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Cine sunt? Dece ne duşmă
nesc aşa de cumplit il 

fără îndoială, că oamenii cari 
n'au să-şi rroroşeze nimic, cei 
cu conştiinta' implicată că nici· 
odată n'au traficat naivitatea ce
lor ce i-au ridicat în fruntea 
trebilor publice, n'au dece se 
teme de presă. 

Dimpotrivă, O respectă şi 
simpatizează cu dânsa pentru 
atitudinea ei cu adevărat con· 
structivă prin darÎmarea putre
gailui nostru social. 

Legea. ..apllrării onoarei" pe 
lânga fllptul că este anticonsti
tutional!, e totodată şi inutilă. 

Gazetarii de rasă - nu ŞI m
truşi! - ori cari ar fi măsurile 
de prigoană ce se vor desHin
tui pe bala legii ce se intentio
nează a se aduce de către .. pro
păvăduitorii democraţiei", şi ori
cari var fi penalitălile ce se vor 
introduce intr'insa, îşi vor face 
şi mai departe datoria de a da 
in vileag tol ceace se urzeşte in 
dauna consolidării şi a progre
sul ui acestei 'tiri, . pe toli a bu
zivÎÎ de toate calibrele 

Ziaristul convins de misiunea 
lui şi în· Matul nou ca şi În cel 
de eri, nu va abdica dela dem
nitatea lui, fiindcă i se croieşte 
un cod special şi va fi târît cot 
la cot cu toti delicvenlii de 
rând, ba poate şi mai rău, să·şÎ 
ispi.işească în fundul temnilei 

crima" de-a fi contribuit la SCă
derea consideraliei- cutărui om 
al zilei, a.mestecat în afeceri, 
Una mai veroas8 decât cealaltă, 

ViitQrul neamului nostru e frt 
functie de modul cum vom şti 
să plllmildim caracterele celor ce 
vin dUPă noi. 

Şi, de nu vom intensifica ac
tiunea de epura tie pe toate tă· 
fîmun!e, extlrpând fără nici un 
menajement toti ganglionii pu, 
'UII·n.i!. ce t.in.:i să in(eeter:e ~i. 
sa. ~hnr;\enf-:r;e inl,e;,,::2 
via li, sOCial';,· atu'lr;o 
U.'f"h',tai_t: V')tn lillr_~<,ta ".'. -~,,--
., 'r.., _ • c _ _ " ~ 

:\~t~.ef;!t'U~l r~;.c niu:~1l4:\ ce, ,va \.~t.." ~ 

!lUI să 1;;.PăŞ~8SClt gn::şeUtec ::Vii.-I· 
sHe de astA:!:l. 

Idei..-1trangu15rii presei, a por
nit in deosebi din partea unor 
politiciani ai Ardealului. Tocmai 
dela aceia cari au beneliciat din 
plin de binefacerile Iihertiitii ei. 

"Bărbatului de stat- - care 
promitea in opozitie nu numai 

l eS respectarea tuturor libertăţilor 
I celaleneşti dar chiar întregirea 

sI la.rgirea lor ~ odată venit in 
fruntea bucatelor şi prea infrup

ler li, tându-se dintr'insele, cu nesatiul 
,lor 1. anilor de neagră opozilie, fără 
or il. îndoială că, nu·i mai convine 
i.: Şt~ acum lihertatea presei. 
de Ş Când ziarele criticau faptele 

Secle( urite ale adversarilor, actualul 
V .. SIl guvernant jubila de satisfactie şi 

Ioa căuta pretutindeni să înalte până 
~eorgll1 în al nouălea cer şi pe cel mai rTI1· umil scrib; însă, când situajia 

.. sIa schimbat, din vina tot a po-
. IitlcianiJor fără scrupule, şi ga· 

. zetarii conştienti, dela un capăt 
!8n j la celalt al ţării scriu despre viata 

b 

~
. de paradis ... Ia care ne·a dus 

lem r' , • d 
t tu guvernarea a nu mat unUl a~ e 

SI a. zile de echitate şi democratle- , .. 
~u iim ziariştii ·au devenit supărători, ba 
J~ft1~E chiar .obraznici..." v • 

~AD Dacă a spune adevarul lnsem-
.-' mează: .obrăznicle" "lipsă de 

;neanU patriotism" şi "vftnduti liberali-
t 10'" - cum a îndrăznit un ne

*~~ norocit de ruhitic fjzic şi inte
.l>c .. ::aet'l. lectual să ne prezinte chiar pe 
I II; noi, cari am dus campaniile cele 
anul . mai energtce tocmai pe vremea-

'O si guvernărilor liberale (de pildă 
~r.in campania din timpul ultimei gu
d • nu1î verniiri liberale, dusă Împotriv~ 
•• a I cO!lsilierjdH1~~o. ·col BUZtlgiu ŞI 
d, anlll~"'2 1!l rht,i ,arecursurilor agra

'1' din Siilaj, câr.d, în urmă s'a 
,;,;~"j ,,,trt:i'gd presă indepen-

4C11'': rltn ;ii!a~ă de cele de
',abA .!mlste de noi şi .. domnii- cari 

U ne-insultă aslăzi, au speculat ar
Kcolele noastre); daca a scrie 

dUre diferiti potentati ai zilei, de· 
pe urma căror aranjamente se 
izbeşte şi in cele mai scumpe 
interese ale românismului, nu· 
mai afacerile- siimeargii strunit Ne luăm această sarcină, ca 
drept antidot la incercarea de 
terorizare pornită de "oamenii 
dreptălii şi ai vremurilor noui" 
şi ce va ieşi la urmă, vom ve
dea", Const. 1. Ştefănescu 

.f 

Ajutati săracii 
Pe sfrlIzile oraşului, bătule 

de ot1ntul aspru al iernii, la 
coIfuri fmpro1cafe cu lapovită, 
caUcii societăfll, desmoştenifi 
ai soarfei, indivizi pe cari 
oiala-; ignoreazd. şi-au aşezai 
conacuri, . cer$ind pentru mize
ria lor şi-a al/ora,· bucala de 
pdne, 

Apar ca nişfe spectre, in 
cimitire, re/evând, anomalia şi 
durerea. Unii, cu ochii sforşi 
lipsiţi complet de oglinda ma
gică a zilei, (şi ·târi1sc tn Intu' 
neric. truparile irosite de lipsuri, 
acoperite fn zdren/e fantastice, 
cercând cu mtina (nli"să, rndu
rarea celor pe cari nu-; zăresc. 
. Altii, persecutati de cine ştie 
ce ImpreJurărl l,i/rege, la fel 
·cu peticari Madridului, descrişi 
de B/asco Ibanez, aşteaptă În I 
fafa institutiilor caritabile, o· 
mizerabi/ă sumă cu care să I 
pololească hidra foamei, ce le i 

lor/urează stomacul. 
O hoardă (ntreagă, produs al 

civilizatiei, [şi scoale capelele 
din jalea bordeiJor, ca nişle 
şobolani zgornili de gaze, cău· 
tând aUnarea suferinfi/or. fn 
caritatea publicului. 

Un tablou fnduioşefor, ti ai 
veşnic tn fală, la ivirea unuia 
dintre aceşti mizerabili, obse. 
dl/ndu·le ia fiecare pas, cu () 
~." "sistenlă diabolică. Contrastul 

fi.{ ·oferăLesfe dintre cele 
"ai dureroase. Deoparte veclti' 

"ule sompluoase. plimbând par
lIC'!nilil oolulul universal sau pe 
ai excrocheriilor patrona le. de 
alta, exponenlii lor, fmbrăcali 
fn petice, ca o ironie a soarlei. 

Ici o plagialură de om. din
colo un manechin senlimenlal, 
iar deasupra lufuror, Ironează 
ca o bat;ocurd, parodia cari
MIii, tnftifişală prin baluri cu 
scopuri - se zice - altruisle. 

Unii petrec, la sunetele dutel 
ale violinelor, allii la phtnseful 
copiilor, ce-şi cer dreptul lor: 
hrana. 

Nu suntem peşimişti, sau 
erilici palolgîci, ci doar o sim· 
pltJ oglindd, In care se refiec
feaztJsociefafea. Cine vrea să 
vadâ, n'are decât să bald mar
ginele oraşului şi-a salelor, 
seara trotuarele şi - alune; 
are sd se convingă de adeoăr. 

E mai dureroasă sărăcia prin 
suferinţa morală, prin sentimen' 
lui de revoltă simţit de sărac, 
fn fala sublerfugului şi a rafa
Ju/ul, care trece zâmbind sar
donic, 1000;nd cu piciorul mizeria 
omenească. 

E o datorie dar, a preoeni 
revolta şi mizeria. E o datorie 
imperioasă a ajuta săracii, se
menii no~trif, ei fiind aşa, ca o 
consecin/c'l a vremilor şi-a ano
maliilor, fnjăptuite de noi... 

Mai mull incă, săracii fn/tlli· 
şeazc'1, metamorjoza socială, 
fiindu-ne veşnic O carte deschi
să, cu tablouri ce-'nfă/işeazc'1 
ejemerifalea situatiilor. 

Astăzi ei sunt aşa. mdine 
poate not, şi-aşa ma; departe, 

Şi dacă fn fafa timpului, 
suntem o simplă moleculă, su· 
pusă capriciilor, să ne salvăm 
cugetul prin/r'o binefacere, prin 
uşurarea sujerinfi/or, celor mai 
nenorociti ca noi. 

Ajulali dar. mizeria ome-
nească. TRUBADUR 

Ceata ce s'a a 
nea un a·verescan la 
pe ' .. 1area",Jjea9ră Şi, 
este negura ce .. o exal 

OptitnislUul noului an 
Ne·am zvirlit dela 1 Ianuarie 1930, 

din nou, In cazanul iluziilor, spe
rAnd dl In desfilşurarea depe pa
rul anului, a celor :S65 zile, se va Ivi 
rezolvi rea definitiv!' a multor pro
bleme economice, rezolvire de care 
atArnl fericirea sau nefericirea co· 
leclivîtillii, 

Tara tntreagl, cu ochil tintip In 
viitorul anului. vlăguitl de experi
entele celor 10 ani de incercilri ,i 
aşteptări zadarnice, nildăjdue,te ca 
anul acesta să de aplice pe rănile 

sllpate adânc, de Incapacitatea 
multor dintre pseudoconduclltorilor 
de tngratitudinea sinecuriştilor ,i 
otrlvirea oratoriilor de bAlciu. bal
samul binefilcltor al corectitudinii 
fi cinstei 

Ne·am obişnuit plini acum si 
aşteptilm ivirea unei minuni, prin 
care si păşim către zile mai lini
ştite, lipsi:e de furtuna tncercilrilor 
nereu~Jite, de bizara experienll il
cutl pe spinarea multimii, Şi anul 
acesta, poate cli tn virtutea vechei 
obişnuin1i a rlbdlrii, ne vom lăsa 
tlrAli iarlşi In paradisul visurilor, 
aduclfoare de munli de pilaf, de 
riuri abundente In aur, de recoltă 
tmbi~lşugatll, şi atitea alte bunl
tilp destinate ameliorării strigătului 
de disperare. hoardel de golani, 
rlitlicitori In tara numitii altii datI'. 
.. Dacia felix." 

Ne·am născut In vremi grele, când 
lupta contra destinului. Intrebuin· 
teaz!!. tot ceiace mintea omeneascii 
a puiul stoarce din secretele na
turii. 

Pe drumurile bătute de vintul 
dorintelor mari - ale omenirii, s'au 
slpat peşteri In cari si odihneallel 
cugetul, - peşterile argumentării 

relative ,i numerilor fictive, impri
mattil pe hârUe velinli. liniatA artis
tic, pentru a-U reda iluzia eli. viito
rul aduce cu sine realizarea oricA
rei nldejdi. neindeplinite In trecut. 

Dar viitorul n'aduce realizarea, 
decât a acelor speranţe, bazate pe 
ceva concret. 

Anii cari s'au scurs pilnli acum 
eu Il!.sat In urma lor, totul n .. r .. ali
zllbil. Din cele ce s'au sperat, 1Ii
mic nu s'a Indeplinit. Nici micşora
r_ imozitelor, nici Imbunlitlitirea, 
materială, Ditnjc din cele ce au fost 
trâmbitate la rlsplntii. n'au putut 
fi tmpodabite cu cununa izbânzii, 
In schimb Insii, au crescul ,icanele, 
lipsa şi durerea deceptiei. 

Viitorul nu ne prezice iarllşi ni· 
mic_ Căci cum am spus el se ba-
zează pe trecut. 

Trecutul cu şiragul du de fapte 
şi amintiri, a pus pecetea lnsucce
sului, sperat prin combinatiuni fli
eule la cafenea şi birouri. 

Eram sliraci in trecut, dar eram 
tn acela, timp, veseli şi creduli. 
Aveam Inaintea noastrli ani, pentru 
cari ni se flgliduiau pllmA.ntul unde 
va curge lapte ,i miere. Insuccesul 
şi vorbele mari, lipsa de consciin
tiozilate in treburile publice şi indo· 
lenta crasl, ne-au dat amara con
cluzie a scepticismului. Ne vedem 
la rlspântia drumurilor, unde e 
scris: Pânii când veti sta şovilitori 
in fata impertinentei ~-a pişlcher
lAcului celor cari vă văd doar In 
propagandii electoralii 1 

Mai tnainte ca votul universal să 
fi existat, jara nu ducea lipsll de 
optimism. Nu erau pe atunci listele 
obscure. ce consfinteau eroi ine· 
xtstenti, cu fapte homerice, 
Cetăteanul cunoştea doar oameni 

care-şi ridicase-rii piedestalul ulo
riei pe fapte palpabile şi reale, iar 
nu fictluni de basme ~ imagina1iu
ni de orator persecutat de figuri 
Inflorite. _. 

Nu ne-am ales cu nimic din tol 
trecutul de dupA rAzboiu, Incrustat 
cu. prodigioase arabescuri verbale_ 
Numai cu o tnvAflturl mai mult: 
sI cercetezi Inainte de a crede tn 
ceiace-ti spun oratorii politici. 

. v'le cel' a c"'ror facultate mintall, Pentru că, atâta vreme clU oame- . .. 
nU puşi rn fruntea conducerii, nu uită repede origina existenlU. 
vor fi controlati decat de conştiinţa Iar optimismul, tmpodabit cu tii
lor alrofiatii, ne vom vedea amenin- ria perseverenlii, poate ca să răs
laII de o ruinl generalii, iar pl- \ toarne exceptiunea, ce tinde să de
mântul ingrli.,at cu sânge şi păstrat vie regulă, 
cu sacrificii enorme de tnaintaşi, Şi cRnd optimismulaceosfui an, O 

va hrilni cu mliruntaele lui, sperju- sl$ eşueze şi el, va mai rlmanea 
lnsl noi resurse, tn cari credem rii natiunii... • bâ d 

Optimismul noului an, nu o sli. cA se va pecetlui ddinitiv IZ n a, 
constea dar. dec~t In faptul cl, in clei .. VOI popuU, VOI dei 1" 

TBOFIL DlAMANDI 
fruntea Statulu~~ .. ta~_~'::,~sll;,..,~m;;;a~i ~""!!!!'!!!!!!'!""'!'"""""'''''''!!!'==~~_-''_'''''''''''''1'''!.~_ 

Până când? 
$/ după zece ani de rtgim ro

mtJnesc in pdmr2nturi româmştl, 
reci1ştlgate cu jertfa celor ce s'au 
stins şi a act/an cori supra
vieţUiesc In condiţfuni atât de 
mizerabile, tnci1t, au fnce{Jut să·i 
i"vldieze pe cei pieriţi (n deobşte 
fară cruce şi fără o candeld la 
cdpatâl; ca nici unde tn altd 
Iară - al cărei norod a pus în 
cumpăna existenţa sale tot ce a 
allut de sacrifkat - alitudilua 
age/ltilor provocatati devme tot 
mai îlldrâsneafa şI fara nicI un 
fei de sfiala, că ,a fi tn{rtlnată 
tit vr'un chip, 

Dea!ullgul holarului apu,ean 
ş/ mai cu seamă la Oradea, ac
ţiunea plsmaş~ de provocare con
tinuuel a sluJoa~ilor BlIdapestel, 
protegultiJ nu numai de o inda. 
lenţd condamnabilă a oficialildlii 
acestui stat, dar, chiar în~ur()jată 
prin ţesătura dt interue puso
nale In ale edrei iţe sunt varlfl 
tocmaI cti chemaţi a stăvili orice 
pornire de subminare a vit:.ţii 
noastre nationale, tnl/oreşle din 
zi tn zi, jlan,;ută de ofensiva 
ţinută la unison de foate folie 
maglliafe din Ardeal, fn fruntea 
cărora sta, nici vorbă. ui mal 
abject cotidian: .Brtluoi Lapok
scris de catre Cel mai sanguini 
şi mal subversivl indivizi. 

Din aceasta pricină, tol sfre[
nul care trece prin Oradea, zlhl
btşfe c9rRpatlmltllf", 'ranle Sau cu 
aer de sat/sja ~ţte, c!'in.1 Ul1dt, 

dealungul Bulevardului Fe.rai
nand, In ctnfra m:Ji ales ,1 ca 
o sfidare In. plus ,1 pe str. Av
ram Iancu, ia dOUI pa1/ de sia· 
tuia Celui mal mare Regt. pe 
cari (·am avut, urltind mal vije
lios ca in pastă sau la Budu
pesta: clardaşurile, imnurile,l 
ariile cele mal atâţătoart, taş/lite 
prin pdlnlilt uriaş! de grama
Ioane sau prin .haut·paTlfur" -
urile aparatelor de Radio, intert
tiona/ montate 1" vJfrintCt ma· 
gazinelor - chipurile fn mod 
de "rtclamă- - sau ln/uestrele 
dela etajul locu/nldor diverşilor 
"nobili" unguri, cari lntelel( sa 
se amuze __ . lurlud partt la pe
trecerea lor şi plebta de pe 
stradă ?/ •. , 

In virtiJtea aceleiaşllir,se chiar 
a unul dram de l)ubdemnltafe, 
a celer chemaţi a pune capat 
stJr,lor batjocoriloatt, ziarele urr
gureşti din Ardeal şi loţi "con
servatorii" a aflei ue. dispărut~, 
expedlazd şi astdzi ziarele şi 
fntrwga lor corespondenţă CU 
adresa toată numai in ungmtşte 
- ignor{1nd denam/riie romc1nefti 
ale străzilor ,1 (Jle oraşelor
Iar Poşta RrJmd/l(J, sirta ca, le 
duct pe toafe la dest, natie cu 
lnfriguiare, rdvnind desigur la 
faima ei allt~·bellcă - a doua 
din Euro{)a - chiar cu fizicul 
de a ntglija coresponden('J şi 
presa roml1neasi:ă. 

tro atitudine de tap al revoluţiei 
eu l!lo,da dupti darlsuf, tn care 
se remarcă şi un muncitor fn 
ţinută halJlJIă, g!!-Ia de ~tac, C/1 
t!locanul ln mana, cum ~r un Iă· 
ran cu fi/lurti şi port maghIar 
ca tOfl cei/a/Il dai mu{l,m~, dar 
care tllflllgt vdnjos plugul să~ 
{ntr'o br JZdă cu fiori Iri culon 
romtineşfi, p~ cari le calcă tru
faş fii pc'doare şi hrHarul Uriaş. 

DJcd ce, ce all datoria a face 
să nu mal fie N{!lltă 1n ni~i un \ P' 
chip demn/tLllta noasfrd naţiO-
nard, nu fnţeltg sart nu S~ prl-, 
cep să pună la Inwi (or pe lott 
prol1ocl1forii d~ ori-e soi, e de 
aşte(Jtat ca măcar din milo.:ul 
minoritarilor - aceia cari s'au 
pronunţ,lt p-:ntr,l o aproplen 
leald şi cord/aM filtre dtln$ii şi 
naţiunea daminanH a ac~stui 
slat, - sd pornwsci1 o acliune 
de temp?rar~ a el~m~ntdor, de, 
continuucJ discordie şi pro'l'ocallul1.I 
netireşri. . 

A:easta, pentru a nu se trrdspTl 
raporturile, fn aşa h:ll. ca p~ 
urma sti lie impas/oU oriet efort •. 

Oircis 
& 

Descentralizarea ad
ministratiei şcolare 

Urmând ca dela 1 Ianuarie 
să se aplice nou~ lege admini
strativă, m inislerul instructiunii a 
tăcut următoarea repartijie a in· 
spectoratelor regionale. 

Inspectoratele regionale din 
Bra~ov, Sibiu şi Oradea, au fost 
inglobate serviciului şCOlar dela 
direcloratul CI uj; inspectoratele 
Buzău, Piteşti şi Constanta la 
directoratul Bucureşti; inspecto
ratele din Galati şi Bacău la 
diredoratul laşi, cu exceptia ju
detelor din sudul Basarahlei, 
Care vor depinde împreună cu 
celelalte judete din această pro
vincie de direcloratul Chişinău. 

Judetele din Oltenia şi cele 
din Banat vor depinde de dfr .. c
tora tele respective din Craiova 
şi Timişoara, iar inspectoratul 
al 14-lea va depinde de direc· 
toratul din Cernău\i. 

Personalul inspectoratelor şco
lare, a fost in întegime pfistrat 
şi incadrat la cele şapte direc
tOtate regionale. 

Arhivele celor 15 inspectorate 
regionale vor fi duse in cel mai 
scurt timp la djrecloratele res
pedive. 

L L 

Cine sunt 
directorii regionali 

CQnfoJ'm nouii legi aimfnistra
tlve care a in/Tut fa vigQare pe 
ziUJ de 1 Ianuarie 1930, au IaSI 
numiţi urmatoni dlftclQrii rc
glOn:l1l : 

D, Sever Docu. al re
glunn Bonotului. 

D. dr. Aurel Dobresca;:. 
al regiunii Ardealului. 

D. Saucluc - Săveanu 
al regiunel Bucovinei. 

D. C.Moldovanu.alre
giunel Ba~arobiel_ 

Ce nt! rlimftne nuul\. celor mulli 1 

,i inşelali In aşteptiiri 1 o singurI 
conduită de urmai! aceeia a contro
lului exerdtal de celiltean. tn tre
burile Statulm_ 

Tat depe urma felului nostru 
"flt10vin", - par'c'ă se găseşte 
"r'un rOiiic1n clJupreJinth it !re 
aplica minoritatilor fratame.twt 
intrebuintat de unguri odinioara 
faţd de jrutli noştri - avurăm 
(Jco.zla fn ajuttul Craciul1ului să 
v~dem pe tabltl~ de aJişuj cel mai 
plovocător aj/ş·rtclam1 al ace
luia~ spurcat cotidian de I1,ăş'11d· 
pe "Brassoi Lapok": un husar 
cu IUfI/ca desfdculd, pornind tn-

D. C_ Hoissescu. al re
giunel Moldovei_ 

D. 1. Că-tnHrăşescu. al 
regiunel , .... luntenÎel. 

D_ V_ HăduIescu-Mehe
dlnl-'- al regiunei Olte
niei_ 

. t !rljli t 
,briCi: 
Filial': 
rkadi8 

. cinstit, - şi animati fiind numai 
d4.sentimente curate .româneşti 
1...- indispune şi-i infurie pe pa
lriotarzii imorali, le promitem: 
el, ,. viitor vom fi şi mai wgi
ltn/i şi mai energiei, 

RĂ VAŞE DE ANUL· NOU S!l vIseze tot anul, că'l calc! Ud draC de flădlhş pe 1930, Care 
pl! burtă, nu vaca a neagră, el, sa.-I 'le pOalele cabAlulul noU şI 
un vagon cu lemne, rn fiecare cu guler de lutru, să nu se agAte 

~ 

Până în prezent, nu s'a scris. 
dece şi după un an de lapte şi I 

~ U miere, Scurse pe cele trei Cri
şuri, Someş şi Mureş, sunt incă 
sate cu tArani car! nu văd plH
nea nici la macile s:.\rbători: de 
Crăciun sau de Paşti, ~i se hră
nesc sărmani numai cu cartofi 
C()pti în spuzi, Iipsindu-Ie şi sa· 
rea; in timp ce în jurul lor mun
Iii cu pllduri seculare sunt de· 

16A8e Sjluiati :şi in paguba lor şi În 
<llIt'l1:1 St",:.lui. pentru a se im

~L-.1 ~:1~i; l'.h.:'~eriedesoli ai min-
... ·4 j;-: şi uenagogiei. 

•• 
Id, nu s'a .. arătat lnc!!, In 
fi )[j.;:it'l1ea loc, multiplele 

.. .... ,ii pun pe roate de 

(Urma,.. d4lla Nr. 1. din 1 Ianuarie 1950) 

BazQglulul Rasputln al lJl·lta: 
Să revle cât mai curând la 

Oradea, fiindcă cu noua lege a 
presei, a scăpat de .. Ecoul"; Iar 
pe de altă parte, oamenII noul 
s'au dovedit mai ahtlatt după ne
gocieri de reZerve de stat, coma
sllrl, sChlmhurl etc, şi decât vechH ,i cel mai specialişti mahări. ŞI 
apOI, atâta lucru, poate să faci ,1 vărul loanitescu ..• 

/orJiculul Co!una, .directof /lI
mral- al Tealrulul: "VestuL Ro
mănesc· : 

Un dar de baot pe drum de 
searl !fI o dragoste blondl la 
aşternut _ .• 

D-rulul Pdre Popo'llcl dt/a 
VaICău: 

Sli-i tie Domnul gân. dul d-rulul a t • 'ai li" d ă I " l' d M DO pe_.. In D,SC va Ş pc. c .. n o s r p .. r-
Maiorescu: de a C3U Ida la u- AparătoruUll P,>pfl Illstor că- lealul _ • _ 
cI piui Oradea, că'J ajutAm şi noi mă/arul, lzsuk ° ,li,] dda B~llu: Do/eealeai Dorlna-Krlra: 
d se aleagă primar şI astfel, să Să-l lodemrw - [hi\"JIUI si-şi S'ajungă lrageuiană •.• laM/.-
i se dea şi d-saJe rep,,·raţill cave- tină promlsluot il de 11 incerca să zil, sa. lnterprete~e .impreuna cu 
nitll: ocupiind scaunui prefectorlal, razbUne pe col q.;"'l ! ;, efe bancă Romeo al ci: Statu'Palmă-B~rba-

Directorului de baned Dancu, ungllrească, pe \;: ,pa ~,care s'a Cot lragedia lui Sakespeare. 
din aceia# urbe: lăudat. Şi, de'j '>'ti fl"'li veni vre' Unui ~apltan at/Il Cercul dt 

Sa ramâană tot băiat si!f1patlc odată gustul s~ s-; idde eu 10', Recrutare: 
şi delicat dt I-o venI parttdul la virea gazetari!-:,~ oe l':mă, atun- S~ sug-ii mal pDţin cu slfoa, cII 
putere - precum bate vâotul .. dă cea ne vOm 1",<, 'j;~ fl"serle... 1 Se dlformeilZ! bAfdwaQul şi si 
cătă" Bucureşti - şi să-I vedem ArmAnulul [,,;.! .,.~...:.... lepede manşelele şi, gulerul de 
.ablegat". . • SClnătate, r~p::".'" .' .ar saaa-. cau.:lllC, de vre. să o dJUnga cu-· 

Spirlaralul Baraţia, tot dela tate 1, ' jrâfl~ncf la mltănil. _ ' . 
Vaşcdu: ŢI caftl, b,' j,l'c )' Nea Tomltei dela "Popasal 

Sa nU mal câştlge În fiecare Nu aflall.ţ tiU 1 .(inl să biai RamJlIIlor Qptlrni$U" : 
seara la .R5my· şi sA piardă şI tlnl Utluo?' S ~'l !Ii! udul plia, dar, nu cu 
procesul de nu ne-a plati .b·Ju,,-: ., PoeM"." -: .i' '1.i,. 'Ofl, clltmti c:lr;·j dall ban_~ de vorbă, •. 
mentull. timp, ! L<ti(!I~t. ,.-:. . . ! ~I cad ~. p'.ln fte nr;nă tot pe dh' 

Padure/o.iii. VJ;;Jlie N~llrj/: ~ Miui li'l - * ,~c~ 'JartHI ,i 1111 la P'dll l N. A::Oo.lfltl • , ~ . 
..... 



Noua lege 
a pădurilor 

Casa autonoma 8 pl'ldurilor 
statului (C. P. S) 

Dela 1 Ianuarie 1930 direcliu
nea generală a pădurilor Statul~i 
a iost deslipită de bllgelul mI
nisterului de domenii, crellldu-i-se 
o regle autonomă sub denumirea 
de Casa Autonomă a Pădurilor 
StatuluÎ care se 'Ia conduce dupi\ 
o lege numită. Legea Pădurilor. 
Legea cuprmde 3 parti: prima 
parte se o~upă. ~u politica iare!>
tietii propnu zisa j partea două 
cu ameliorarea terenurilor degra
date şi partea treia cu Casa Au
tonomă a Podurilor. 

torpul SilVic 
Intreaga conduţere a politice I 

!oresttue şI a admlnislra'el p(J
arui/or StatulUI va fi condusa de 
un con.,Hia sUţJtflor SlllllC com
pus dlll m.11 multe persanulddţl 
cart vin fd atingere cU vlula I 
economiaJ a ţ(Jra al cdruipreşe
d,nte est~ ins!!$l m!n/strul D;;"
CUIWrei ~i domeniilor. 

Vizita'i 
marele 

• magazin 

l~[~ 

~. ~Imun~ 

Intrarea Tn tari 
automobilelor 

a 

S'a observat că unele vilmi nu 
inteleg nici rostul, nici mânllire~ 
carnetelor de trecere la văml 
(Carnels de pasages en douanes) 
şi a tn pticelor de importare pro
... izorit'1 pe cari le posedă lutomo
blliştii ce intră in tară pe şoselele 
publice şi perimit Intrarea automo· 
bilelor, fără a It' supune la plata 
drepturilor cuvenite, atunci când 
ar fi locul sii pretindă plată aces· 
tor drepturi. 

Pentru a nu se mai repeta a· 
semenea erori, Ministerul de fi
nante a dat urmatoarele instruc
ţiuni, pe care le vor executa cu 
cea mai mare stricte\e: 

Marele I urneu 
al Teatrului Carabu$ 

Direct/unea C. 1 ă nas e 
Cu cel mal tormidnbiJ succes 

BUl;ureştean 

Miss Revista 
Revistă in 2 acte şi 22 tabl?uri de 
N. VliJdoianu şi N. COllstantlOescu. 

Mare montare. 
Fast, costume, decoruri. 

Personalul artistic: 
D· n ele: NataHla Pavelescu, 

Violeta Ionescu, LlzÎca Petescu, 
Rozzi·RozzÎ şi d·nll: C. Tănase, 
Qiugaru·Sandy.Huşi, Van Deme
treseu, Mllica Miaan, 1. Lorenl, 
Jean Angelescu, AI. G\Ovani, 
Burcuş, etc. etc. 

MARE BALET - 60 BALERINE 

Celebrul numlr exeei1tr1c 

AGAR & JOUNG 
Dela TeaHUI ""5IOQ 08 Paris 

Eruptia Vazuvlului 
Extroiord,narA reallure 

el.Unea 

Cântă o rugăciune ... 
Dtf!eaba tmi cr'1nti iar din. vioard 
Ş/ pui in ea att1ta foc; 
In sili/etu-mi lfJtc2/a oard 
Na art loc I 

E plin de-aMta amdrăcfrme 
Şi otravit de-atdl venIn • •• 
Mal bine ci1niri-O rugaciune 
Sa ma iachin I ••• 

Nu te uita aşa la mint 
Ca ml·a rămilS paharal plin ... 
Sit arlu mat cur(1nd fqzi vIne 
De- aidta ehi ni. ' • 

Hai vino'ncoa.;:e ltlutar~ .•• 
Sau nu I Mai bine sa nu vii. 
Cli viaţil-tt proprie te doare 
sa nu mut ştit I 

Ta ştii că toate sun! minciuni 
- Ca'mbtdrdill,i d~-ultlteu rtle,
ŞI de ne tacI ain nopţi mInuni, 
Z,Jele ':j grele I 

Mai biTle tl1ntă-a rugăciune, 
Sa-mi plec genuchtl, sa md'nchtn, 
Sau cani:l-lill a tllKrop(Jclune 
:)u·ml ZiC: amin I 

Consf. Barcarolu I 
Mllilstrul ~~te a/ulat fn sarcina 

sa de Uil cum'tUer m·nistulal sll· 
vii:. Pe /I'inga actştta mat fan.;
Ilone<lze zilnic all consilIU. te.:h
nie compui dUI 5 me·;dm luaţI 
dia corpul si/ilie şi care se va 
OJ.:upa ca amelhlJameqttie de ex
ploat"re pelllra pâdurtlt. supuse
'regunulul slll'lc. 

1. Se va ptrmlte IIIlpartrd fără 
a pretinde plUta taxelor vamale, 
acelor automobU~ apartinc2lld su
puşIlOr romani cari poseda paSst
{)Ort romdlle~c şi ca" vor face 
dovada ca au eşît din Iara cu 
aCt/aş automobil, pe baza unul 
camel de trecere sau a ullui trlP
ilC eliberat de AutomObil ClulJ 
RegiAl Româ", cu alte cuvwte 
- cd"d este vorba de an aulo
mobil românesc; care a Ieşit ain 
tură ptlntr'unul din punctde de 
frontieră şi care acum se (napo· 

I iaza fn ţraă. 
2. Dtastmuua se va permite 

Importul lard ti pretinde. plata 
tlJxe[or vamale, acelor automo-

111 pauze va concerla 
"Rauio Phihps". 

Această revistă s'a jucal în Bu
cureşti de 80 de ori cu un succes 

!2! ==z:=-==z:=::z 1 

Ştiri şi fapte 1 nemaipomenit. 

Ame!lor;.rea tere nurUaf 
de'!J,adilla 

~cs;nju-ne un mare tranmrt 
ae mărfuri, am Pili in ~ânIale: 

I bile cari apw fI Il unor supuşi stră· 
im, poseddnd passe'purt s!râla 
şi carl iatra ifl lura in mod vre
melnic, pe baza unuI camet de 
trecere sau tr;ţ)tic fllberat de u
nu/ din AutomobU-Cwburile stră
Ine, apafţino.nd ţdnlor enurllerlJte 

Cea mai mare montare ce s'a 
văzut pană in prezent tn tară. 
Orchestrti provrie sub conducerea 

o. praf. N. 10rgl1 a plr;\sU j 
Capitala Uummi,4 la ora 11, 
plIUand ,u ,*,mpIOIlUI la Pa,.". 1 
dl:l unde dUpa lermlR:::rea cur
SUlUI la :lIurbona v. trec. O
ceallUI In Amefll:iII, spre • 
lme o serie de ("nfeflnle. 

Se 8ocott!sc terenuri degra
date: cele neproaucth e al-Heă 
sOiurile desvoltate d~ vegeul-
ţie, formaţi.Jntle to . 

Toate aceste lucrări nece· 
sal e ame,Or ădi tl!re nurllor 
deg(adat~t sunt socotite lue- i ""1 rări de utilitate pUb}I~~ .. 

- ln vederea efeciuarl1 lucrA-
rilol' sc stabolesc "ouă zooe: 
Z()lla de apărare U/lae se cu
prind 8uprafl:!ţt: asupra cărora 
tie vor lua măsuri preventive 
pentn.l a se evita degradarea 
şi zona de restaurare care 
ClJpnnde terl!nunle neproduc
tive şi loculile IIlâi1co~se, 

POitiunile de păşulll care 
prezln,ă semne de uegradare 
pOl fi ing, ăJile şi excluse dela 
păşunare. Dacă dll1 acea:;tă 
cauză VII rc1.UU.1 pagube pen-

; tru p' opri.:tan 5t: va Ilcordll 
dc~păgubiri, In tona de rCiilau~ 
rare :.e vor face conshucţlUni 
de d,;;:>ecări, plantaţiuoi de I\r
bon foresth:ri, bllraje, dlguri, 
etc. 

Proprietarii terenurilor de
gradate 8dU amelllnţc.te de a 
se degrada tie pot constituI i.:L 
a!loclaţluni penUu exccUl~rea 
lucrAl'lIor :otatlllite d~ mmu~ter. 
Lut ările sp<::clale de co.cqi-
une '1 intretmere plecum ,i I 
lucrădle dl: ameuorarea locu , 
rilur s!âncoace se vor eX ... CUl8 

de Stat. 
Proprietarii cari nu vor voi 

sA ia parle la lucri'iri Vor pu· 
tea vinde terenur,le lor S18-
tului. I 

Delîctele sHvice comise pe I 
terenurIle ameliorate se pe· 
depsetlc cu de trei ori pe-

, deap~u. prevAzutA in codul 
silVIC. 

(ilSa autonoma a paduril;)r 
C. A. P. S. preia în patrimo

ni UI ei acluala casă a pădurilor 
~i se va admmistrare conform legii 
de admiulstra pe baze comerciale 
a întreprmdenlor statului. Pe 
langcî scopul comercial CAP.s. 

I e obligata să regenereze şi ame· 
horez\! actualele pildLlri ale Sta· 
tulUI, Sa cultive: ~i sa ocrotascil 
vănatul dlll păduri. 

C. A. P. S. este administrată 
de un conslliu de adlnimstrajie 
compus dm 9 membri numi\i 
pun decret regal pe o pelioadă de 
6 3ni. Jumătate din aceşti mem 
bd ai.ua de directorul general 
pot il inloculii la fiecare 3 ani 
de către mllllstrll. Consiliul de 
adm.mstra\le supune spre apro
bare conSIliului de de mim~tri 
arendarlle ce trec de 5 ani, con
tractele de vânzare de p6dIHi, li· 
cltaţli pentru lucrări mai mari de 
10 milo cum pi:lr6ri şi executtirÎ 
de lucrări III ai mari de 5 mB. 
~ . lnafarii de co~,;iliu de admi
nistratie va mal tl ŞI un comllet 
de dlreclie compus din 2 mern- , 
brî şi Ufl director .general ajutat I 
de un subdtle\ltor. \ 

~il ectoml genelal poate ti an· 
ga.lal ş\ pnn contract. 

_X2!!!! __ _ 

Moli:no , • • dela 28 lei mir. 
Şifon pl. Illbllurl • 32. • 
Karton (Stambă). 3S. • 
Buchet . . ., 40. • 
Zefir pl, climiişi. 48. • 
Piituri groflse 
j)pnlru inl ~rnat", • 400 Ici buc. 
Pll!.pnmi . . • • 600 • • 
Pânză pl, Cf'arC!'d' 
Iuti de pfll, 140 cm. 
liillme . • . • . 110 lei mir. 
P!lnz!l pl. ce,'rC<'1I-
fmi de' pli\[>1l1ll1160. 
180 şi 200 cm. Iălime 151) 
Teniss'flan"l (Finet) 35 
Sto(e biirbăkşti de 
lână • . , • . 300 
Ptlma. de CliSa. dela 32. • 
Pâma. pl' saltele dela 80. • 
F<:ţe de meSe dela 100. • 
Şenele de mosă dela 3!:1lel buc. 
Şervete pl. pBhare dela 28. .. 
Cuverluri albe de 
plen€! dela • • • $00. • 
Cuvcrluri de pichet 
diler;te culori dela 300. 
P8 nZ6 de iUIi'!., 100 
ctm, lolime dcla • 4-5 lei mIr, 
PAuză de IUlii, 140 
lililme dela , . • 55. • 
B85rn~le (cârpe) de 
IlImă dela • • • . 120 lei buc. 
Bd,male (l:8rpe) de 
olă dela •••• 25. • 
Balisle dela • _. \1 ~ .. 
Pre~l1ri. 6~ ~. Iii· 
jim" deht. . . _ 110 Iei mIr. 
Pre$url 90 clm. Iă-
\itne dela . , . . 140. • 

La fel şi celelalte 
articole se vând 
cu preturi extrem 

de reduse. 

1-·-----
Unda se ml~II\C1 

I bine şi efUn (? 
I La -

Restaurantul 
Casei Nationale 
B;.;le \latdu~ Regele Fer
dinatod No. 11, Oradeo 

An!reprenor: 

ŞTEFAN KRAJCSIK 

r

Bauturlllfte strelne 
,şi Indigene! 
l_alll:lillillleellCi· _u ••••• ___ I_mliildll!l'sUiU 

in josul copertel acestor carllete 
ae trecere Sc.lU triptiC. 

DECLARAŢiA 
AUTOMOBILlSrULUI 

In acest caz, dacă proprietarul 
automobilului va declara că nu 
iese printr'un alt punct de fron
tieră pentru a merge mai departe 
într'o altă Iară vecmii, ci rămâne 
câtva tllnp fn Romania, vama va 
cum unica D.reC!LUnii vămHof, cel 
mai ttUZIU a uoua ZI, nume~e 
propIletarului, nallonalitatea. Nr. 
passe jlOItutului, oraşul sau 10-
cailiatea unde merge. NI. carne· 
tului de trecele S,lU tflpticu~ui. 
Automobil,Clubul care l-a emis 
ŞI termenlll pentru care este li
berat, marca ŞI felul automobi
lULUI, numărul mOlorULui şi al 
şaşlUlui. 

Cd.nd din datele registrelor de 
care Vama le line totdeauna În 
eVIdenta, va constata că aseme
nea automoblie intauie în Iară 
peste h:rlllenui de valablhtate al 
cametullli sau tllptll:UIUl ce po· 
S\!dd, fiiră a fi pltItlt taxele va
male de Import, aceste taxe se 
vo(cere la Automobil C1L1b Re
gal Român, c,ue s'a constituit 
garant în aceaslă pHvlnla_ 

3. Toale celdalle automobile 
care Vin dm slratnătale, h..: cU 

camete de trecere elIberate Au
tomobil Club Regal Romdn, a
vand primul valet de eşire lipsă. 
şi purtând pe cotorul tlCcstui vo. 
Id ştampila: alla[at tie cu trip
tice Sau carnete de trecere eli
berate de alte Automobil Clu
bun straine, toate acestea fIInd 
automobile procura te din strai
nălate cari vin pentru prima 
oara în Iară, datoresc plata taxe
lor de indată ce se prezintă pen
tru a intra in tară. 

Cu alle cuvinte, la acest punct 
se cl.lp"nd tLJult. aatomo/)tr!e ce I 

vw pemru prima oara dIn slră/
mitat" apIJrţman.a sU,}uşlor ro
mani cun vuwjelJza cU passe
port românesc, pentru care orice 
trrptl, Suu carnd de Irecue nu 
are nici Q apil~art, ti trebu na 
să pltife.Jsca atât dreptlulie va
male cat şi taxele de lux, in mo
mentul Cllrta I'oesc a intra fa 
ţară. 

In afard dt datele cerute pen
tru cazul prevazut la punctul 2 
la fII/ele fiecarei 'uni. Vdmllt 
vor trlnute, tn mod regulat, mi
nsteru:ul, extrase asu;J,a situa
ttuiili irttrarll şI le~jrli tuturor 
automob le/or ce au trecut prin 
acel biuTaa vamal, cu tuat~ da
tele speciflclde mai Jus. IndiJe
rent do.·a este vorba de un sapus 
romd!1 sau ae Ufl SU;JlIS stfam: 
Iar pentl a Oril;t ne.fulIltfire ce 
vor Gvt!(/, vor referi imtdiat Di
recfrullii Vamilor ceiand lama",i, 

LViiP8itOrill. s p illU o ri a 
, şi cură1il.torht .chimlei!. 

adlslau Szabd 

d-jui Ben-Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi - Banat 

Caransebeş: MarIi, 28 Ianuarie; 
Lugoj ; Miercuri, 29 lanuane j Re
şila: Joi, 30 lanuane j Ora vila : 
Vllleri, 31 Ianuarie; Timişoara: 
Sâmbl1lă 1 şi Dumimcă 2 feb
ruane; Arad: Luni J şi Marti 4 
Februarie; O;adea: MureuH 5 
ŞI Jot 6 Februurie; Satu·Mare; 
Vineri, 1 Februane; Bala-Mare: 
Sâmbată, 8 Februanej Oej: 1)u· 
mllllcă, 9 Februarie i Blstrila: 
LUIlI 10 Februane; Cluj: M.lIl 
11 şî Miercuri 12 F e Orua!le ; 
Turda: JOI, 13 Februarie; Tlg.
Mureş: Vll1erÎ, 14 Fcbruall~; 
SIbiU: St\rnbăla 15 şi DuminICa. 
16 Februanej Alba Iulia : Luni, 
17 Feoruarie; Medlilş: Mlercull 
19 Februarie; Slghl~oara: Joi 
20 Februaue şi Braşov: Vineli 
21 Feblualle. 
=-- 2EL 

DIlC! P U il LI CIT A TE 

I 
Pentru Înlesnirea publicului şi II 

comerCianjilor; ;) L_I cuvântul 
minimum 10 cuvinte. 

Birou În centru, chiar şi la 
el"j, cu chirie până la 200!L.lei 
lunar, se caută a se închiria ime· 
diat A se adresa la gazetă. (2·5) 

Caut În centrul oraşului una 
sau două camere bine mobilitate, 
cu bucătărie şi baie, intrarea se
parată. Ofer chirie bună. A se 
adresa la gazelă_ (2-5.) 

De vânzare o Clisă 
jumătate construită, având: 3 ca
mere subsol şi 2 camere pen
tru servitori locuibile, gtlrage 
pentru 2 automohile şi grajd 
pentru 6 cai. Introdusă luminii 
electrică şi apeductul. Plantatii 
de pomi fructiferi. Proprietatea 
are o suprafată de 900 m. p. şi 
e situată lângă gară la 300 me
Iri de tramvai. Se vinde pe pret 
convenabil din cauza plecării 
din acest oraş şi eventual chiar 
cu Înlesniri de plată_ A se ad
resa la gazetă. (2-5). 

Benzină 
uşoară. 

In gari a fost petrecut oe 
prll:u!RII sai POutlCI d-III': 
pral, Ta,ca. Munteanu·Hlm· 
nu:, CihOlIeuiu elCo precum li 
d~ numtj,roll admiratori l' 
studenti. 

• 
Regulamentul de fun~tlo!lare al 

Otl\:lului .:en\fal al lh:ltillillor de 
pe lâLJgâ mlOlslerul de hllilllţe Il 

tost aprobat de ConSiliUl leiHiila
tiv. Minlslerul de IInaule prt:!l;a
leşte toate lucrarile pentru ca 
noua inslltuţle 1ia poata Incepe 
il funcllOna Zilele aceb~e •• 

• il Cu ÎncepeJe dela 1 Ianuarie l' 
19,)0, se tiU primă timbrele de a. I 

6111Stt:nlă sociolă de 0.25, ~.50 Il 

Şl 1 leu, ean se 6VU"IlU pe 
sCflsori ,i telegrome înlerne fi 1 
eltlerne. 

111 sLhimb taxele poştale 'for 
fi urmatoarele: 

O SCflSOtUe Simplă. taxa de 
6 hoi, S .;nsoare simplii expedloti 
loco, laxa rarnane lot " !d. .. 

.. Ecoul" ureazA tutUM 
ror celilol'llol' ce-şi ser .. 
bea..a. zjua numelui de 
SUullon: via.ţalungâ cu 
sănătate .1 nul'Oc! -'. 

•• 
Direcliul128 generală P. T. T. 

li dispus Ctl orice funtionar, iR' 
difertnt de ser"iciul 18 care lu· 
creez8, in cazu! unui incident 
cu publicul şi când i ee cere, 
să'Şi (.omunice numele şi gradul. 
In acelaş timp, functiontlrul 'fll 

aduce la cunoştlnla şI!(ului siu 
cazul, dând tOfile =Iămurile 8SW.
pra incidentulul. 

• 
Vaticonul II făcut cunoscut tu

turor adminlstrajilor poştale cii 
penlru toale corespondentele ce 
i se adresel'lz6, se va fece ur· 
mătoarea mentiune: .Al Ouver
n6tor6to delia citta del Valic8no 
Ufhcio Poste-. .. 

• Ecoul- opare Miercurea ,i 
S1mbrlta, start la orele 18. 

PrtlUl abon'lmenlelor este ur-
pentru automobile se mrltoral: 
giiseşte la automatul Pe an an: 400 Iti. 

din dosul teatrului Pe ştase lunJ: 250 lel. ....... ~ 
Pe trei luni 150 lei. 

Serviciu permanent! Pentru autorltdti. bdnci, cla-

1 
"uri, ca/tnele şi alte lntrtprln-

Propri",lar : dUI: lei 1500 a naat. 
Flodan Ben'ea. ! In str~indt(Jfe dublu_ Anuneiurl 

şI rtelarne dupd tarif. 

'~S_NEI ~Ei;MBO 
ii,.. Parcul Traian No. 2., ORADEA c'~_, 

'... Executa cu promptitudine cele mai eh:gente mantourl, 
toalele de bal şi de vj~I1ă,etc.. după cele mal noul 

modele. Prf'ţud de reclamă. _____ ---Ceti\i şi răspândi\i: 
Fondatil to 1890. - Curil1ă şi . ---

văpseşte frumos. - Fabrica; ocooooocoooooooooooooooo-C "ECOUL" 
organ de curaj românesc. 

Str. Take Ionescu 1- - FiIlttla: O -- . .- I ~ 
_BU.l. R.e.

g
• F.er .. 'U.1l0n.d .. 2 .• or.8d .. eo .. ' u' TEATRUL "VESTUL ROMANESC" _ ~ 

~u'. As:ăsoară S â m băI ă 4 ;anu~rle; ~ . I~ 
: Mersul a.utobuselor 

\
' pe liniile: Beliu-Tinca.-Oradea şi retur, 

Oradea-Sălard-Marghita şi retur •. 
Bellu-Tinca.-Oradea._ 'p/ s . 

Plecarea Sosirea ecarea . . OSlrea 

Beliu, orele: 6 Oradea, orele: 9 Oradea. orele: 18 Sălard, orele: 19,20 
Tinca, orele: 7 Oradea, orele: 8.45 Sălard, orele: 19.30 MarghUa, orele: 20.30 
iinc8, orele: 13.30 Ol'8dea, orele: 15 Oradea, orele; 19 Sălard, orele: 20.30 
Tinca, orele: 15.30 Oradea, ore'~-- Silind, orele: 20.40 .. Marghtla, orele 21.30 

Oradea, orele: 11 TinC!j._orde':13.3Q Ma.rghlta-Să.lard -Ora.dea. 
Oradea, orele: i 1 . "'. !inca, orele: 18'i'ţO .. Mllrghila, orele t 6 Oradea, orele: 9.30 
linca, orele: 18.40 Bellu. orele-;. 20.;,(J"- '--··,M1lrghita, orele: 7 Or8de6, orele: 10.30 
_ Ora.dea-Sălard: .. Ma.rghit~/ .. '\ţiSălJ:ud' orele :7c 

• Oradea, orele: 8.30 
'Oradea, orele; 10. Sălard, orele: ti ) • arghila:,-..orele: 13 Sălard, orele: 14.30 
\O.lar., orei,,: 11.10 Marghito, orele: 12.30, ~lard, orel~-:'l4.40 Ord", .rele : 15.30 

~~--___ Tlpogrlil..-ff1Jlogrl{la Rom"nea~ Oradea - Telefon 87 
--c.. -:--~ 

U' la orele 21 precis. ~ 

O După cererea publlculu,i se va iuca: .. C 
O . , 

8 VECHIUL HEIDEL~ERQi 
O C o m e d I e iri 5 acte, de Vllhelm Mayer FOrster. ~ 
U t 8 Cu întreg ansamblul, t~atrulul, iar to rolul titUlar

J
. 

g 1 (Kălhi) va debuta d-şoara FIFI, 
ul MIHAILOVITZ, , u' . ____ 
OooooooOOOOOOOCooOOoo:,oo //j 
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