 
toate ocaziile de 
cumpărări să se 
refere la an un· 
turile publica
te şi citite în 

Redacto., responsabil; LAURENTIU LUCA I llaH afumati din Carlle de Porc lkgr. Lei 40.---. 
i ~;t1a1l1a tie varit ) kgr . .Lq 40. <--, MDz'cluri cal. 

Cf.NZl;RAT: Dr. MARCO\'ICI. i L 1 kgr. 11':i 32. --~. Mezelul'; cal. II. 1 ku. Lei 28.- '. 

, . ·'L-' •• ::." - I Os,înză (untll r~i d~ li, pit cu ai) 1 kg"r. Lei 54.--. 
ll.l~UPIG . I ~l{i1iil1;\, Cr\ld~l 1, kg~·. Lei, ,52.,~" Sbninft a:umaLl 

Se aduce la t:unoşhllţa generală el Ou ml- '11 k. ,LeI ,1;('.-. ::-;bmii<l dclJc<llcsa 1 k~. L~l Se';, _o. 
ltecă 4 Martie 1923 ora 1] a. m. s'! ţine licitaţie A~este preţuri Într;\ In yigo:lrc ;,:U Zjlla de 1 
publici În localul pril'l1ărid Curti ci, pentru areli· februarie <l. c. 
darea dela 1 Octombrie 1923 a pustii mosterli·1 Intre ;!ltc1c sust'llem întru toate disj}0z itiiJe ClI
torilor ddunctuhii Jani Bulbnacă, situată la 500 p'in~e În ordol1Zl\T'ta Wlas1d 7151,,-1922 şi partea 

m de gara Şofrol1ea. comptaă dln 74 iugăre rdLTi(o:lrc 1:\ pretul oa\lal~)r din ordonanta IRO-

I "SOLIDARITATEA". mlld p!imânt arabil, casă, grajduri si dependinte 1')23. 
Prima strigare 700 lei iugărul. Det~!ii se pot \!' .'() 1 '19)~ 

i ral, ,;\ .J. ~ll1l1aqc _'J. 
cere LQcotenornfului Pantely I\thail Str. Oillrg U 

/Tellki) Nr, 2 Timişoara. 

Judecătoria de ocol ~iria, secţia drtii fundu 're. 

Nr. 2649-1922 ef. 

Extracf din publicatiunea de licitatie. 
În c<:rerta de ex:~ulare făcută de urmârito

ro.'1 Banca Popor'lă S. A. din Pâncota contra 
urmăritului Pfeilschmiedt Adalbert domicil'at 1'1 
Timişoara, judecătoria a ordonat Iicitaţiunea 
execuţionall în ce priveşe 1/2 părli din imobilele 
situate In comuna Pâncola circumscripţia jude
cătoriei ocolului Şiria Nr. Plotocoluhli ef. 499 
Nr. de ordine A) :.1. şi Nr. top. 530 cu pl'{ţul de 
strigare 908 Lei pentru incasarea creanţei de 
5000 Lei C8f..ital şi accesorii. 

Licitaţiunea se va ţine in ziua de 26 luna 
Februarie anul 1923 oarele II la casa comuna!1 
a comunei Pâncota. 

lmobilul nu poate fi vândut pe un preţ 
mai mic decât jumătate din prelu] de strigare. 

Cei cari doresc să liciteu sunt datoTi să 
depoziteze la delegatul judecătoresc 1D% din 
pretul de strigare drept garanţie in numerar sau 
in ded'! de cauţie socotite după cursul fixat in 
§ 42 legea LX 1881 sau să predea aceluiaşi de· 
legat ehitanta consta tâod depunerea judecăto

reşteJ prealabilă a garanţiei şi să semneze con: 
diUunlle de licitaţie. 

Daci nimeRi nu ofer~ mai mult, cel care a 
oferit un preţ mai u,'cat de cât cel de' 
strigare, este dator si intregească imed iat garan
tia fixatli conform procentului pretului de stri
gare la aceiaşi parte procentual a P'I eţului ce a 
oferit (§ 25 XLI. 1908). 

Şiria, la 23 Decemvrle 1932. 
Dr. HOTĂRAN mp. 

judecător. 

Pentru conform:tate 
GH. COST AN 

& 
«» 
l-
I 

lE» 
A 
R 
I 
ITI 

A 
I 

E 
A. 

j)r. ROBU, 

primar· u ......... ~ .... ~~4IIl ..................... ~ ..... 
, ----<,~, .,."._,-----,--, .. _--,._-----------------1'.,' 

I 

.a~ ••• a ••••••••• t~mg.8a ••••••• Ba.R~ •• ~ ••••••••••••• 

: ~----------------------------------------------.--., • • • • • -• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
~: 
• • • • • 

"VICTORIA" 
fXSTITur DE CREDIT ŞI ECONO~II 
CENTRALA: ARAD ~OMANI~. 
SUCURSALE: IN CliISINEU. SIRIA, BOROSINEU 
ŞI RADNA JUDETUL ARAD (ROMÂNIA), 

IN CASELE PROPRII. , 
. 

Capital societar şi fonduri proprii: 20.000.000 Lei. 
Depuneri spre fructificare: 80,000.000 Lei, din 
care o parte considerabilă sunt depuneri americane, 

RAMURI DE OPERAŢIUNI. 

: Execută tot felul de operatiuni de bancă. 
: A.cordă: Imprumuturi cambiale. 
: 1t hi potecare. 
: "de lombard (pe gaj de efecte)· 
: financiază intreprinderi industriale, comerciale ş.i 
: agricole. 
: Cumpără şi vinde monede străine (Dollari, Mărci, 
: Lire, franci şi alte valute). 
: Primeşte depuneri spre fructificare pe libele ~i in 
: cont curent 
: Primeşte bani din America ca depuneri. ori pentru 
: inmanuare partide10r în Ţara. 
: Efeptueşte comisiuni primite din America 1n afa-
: cerne emigrantilor. 
: Are legătură de cont curent cu toate băncile din 

1 : Ţară şi străinătate. 

1 5a .......... 9.~~ ••••••• R •••••• ~_~~.~a~a ........ s .. . 
------- --------------------------------.----------------------------------------------------------------------~, 

TiJJw·raf.r.a .. CONCORDIA" Arad 
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