
14 S~pt4"TBvrie 1921 -
_ Agenţia D,mial. e informată. că salariile 

funcţionarilor de stat au fost urcate cu 10-65 la 
; sutA. • 

_ Az., Mercuri urmeazi'i. ~ se prezenta. l~ 

~bÎroul populaţiei locuitorii, din 
1 Circumscrip~ia', ~tr. Nic. Grigorescu, Mir
~tea Stă.nescu, Dim. Bolintineanu. str. Vâ.ntului, 
:~tr. lemei, 1 Dec. şi Calea Radnei. 

t
~·. Circumscripţia 11, &tr. Teodor Ciootea. 

Circumscripţia lU, Itr. PioQerÎlof ~ strada 

. Cscrep. 
Circumscripţia IV, str. Ormai Norbert. 

* 
_ Lucrlirile podului dela Borcea, conduse de 

irecţiunea constrllcţiUllilor ~i PQdUrUof, a cii lor 
rate, ,i sub supraveghere.a directă a d-lui ing. 
ăileanu, sunt aproa.PQ te.r81IUlit •. 

Lucrările progresează mai mult decât mulţu
•. ilor. Din 420 ro., )ungimea totali a podului, 

sle 320 s'au !!Ii lucrat. Intreg scheletul este gata; 
mai aşteaptA dela uzine.e Re~iţa 300 tOlle de 

ateria}. care In dteva zile va fi pe ,antie(. 
Pâ~A la Octombrie lntreg podul va fi montat, 

oi, in 20-25 zile se va face nituirea a~a ci, 
Noembrie eirculaţiunea se va face pe noul pod. 

I Noul pod este odata şi jumatate Blai rezis. 
'~ nt decât cel vechi ~i este construit pentru linie 
. bi(t DeocamdatăI nu se va monta decât o sin

ri linie, fns.ă imediat ce se va avea materialul 
ceSir. se va pune ,i a doua. 

• 

- Mari,ca Piff, din Timi~oara, cOllducăroarea 
:/ IIi magazin Qe turnătorie s'a sinucis la locuinta 

In!ăfturânduşi tn jurul gâtu lui o sârmă şi vâ .. 
~u-şi îll gură un ciorap după care, in nepu .. 
iii a s1riga, ii~a strâ,lls sâ.rma de gât până a 
rit Cazul face seuzaţie. (Rador). 

* 
- Charles Bertrand, cunoscutut parlamentar 

,[ cel ,i preşedintele« Federaţie i interaliate a 
IUft'ilor luptAtori~, va sosi }a 16. c. România. 

Sâmbăti a avut loc la Bucureşti Intrunirea co .. 
j elului de receptiune. 

Au asistat: D. N. Stoica, presedinte la Apă.. 
oru patriei; d. general Plperescu. d-na colonel 
tilici dela. Soc. V iduvele eroilor morti în 

~ te; d 1. Lungulescu dela U. N. L. : ,d. Pa pai ano dela. 
cui subofiţerilor de rezervă; d. Popa şi Du. 
eseu dela Apll.ritorii patriei. 
S'a alcătuit programul complect al primirei 

trului oaspe. 

* 
- Ministerul de comunicaţii a numit o comi

e, compusi din d .. nii Caracostea, directorul 
siliului superior ca preşAdinte. AI. Cosmovi ci ~i 

silt delegat dela direcţia întreţinerii C. F. R., care 
iri studie/.t valoarea eli lor ferate particulare din 

rabia, evaluând aproximativ preţul acestor cli 
le, deoarece Statul a intrat ill trataţi ve cu 
ciele de ballque et de credite din Paris pentru 

~u umpă.rarea acestor linii. 

'" 
av. - Jurnalul oficial ungar publică decretul pnn 
i < se ordonă executarea tratat'Jlui de J~ 

non. 

'" 
. -:- Comisiunea pentru încadrarea tn corpul 
Uie a d·lor ingineri şi conductori din întreg 

nl, rului ţării, urmând a termina lucrările până 
lll\ Octomvrie ) 9~1, toţi d·nii ingineri şi conduc-
01\;1 .~ari ocupă difl'rite funcţiuni publioe, sunt fncu
)j~ untaţi cA pot înainta ministerOlui de lucrări 

Ice, cererile d-Ior in acest sens, însoţite de 
.le ds studii a cursurilor liecundare şi de spe
tate technidl ce posed, precum şi certificatele 
autorităţile la cari au funcţionat sau se gă.. 
In. funţiune. cu arătarea timpului servit şi 
IUL Cum ~i-au illd~plinit insă.rcinările date. 

* 
- Monopolul tutunurilor a produs tn Italia, 
ul fillaaciar 1920-21! suma de 2 miliarde 

C tnă..tate lire. Impozitul asupra tu!unurilor dă 
'tnal Illult de 7 milioane lire pe zI. 

• 
I .- ~a Tokio s'a ratificat cOllvenţiunea dintre 

'Oca '1 Japonia, privitoar0 la insula Jap fi cablul 
ceanul Pacîtic. 

GAZET.l\ ARAIHTLUI 

- L!1f);, dupi unsi .,\ urag-an pulernic. ce 
a tillu' Treo patru minute a făcut ravll~il lngro-
2l1toare tn Budapesta Urag~nul il doborît la Ileflu
mărate case coperişde şi a devastat indeosebi gră
d\llile ,i parcurile. Numeroase perl'oane au fost 
rănite de obiect.ele d.)borite de vântul puternic. 

• 
- Spre a se pURe capăt murdă.riei ce Se 

faeft pr~1t vagoa ... , direct-iuBea a hOIăcr.' ca d~ la 
1 Octomvrie c. să fie amendaţi cu 40 lei paşa
gerii cari se vor urca pe bănci sau canapete, pre
(um şi cei cari vor arunca pe j<>-" răI1i\,iţe de ah
lPenle, Qlucuri de ~i,'ri, etc • 

Cu acea~i amendă se vor pedepsi călătorii 
eari nu var păstra tit tren o ţinută cuvincioasii. în 
Imbrăcă,minte, preculll şi cei cari nu vor avea un 
'oq cuvii ndos în discuţiile cu personalul de tren 
sau cu tovar~sli de călătorie. 

Din aceste ameU2:. 5 la sut' se va acorda 
personalului de tren. 

... J"'t .... -.. tU! ... --- .4 ........ 

TELEGRAJIE. 

Ml~care~ Ulollarbistă în Germania. 
Berlin - Comisia de control interaliată din 

Berlin a cerut cancelarului imperiului să facă O 

anchetă. severă în chestia mişcă.rii monarhiste Cart 
a luat proporţii mari ÎlI rânduril" Reichswehrului, 

]rarca germană scude· 
Berlin --. In capitala Germaniei Ii'a produs O 

mare panică. în urllla scă.derei repentifle" mă-reei 
~ermane. Bursa, l/. fost Închisă. 

Deralnre., trenului expres 
Strassburg-Lyon. 

Roma. - Expre8ul Strassburg-Lvon a deraiat 
în gara Ac1~et!\. Sunt 25 morţi ~i 60 riniţi. 

Consiliu de Plllllştri. 

Buerweşti. - faţă. de consiliul de miniştri ce 
va avea loc mâ.ine se arată un mare intAres. Con
siliul va discuta situaţia politică. actuală şi impor
tante chestiuni de politică externă. 

Re~llla Maria ,1 Principesa Heleuâ in 
Paris. 

Pari~. - Regina Maria a Româ.niei şi princi
pesa Helena au sosit a2i la Pari!;. In gari. Regina 
Maria a fost întâmpinată. de toţi membrii guvernq
lui francez. colonia română ~i studenţii universitari 
romini. Reginei României i.s'a făcut cu aceasta 
ocazie ."ari ovaţii. 

Lupta continuă intre bandele ms
ghiare şi trupele austrlace. 

Viena . .....;. Dupl ~tirile iosite Luni, fn noaptea <te 
pumineci I!pre Luni, O bandă maghiari mai mar" 
a incercat din nou să pitrundA. pe teritorul aust.riac. 
Insurgenţii au încercat la lCirchschlag să. treacă. 
frontiera austriacă, dar dupl o scurt! lupti au 
fost respiJ.l~i de trupele austriace. Comisia de ge· 
nerali interalială a decis ca ppntru apărarea stabi. 
limf'ntl"lor industriale tiela \Viener Neustadt, să 
sta1<lileascit dealungul Căilor ferate Wimparsing
Wiener Neustadt o zonă neutrală, pe teritorul 
maghi:w-. 

* 
Bratislava. Ziarele de aci allllnţit cit între 

trupele austriace ~i acele ale lui Horthv stau des
făşurat lupte foarte violente. Bubuitul tunurilor se 
aude pAnl fn oraş. 

ViMla • ...... 
la frontăer'. . 

Millistrul 
• avut azi 
SchQber. 

AJi au pJec&t noui trenuri CU trlJ.pt 

d. extern. italian. D.la-Tor.s" 
tratative tndelungate cu cancelarul 

Ungaria mobil1zeuzs (?) 

f]tulapesta. - In Lepetfalva !';'a publibat un 
ordin d., mQbilizare Il 11lluror birbaţilor de 20-30 
ani. Mobilizarea se face pentru armata hOrlhysti. 
Acelora cari nu s. vor supune ordinului de mobi
izare, li s'au pus tn vedere că. vor fi împuşcaţi. , 

3 
• 

Tr3hltivele ruso-române. 
BMca.,..şn. - Tra.'at'v~le intr. delega_ii 11.1 .. 

veruului sovietic al Rusiei, şi delegaţii Româ~îei 
VOf Incepe la 22 Septemvrie in Varşovia. 

Ministrul plenipotenţiar Filalitti ~i 3 delegaţi 
vor pleca mâine la Varşovia în vederea acestor 
tratative. 

Vizita dlul Benes tn "iena. 
Viena. - Ministrul de externe eebosloyac, 

Benes, a sosit azi aci. Imediat dupA sosire minis
trul Beiles a cQnferat timp mai Illddunga. cu mi
nistrul cehoslovac la Viena, .Fiedler, apol cu can .. 
celarul ~i ministru~ de exteroe austriac. După masa 
d. Benes, au avut o întrevedere mai lungă CII ~ 
ful misiuoei interaliate. Din &I,lrsi ~llţQfi~"t' se. 
allu n ţ4. că Italia) Cebo,.ovăcia. Jugoslavi~ ,i Ro
rvânia. vor trimite trupe .pentrq OCupafe~ teruporari 
a Burgenlandului. Trupele aceste vo, fi sub COI1-

ducerea ~eneral\lor francezi şi e~glezi. 

Consiliul (le mfni~trl nwgblur nu va.. 
respulltle ]a Ilotâ marilor puteri. 
Budapesta. - Ieri după masi a avut loc un con

siliu de miniştri prezidat de primul ministru. Con· 
siliul a luat fn discuţie nota adresata guvernului 
maghiar, de marile puterI. In legatură cu acest 
consiliu, sa comuniea! feprE'36ntall,ilor, că consiliul 
a deci~ sl\ nu rRlipundii la 'lot. Plarilof puteri. 
Acest comunicat senzaţional ziarele l-au adus la 
cunoşlinţă populaţiei capitalei, îa ediţii speciale. 

8tu(lenţil ardeleni la Pn.ris. 
Pari •. -- Studenţii universitari e:x.cuF5iioni,ti 

din Ardeal însoţiţi de profesorii lor au iosit la 
Paris. Studeuţii au depus pe mormântul solQatulq~ 
Ilecunoscut o coroană cu inscripţia: f'QPol"ul elib~
rat al Ardealului vecinic recunoscAtor francezilor. 

Tren atăcllt de bol şevicf. 
Chi~ineu. - Bol~evicii au atăcat trenul per

sOilal 2182, ce pleacl\ diogara Hotin; arUllcând 
"supra trenului bombe ~i granate de mâllă: Fochis· 
tul trenului Il fost omorît, 2 pasageri sunt ~rav 
răniţi, iar 8 mai uşor. 

Rad. responsabil: Laurenţiu f-uea. 

CINEMATOGRAFE~ 
"Răzbunare indiană" aventurele unei ziariste 

în capitalele Europei, în A poUa, tn 5 acte. Ziariştii 
sunt oamenii cei mai curi"şi, grandomani cleveti
tori, fără să-i iubească. cineva sunt binevizuţi în 
toate locurile. O expediţie, it unei ziariste prin 
lume ni se oferă aici cu toate peripeţiilţ ei tnchi
pnite posibile şi imposibile, plină. de haz şi sen
zaţie. 

Se va. J'ltpre7.enta Marţi, Miercuri ,i Joi. 
.. 

Castelttl M isi6"rio8 fraged ie in j acte In • Ura. 
niac sărmanul Pavel ajunge de secretar la Ull 

conte, care stă. ca prizonier intr'un castel. Cauzli, 
e că el a căutat să afle elixirul vieţei. II află, 
dar are nevoie de jerofe. Era să. fie tnsuşi Pavel. 
pe care fi iubeşte cODtesa. Când aceasta aude de 
soar[ea lui Pavel se sinucide prin ce Pavel scapă.. 
Contele dând de normele soţiei sale se sinucide 
şi el. Aşa scapii. Pavel de ursi ta lui ~i trăie~te fe
ricit cu aleasa lui. 

Ruleay.& Marţi, Miercuri ~i Joi. 

Mauriţiu Reusz şi Fiul 
Fabrica de spirt de oţet ARAD 

1. 5 

Sit l"ecomwdă produetele lui 

l-a Oţet de Spirt 12°10 
în preţul cel mai oonven.bil 

• 



• 

4 

MICA PUBLICITATE. 
Se caută nn pian o, plătindu-se chirie lunară.. 

Cu ocazia cii, l ătoriei ml'le la 'rimişo"rR am per· 
dut (paşaportul No. 82231) (Dosar ~742) eliberat 
PA nnmele meu. Rog pe acele care 1.11. aflat si$. 
binevoiască. a~l aduce la locuinţa mPl\ S'lluuil 
Roth piaţa Ppştplui (Halter) nrul 7. Ob;l~ea.la ii I 
va fi recompensatâ. ~m~ 

In Bonceşd se vinde din mâna Jiberii. ~O( 1 ju
ghere pământ., Cil instalaţii economic!\, 40 )ughpre 
plant.aj de pruni. Iufonnaţii dela Bela Papp, pro~ 
prietar. 281 

Teatrul APOLLO ... ,/1 Teatrul URANIA. .'....................... . ...................... . 
In 13, 14, 15 Septemvrie 

Marţi, Miercuri, Joi 

Film american! 

Răzbunare Indiană 

In 13, 14, 15 Septemvrie 
Marţi, Miercuri, Joi 

Romanul lui Teofil GBnth. 

Castelul misterios 
aventurile reginei zia- Tragedie în 5 acte. In 

G .\ 7'; ~T A A R A n lT 1. TU 

WEISZ şi ~ BENJAMIN 
Mare depozit de articole ţesute ,i tricotaj 
Bulevardul Regina. ltl,u·i. nr. 2~ 

CHIPlE STUDENŢEŞTI 
pen!rll elevii ,:,coalelor ~uperioare, confec
ţionate din material de calitatea primii 

•••• bucata tel 45-80 •••• 
Chipie militare "au pentru civili institute 273 
de în\'ăţtimânt, fnncţionari la Calea Ferată, 
în mare 8sortiment. Confecţ.ionez haine de 
modă pentru barbati şi parde"ie pentru 
preţuri avantajoa~e. Dlor învăţător şi func
ţionari de stat acord o reducere la preţuri 
de 10 la. sută.. Rog binev0itorul .. prijin: 

Gheorghe Marita croitor ARAD, str. Brancoviciu 1 

ristelor în toate capitalele rolul principal: M. Var- • _ _ _ _ _ _ _. 

:---lume_i in_5_&cte_. _"~_k_OnY'_L.B_erkY:--'A._Nya--."y It Pentru· orice cnmpărări ~ 
In atentiunea 197 I 

, ~ şi vânzltri de hotelUl'i, re~t&urante, cafenele, ~ 
cumpărătorilor de mobile prltvăhe ;:;i imobil<l (case' doritorii snnt ru

găţi a se adresa la agentul de mijlocire 

!<>!~:raP~~~~: î~r!~~~~rtUI,ided::\~l" w1:g:~~ ~c Mei mOIU~cSunEo~cuSt AIEn ARradEr:;\. prO\"l'nCl'e. 2~16 ~ feld, Arad, Str. Eminescu (Deak }'erenc) Nr. 40 ~ 

Directoratu! General al Internelor din Cluj, 
Olrectiunea Generală a Polltiilor din ."rdeal si Sănat. 

~ , ~ 

NO.-1895 VI-i 

Publicatiune. , 
Se face cunoscut doritorilor că in ziua 

de Vineri 30 Septembrie 1921. ora 10 
dimineaţa va avea loc la. Direcţiunea Ge
nerală. a PoIiţiilor din Cluj, Palatul Justi
ţiei din Stmda Cuza-Voda No. 3, etajul I, 
camera 123. licitaţie publica pentru furni
zarea a: 

500 (cinci sute) căciuli negre, 
3000 (trei mii) perechi de moletiel'e 

(jambieri), şi . 
3000 (trei mii) perechi mauuşi de lână, 

necesare corpurilor sergenţilor de oraşi 
din Ardeal şi Banat. 

Licitaţia se va ţinea in conformitate 
cu art. 72--83 din legea comptabilitaţei 
publice, neadmiţundu-se supra oferte. 

Caetul de sar'cine şi coudiţiunile se 
pot vedea in ori ce de lucl'U intl'e orele 
10-14 la Divizia de materiale a Direc
ţiunei, Po1iţiilor in subnumitul local. 

Ofertanţii vor depune in ziua licitaţiei 
garanţia de 10% din valGarea totala a 
lucrarei fie in numerar' fie in recipise de 
ale cRasei de depuneri. 

Cluj, la 12 August 1921. 

Director General 
(88) C, Tanasescu 

Adl'esa: Cafeneaua ~Col'n!ll VânMorulni •. 

• •• _ "lUi • 

prlme~te spre pub
licare anunturi I ef· , 
tine. 

In atenţi unea proprietarilor de prăvălie 

Sigite De cauciuc 
prim~şte spre efeptuire pe lângi!. preţurile cele 

mai e.onvenabile Francisc Lovrov 

tipografia Rithy 
vis-n .. vis de bf~erica Minoriţllor. 

Regatul România. Judecătoria de ocol Pecica. 

In numele legii. , 
Judecă,toria. de 0001 ca instinţă penală. in 

cauza penală pornită în contra Sucursalei din 

•• : • • 

III 
MAXIMILIAN KONIG li 

• • • • .: 

Agentie vamală, coneetdonată de ~linl8te- : 
rul de finanţe În A.rad ,i Cartle1. "~fep" : 
tai este operaţiuni de vimaire vaa'oanelor • 
colective în decara de 48 ore. Trao8por· : 
turi de bagaJe şi mărfuri cu .ucata pe : 
)su"ă caranţă dellliDă. Reprezentanţa 80- : 
cietăţil Generală de Asigurare 8. p. a. * 
oococaxx:JO din Fraaefort. axn:!DDOOO 79 * 

Biroude transportu
ri in toate tari le , 

ARAD. 

• • • • • • • : • : 

14 Septemvl'ie Hl21, 1 -Pecica a societăţ.ii anonime Moară FereShat A 
A rădall cu sf'dinl îu Arad. repl'eZetltlltll prin n, 
rectoru] ei Paul Veisz, Adolf Elias, propriet>l\fl. 
morei cu acela~ nume diu Pecica, Conrad Schp,~ 
proprietarul morei cu acela~ nume din Peci,:\ 
Stefan Kelemen morar din Peoica şi a. SUcursfu( 
din Pecicr. a societăţii anonime IDOltra Ghizela c 
~t'diul în Budape~ts, reprezentatâ. prln Director; 
ei 1 0:0: it 8chreiber pentru faptul de comravellţ\U, 
la de~iziunile mini"teriale No. 10314-1820, 
No. 201H5-1~12U, tu urma aeuzitrii susţinută ,i 
DI A. NOVIiC, procuror delegat, a.l Parchetul 
Arad, cu participarea că. judecător a. DIui Ju' 
COW'Han tin N. V lisiliu ~i a DI ui Gheorghe Hurg 
00. Gretier al şedinţii, a acuzaţilor :ms. num;, 
liberi, şi a. apărătorului Jor Dl Avocat Lazar GL 
beleş din Pecica, li pronuutat în urma. desba, 
puGlice. ţi~ute la lO .. Martie 1~21, după. a.sculta OI 

acuzării ~1 a apă.răm următoarea. 

Seatinta. , 
1. Acuzatul Paul Veisz, Directorul 

salei diD Pecica. a. societăţii auonime M.Qara 
restrii.u! Arăda.n cu sediul tu Arad tu etate ' 
55 ani de religiuue mo~aici\, domiciliat în 
strada 'Ioan Weitzer No.2 eate vinovat de fa.p 
de contl'avenţiune prevăzut de art. 1. din I( 

pentru imobiliza.rea ljIi ~epartizarea p~odu 
agricole din U120 ljIi art. 34 dm regulamentUl 
de aplicarfl precum IjIl d~ ~ontrave~ţl.une~ ~[~ 
zutl de a.rt. II. din DeClzlUnea. mluhltenala 
20195-1 !120 iar potri vit lut. ilI. din ace 
decizie, pede~sitâ. de a.rt. 8 din ~e0retul lege 
29ti9 din 10 Iulie Uj}~, cea. dtutÎlu contra, 
ţiinne comisâ. prin faptul că a fabricat la m 
din Pecio~ sucursala. societăţii anonime M 
Ferestrii.ul Ară.dau din Ara.d, 2 tipuri de I 
tn Joo de a fabrica o singură cahtate de 
conform dispozîţiunilor deciziunei de mai sus; 
de a doua cOlltravenţiuue comisă prin faptul 
a luat vamă (uium) 12% ca plata pentru 
niş plata. tu natură. fiind oprit ou desăvâ. ° 

făcâ.udu~se şi a.plicaţiunea. art. ~6 o, pm. 

II. Acuzatul Adolf Elil\.s, în etate de 40 
de religiuue mosaică., domiciliat în Peoioa-ro . 
de profesiune morar este vinovat de faptul 
contravenţiune prevă.zutâ. de art. I. din De 
ministerială No. 10314-19~O şi pedepsitA dt 
12 din iegea pentru imobilizarea ,i repart 
produselor agricole şi de art. 34 dm regul 
lui de aplica.rell> al acestei legi; este de ase 

• vinovat şi de faptul de contravenţiune prev 
de ar~. 1. din Decizi<l. ministeria.li No. 20190 
care se pedepseşte potrivit dispoziţiunilor 
III. din decizie, conform art. 8 din decretul 
No. 2~69 din 10 Iulie 1919; fiind culpa.bil, 
faptul de coutravenţiune previ\zut de art Il 
Deoizia ministerială :So. ~Ol~5-92U> oare 
depseşte potri vi ti dispoziţiunilor art. III. dia 
cizia de cătră art. ti din Decretul lege No. 
dill 10 Iulie UH 9; cea Intr'u oontra.ve 

I comisă. prin faptul, că. a. tabricat la moară. 
Pe cica 2 tipuri de făiuâ. in loc de a fa.b~ 
singură. calitate d~ tă.ină.; cea de a doaua I 
traveDţiune comisă. prin fa.ptul că. a luat eli 

pantru măcini~ i:lo lei suta de kilograme ÎI 
de a lua numai 18 lei 50 bani cum prel'edl 
cizia No. 201!)5-J920; iar cea de a treia 
travenţiune comisă prin faptul cii a. luat 1 

(uium) 14°/0 ca. plată pentru mâ.ciniş, pili 
naturâ. fiind oprită cu desă.vâr~ire prin declti 
de mai sns, fâ,cându-s e ~i a.plicaţinuea ~ 
o. p. ung. 

III. Acuzatul Conrad Solte-rer tn etate 
ani, de religiuue catolică, domiciliat în Pe~ 
mltnit, de profesiune morar este vinovat ~el 
de contravenţiune prevăzut de art. 1. dIn 
ziunea ministerială No. 10314-920 şi ped 
d6 art. 12 diu legea pentru imobilizarea, 
partizarea. produselor 6gl'icole şi de a:~; 
regulamentul de aplicar~ a.1 a.cestei legl; e 
novat de asemenea ~i de faptul de contra:! 
prevăzută de art. Il. din Deciziunea mlD~ 
No. 20195-920 Care potrivit dispoziţiuDlI< 
III. din decizie g8 pedepseşte de art. 8 aII 
ratul lege No. 2Uti9 din 10 Iulie 191f:l. O 
tiiu contravenţiune comisi prin faptul 
fabrica o singură. oa.litate de iaiuă; ia.r 1)1 

doua oomisă. prin faptul ca. a luat, valll~ 
14% ca. plată pentru măciniş, plata. l~ 
fiind oprit! cu de.,;â.vârHire, fucli.udu.se ŞI . . , 
ţiuuea art. lJ6 c. p. ung. 
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