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. .. Când să plece În campanie eleei . 1-

Dlui Dr. Lazar Nichi, directorul 
Palatului Cultural 

silierul ineultural Karăcsonyi Endre _ pen~ra a li Con
"maghiarii valahiza1i~~ să voteze cu' dl' Rot!'! ~ s a.tul pe 
llegediis, - la uşea. a.utomobllului a. fo~t i t _o Ş uJsagll'o 
Uganeă cu ITtâ.na întinsă .... Şi cum Îiganea ~,c:"m~lna.t de _0 
mic, i-a trilnis stigmatul de noroc .. _ in pălărie cap!ilat nl-Arad 

PI- 1 S' 1 ' urandu_i· 
• - - " lU. • • a parte nunta da năca . 

merj! _ .. ~ăi, d?lTIn ~eşu tu?. _ Spurcatule I~~ •. ~ p·unde 
Direclor : . - •• ŞI se Zice, ca urarea tigăncii a avut ef t ee ... 

sr. J. ŞTEFAN ESeU 

Unde. ajungem 1 . 
ia desllinluitll tn \'ederea 
ude lene, aci la h~tarul 
• ar fi Irebuil sil se, ue . 
de alte mOlI su.perloare 

de decit cele dIctate de 
electorale, - întrece 

~tare, 
lmll celor trei liste depu· 
rnului, In col,borar~ cu 

hiar ; a li.burahlor, nag .' 
a lupişUlor, tot slllgurl; 
o literaturli extrem de 
. _ ca adaus la cele 

'ÎII grai, - se debileazil 
~ seama adversarilor tot 
tmlJâC5ilil de alcol a a

edorali poale scorni. 

atacurile exagerate la cari s'al1 de· 
dat cu tolii tmpotriva adversarilor 
,1 care este starea de spirit creialli 
in rindurile multimii, 

De \'or fi sinceri cu ei il1sJlşi şi 
elarl'lditori. mlcar atunci. se vor 
plitrunde de rezullate le propriei lor 
opere şi dacă patima adversitAlii 
ce a Imbrlkat cea mai haiuli Cormă 
ce Ii'a putut bănui, intre frali, nu 
le-a atricat ddinlti·, sufle!ele. "OI' 

căuta, mustraU de conştiintă să In
drepte ce·au stricat. 

Iar, de nu·şi vor recunoaşte gre
şelile şi nu l'or proceda tn con se· 
cinlli, mai curând de,cât se 'poate 
blnui, vor culege roadele nefastei 
lor condaite. 

Tâlharii codrilor 
tV 

bihoreni 

Sta 'ăcut O "anchetlh ••• dar fara Juspendarea notaruful Popescu -
CampanIa dusA de noi pe ches- cret arul dlui Iosif MaiorescU, :..- Pentru a da reparaţtaculItnilă 

tia abuzurilor săvârşite cu defrl- in calitate de gref!er, - cari au dlar "calomniaţt", cerem categoric 
şHea padurilor din plolsa Celea, a anchetat două zile In!t'o aşa de să fim daţi imediat In judecata. 
determinat organele superioare ale complexă afacere •• _ iar ţăranII ar Daeel plină Sc2mbătă 8 Februa· 
notaruiui Uca Pop~scu să ordone fi declarat "că n'au fost forţa,1 rle 1930, nu vom primi citaţie. 
o "ancht'ta" - dac! se poate de n!menea şi ca IN puţin le p.t- că am fost chemaţi (fl Judtcati 
spliue ca ceeace s' a făcut este o să cfne taie pad'Jrea, dar ea sA fie (Jentra cele scrise pdnă tII prezent, 
cerCdue severA şi minuţioasă şi luată de acolo, Klndcă lor le vom da la tlJealil şi alte fapte, 
nu un simplu s.mulacru dl! invC!s- trebuiesc locurile d.~pe urma pă- chiar in numdruL viitor. tntre cari 
tigaţiuni. - In murdara afclcere durllor p~ntru păşu~Je·". şi madul cam sau Ideut u,,~/e 
de speculare a Statulu! şi a tărani- Cu alte cuvinle'1ol am mintit, licitaţii Cit pădurile dela Calea
lor, de cW'e banda: Llcă Popes~u, am calomniat, am .. scazut prutl- Mare. 
B~la O'Ullsteln et comp. glul" - cum s'u spune dupA Atunci se vâ convinge şi d. dr. 

Au fost delegati dnil: Ciorllo. .Iegea onoarei", - dlor Griinstein, Iosif Maiorescu, că n'am intentio-
primnotar judetean şi B'Jrlan, se- L.lcă Popescu d comp, Olt sIt-! atlng~m onoarea dsale, ci. 

. , _._, ___ '·___3~__ f~~:u~ti~~ n~~a~~ t~~ă~~p~~~~n; I - nici l1u·i mai spun 
!li. - o unealUi a răgIi· 
rea sl\ sugli şi ultima 
le vlagi\ a Ardealului- .•• 
lrllnlşlii, au vândut fara 
,i mai cU seamli unguri· 
cu cari stau pe listă· • ' . 

, 115te lin grec care n'are 

Haosul negru, a clirui imensitate 
şi duratll niciodată nu se poate o· 
precla, ne rânjeşte ameninfător şi De I a 
atât de aproape, incât. se impune -
dacii ne·a mal rămas un pic de iu· 
bire de neam şi de farli, cllidiili cu 
jertfe extrem de dureroase, - sii 

Asociaţia Generală 
a Invătătorilor 

abul.at de calitatea sa, taudându-se 
totodată cu .legăturlle ce le-ar 
avea cu prefectul judeţului", recte 
d. Maiorescu, la fel cum proce· 
dează şi astllzl, fiindcă nu e sus
pendat, pentru a teroriza pe ţAra ni 
să nu spună adevărul la ?nchetă. facil politică in Bihor", .. 

e nluceŞle capul li1ranu· 
I sfârşitul gamei de in· 
rilutllte sanguină, 

ne oprim odată depa plll1ta pe care 1 Comitetul central al "soda· 
aluneclm. jiei Oenerale a' Invăliitoriior din 

• DIRCIS România a tinut şedlntă Dumi· 
• necă, la 2. lanuorie a. c., orele 

La orele 4 d. a., Comitelul 
Asociatiei Invătătorilor, Comite
luI Asociatiei Profesorilor Se· 
cundari şi Comitdul Profesori· 
lor Universitari au tinut şedintă 
comună, sub prezidiul d·lui 
prof. univ. Dragomir Hurmu· 
zescu, la Cerctl'! profesorilor 
secundari. S'a cetil proeclul de 
statut al F ederapei acestor trei 
asociatii. DupăcE' i·s'au făcut u· 
nele modificări re,;ultale din dis· 
culia asupra articolelor, Statutul 
8 fosl votat cu unanimitate, prin 
care acI. Federatie a luat fiintă 
reali. Principiul fundamental, al 
federalizării esle actiune comună 
in chestiunile de interes comun, 
păslrându·şi, Însă, fiecare asoci
atie fiinta şi indep.mdenla. 

C.8'''0,. ... 

IOmli, tn schimb 1 !!!'!' .............. --.... - ..... --- 9-13. Ia sediul asociatiei, Str. Ecou,,' 

H~ul Dr~f~cl al ~i~~rului 
propagandi,ti comunişli, 

;jndu.se de insultele ve· 
iI.şl aduc reciproc intre 
,ele cari 8U guvernat tara. 
1 naivitatea tiranului a· Numirea avocatului Peire Po· 
. t pOl'ici în fruntea judetului Bihor, 1 urechlle CII argumen e e heUgersn!ii orbiti de constiluie un ac! de rară chib· 
:~ntru a câştiga dli mai zuinlă din partea aclu61ului gu· 

vern. ce merită 58 fie relevat. 
~enti. , N oul prefect al Bihorului, fiul 
~acil comuniştii nu npur· respec!abiluluiprotopop Popovicl, 
i flie ce succese pozitive al Beiuşului, este un om în plină ;nil inlre!!ei masse tlirl- acceplie a cuvânlului. 
.neştl, rnultate ,cari sli 
Il Iii li o del~rmjna si Are 'astfel de legături cu popu· 
'ideile decomUJ\ism, tl· lajia rurală românească din acest 
ku cu o oare câl de mică colt al Tării şi este alât de Iru· 
d un desăvârşit conserva· mos intentionat penlru binele ei 
~ Insii, und~ mizeria n~agrl - cum dealtfel vorbesc şi nume
.tnlcul de toate ~ilele al roase le sale rapte prestate şi 
ij" -- ,i 11\ ludetul Bihor înainte de Unire şi în cel 11 ani 
IsplIIIe cII domină acum scurşi de atunci incoace, -- in· 
1- prinde propaganda sub· cât, veslea numirii d·rului Peirea 
"mliear sub· asp"CI\} d" Popovicill, - cum îi spun ttira
tt· .', ee\or, alwut\uţ\ de nii, - a produs o bucurie fără 
:~ seamăn În intreg Judetul. 

!!BItii alare de spirit alâlalil Actualul prefect. are numai 
'OZI incendiul a mani· simpatii, - chiar şi în rândurile 
~. hipurile ale partld~lor de advers~mlor politici, - şi nu 
l'Anl (1) Icrise Insii in există om dintre cei ce ii cunosc 
"1\ ca şi cele bolşevice, laborioasa sa aclivitate, să nu 
joal. frazele şi obi~ctivul; prevadă: că românul întreg care 

',flandu'se ti proasla slare esle ci rul Petre Popol'ici şi foarle 
::Î eu lipsa de credite, se limpede la judecată, cu drago. 
le bllnul cam In ce Irit· stea.j mare pentru binele şi drep· 
i'" găseşte cr.ielul 1i1ra· lalea lututor, nu va fi decâl un 
., de zece zile incli de aci dirlguitor intelept şi in caliialea 
ar . nouei demniliifi ce i s'a incre· 
~ bt interiorul 11lrii, unde din!at. 
il penetraţie.ll propagandei 
I/l' de hotarele tir ii, este Noi nu sunlem eftini la laude. 
~1)iedu8li, llpsind şi Cauzele fiindcă totdeauna am judecat pe 
'.~Je de exploatllre a unor oricine numai după fapte. Ei 

geografice, p.lltice ,i bine, faptele avocatului Popovici, 
Bj,lnelistente iBrilşi acolo; ale preşedintelui federal ei "Cri· 
; inlertsele generale cu to. şul- a cooperativelor şi preşe· 
~t. şlllilperioare, trebuiesc dinte al celei mai mari băncl 
DliBbotare. ~ populare din Ardeal şi Banat, 
• ~Iul e ,i mai mare, când - banca "Slejarul" dela Vaşcău, 
" t" ..... ne îndriluesc a vorbi numai 
((! ne .. iem' craca de sub 
il:/lcthrând p~ placul şi in bine despre actiunile fă pluiloru· 
!rif.r ce urmaresc deshina. lui lor, 

~a, peRlru a profita tn Nu tragem nici o paralelă, 
I ~ fiindcă fiecare dintre cei ce s'au 
In !Beii s'ar face propaglUlda perindat in fruntea judetului Bi-

,f!lril. II.IBta InverŞllnare; hor fiU făcut ce au puiul, sau: 
dllnsu\ta ca la uşea cor. atât cât li s'a permiS să facă, 
bn~rlll; la .despuierea fie de împrejurări, fie din cauza 
,t 8 ar gîlsimai pujine diferitelor urzeli şi interese de 

e,'iIru lista care nn • avut politicii de partid, D·rul Peire f/t . ". el tol voo:;abularlll de Popovlci, face parle; însă, din 
,. categoria oamenilor cari nlJ ştiu 
~\.~ Iln partid nu se blUeazii să precupetească interesele su" 
:" .til1nlie Slile dela sate cu perioare româneşli şi este un 

,1'1011111, liindcă i-au Bme. odevărat prieten el poporului, 
t ~:u gogoşi, pl'om ililndU.le fără să aibă cea mai mică apu·. 
~111!, şi In soare. flIrli a le căturii de demagog, 
.. !8j1 schimb 1 

. lală, cine este noul prefeţl al 
" ~el se poate justifica Bihorului, . 
, rl liP por.,iI 1n deOsebi 
te,article: c91 Iib,ral ,i 

,t alArme"c, in elmplU\ia 
lrJlhor; necUJ\QScută pa-

,adevăratii luptă erA 'al an· 

Const. 1. Şle~nescu 

" 

Latină 10. După discutiunile ce 
au decurs într' o atmosferă cole· 
gială, asupra punclelor din pro· 
gram s'au adus următoarele ho
tărîri. 

Intlltdrarea mae$trl. 
lor de lucru manual 

Asociatia maeştrl/or de lucru 
manual dela cursul complimen
tar, pnmar cerând stf colabo· 
reze cu Ăsocia/ia Invă/ăforifor, 
a fost invitată să se fncadreze 
fn Asocia/ia cQrespunzătoare 
dintre cele trei asocia/ii recu
noscule, anume: 'Asocia/ia In· 
lJăIătorlior, Asociatia Profesa· 
rilor Secundari şi Asocia/ia 
Profesofl·lor Universitari. In 
virtutea acesleihotărrri s'o 
pronunţat comitetul şi asupra 
cererii de colaborare a organi
za/iei corpu!ui drdactlc dela 
şcoolele de ucenici. 

)8 Vii interlleni la Ono Mi.
nister .1 Instructiunii pUblice 
pentru trecerea In admiRI
eraţia asociatiei • fondurilor 
adunate dela invalltori pen 
tru construirea unui sanato
riu li de,lnute de Minister, 
dea"emenea vor fi cerute ŞI 
sumele din fondul de .siS
hn,a at asoClallei, ce ne 
SUlit fnd datorlte de Minis~ 
terul 'nstrucţtunii. 

[omisIunile Infiintate 
Pentruca activitatea Asociatiei 

Generale si fie cât mai bine 
organizată, s'au fixal următoarele 
comisiuni: Comisia de studiu, 
C. corporalil'ă, C. administrativă 
şi financiară, C. pentru istortcul 
şi muzeul asociatiei şi Juriul de 
onoare. Aceste comisii se com· 
pun parte din membri ai comi· 
tetului centrol delegtiti în aceste 
comisiuni şi din mai multi mem· 
bri coopta ti, Dintre invătătorii 
din Bihor au fosl cooptat! d·1 
Nicolae Firu, in comisia pen
tru istoricul şi muzeul asociaţiei, 
d·1 C. Bunea, În comisia cor· 
poralivă, iar d·' 1. Bărbulescu, 
membru În comitetul central Il 

fosl delegat in juriul de onoare. 

Un curs de vara la 
Predeal ,t o extur

,sia 111 Franta 
Asocialia genenslă şi-a mai 

Înscris În programul de activitate. 
pentru acest an, organizarea u· 
nui curs da vară, la Predeal, la 
care vor putea parlicipa câle 
2.-.1 inviitători bursieri. din fie
care judet, servindu·le, deodată, 
această localitate şi ca statiune 
climalerică. Se va organiza şi o 
ecursie, in Franţa. 

L u __ ecZ __ !U2±kS __ li .L 

Hotaririle luati de 
tomitelul Federatiei 

Ghinionul lui Gombo,iu ••. 
, ... Da 1 e kolosal! ... 

Afari de faplul, ci alegerile jude
lene s'au nimerit tocmai in .Iuna de 
miere· şi În calita lea lui de seerelar 
generat al p. N. L. trebuie si stea 
tOI tA ziua la club. c3nd nu-i În judeţ; 
ca un colac pesle pupiiză, j·a căzui şi 
ali plocon: 
, Redactia organului crestin 3J porII· 
dului mllghi~r; .Magyar Szo· S'ft in
stalal in aceiaşt clădire ~ pe strada 
Episcopul Ciorogarlu - unde locuiesc 
şi tinerii ciisălorl\i : OOlnb0l.'iu, 

Pe lângă deranjul, cii Ioa tii ziua 
diferiti .ember-·j sună la aşeo apar· 
lamentului solilor Oomboşiu, - redac· 
lio lui • MlIgyar S.o· fiind mai in 
fund, - nu·i exclus de loc, ca Într'o 
bună ZI. niscaiva adorAlori oi slrasni· 
eului organ maghiar, mergllnd să ~a-

Comitetul Federatiei, compus nlCesleze dragostea şi recunostinta lor, 
din comitetele celor trei Asocia. din aceia,i confuzie, - bănuind că 

redactia lui • Magyar S7.o· • Ia stradă. 
t!i, numa.\ decât a lu?t~ în. di.sc?· - să nu primească doyada simpaliilor 
tte cheshunea salanzarh ŞI In geamurile lui Oomoo$iu .. , 
legătură cu acetls1:~ şi cht>stiu·: Avis, d·lor HegedU:, el co~p .• pen· 
nea impărlirii 10calilălilor, in !ru a nu I:onfu!,da, In Carlll ca vor 

mlreprlnde ceva,lR tolalluplel. deschisA 
cele 12 clase de salarizore. deja inlre ziarele d'S4le şi .MallYllf 

S'a delegat o comisl~, din 57.0- ... 

partta tnll. primar d·l D' V. Tonl Occidentalism orldean ••• 
care sJ solicite Illtrarea 1/1 ltga- VlI. /[I\lelaţ! de credeti, că e vorba 
litate in chestiuRe<l de salarizare de modul de a circula pe por punea 
a corpului didactic şi să arate cea mal aglomerată a bulevardului 
ntaJunsllrile Cf~at~ prin inpărţi. Regeie Ferdinand (când se potic.llesc 

it" I I t'ţ I t ca viţeii la poarta nouă, dând jos depe rta grl!ş... a oca I LI I or /1 trotuar pe bătrâni, femei şi copii); 
clasele de sQlariz~rt. cultnd rtc- sau de felul de a merge in tramvai, 
tlf/clirlle cuv~nite, Aceite chtstl· - Iar cu aceleaşi maniere depe stradă. 
uni vor fi puse şi in congrts!le - or, când se scoboar! din tramvai 
j d ţ i t t d 1 d pe acelaşi parte cAnd al~i se urcă, 

U t ene a e u ruor gr/J t or e producănd ImbulzealA. Izbituri şi căI
tnvăţamOnt, fIxate pe ziua de căturl, cari constituesc un astfel de 
23 Martie a, c. - Congresul spectacol ce numai prin vr'un orăşel 
rliml1l1e fn permanenJr1. din fundul Anatoliei poate se va mal 

• • • 
Pe ziua de 26 Ianuarie a. e. 

a eşit de sub tipar primul nu
măr al revistei Asociatiei Oene· 
rale ti Invătălorilor: .. Şcoala şi 
viata-, cu un conlinul foarte 
bogat şi de mare valoare. Va 
apare În fiecare lună odată şi'n 
afară de partea pedagogică -
culturală va fi o tribună liberă 
penlru toate chestiunile. de or· 
diu mai inalt, ce preocupă pe 
membrii asoci6tiei. - No.· 1 
mai cuprinde congtesul şi Statu· 
iul asociatiei generale, volat in 
adunarea generală finută in zi· 
lele de 6 şi 7 Dec. 1929, în 
Bucureşti. Abonamentul anual: 
Lei 150. ExemplaTele penlru ju· 
delul Bihor vor sosi în cur· 
sul aceslei săptămâni, la sediul 
asociatiei judetene, cine le va 
expedia membrilor săi, prin 
poşlă. 

Membrii asociatiei sunt insis· 
tent rugati si dea fără întârziere 
tol concursul lor moral şi ma· 
terlal, căci fără mijloacele nece· 
sare nu vom· putea continua 

S. 8~rbulestU 

-*'-

fi intâlnind. .. pret inşii "domni". ca
valeri desăvârşiţi occidentail .•. 

V'am făcut curiosi? . 
. De i~cusinta gospodărească dela 

primărie vre III să povestim, din BOU, de 
aceea privitoare la a"umite "necesităţi· 
ale publicului. 

In nici un ora, din lume, chiar din 
Africa centrala, nu se illlâmplA ceeace 
se petrece la Oradea Cu pisuareie şi 
vespasiaaele publice . 

La orele 9 seara, ele se inchid 
fiindd! ajla vrea domnu primar .. ' 

Peste acea oră, se pot vedea şi auzi 
şiruri de bărbaţi dealungul Cheiului 
Crişului trimiţând complimente consi
lierilor dela .Casa oraşului", pentrucă 
din spirit de economie, pLIn vezica ce
tăţenilor la incercare, •• in ti mp ce la 
acda~i primArie s'au irosit milioane pe 
loate .aranjamentele", incat, se infrup
tară cu câteva şi compaoia \( akas. etc, 

Se spune că. unii cetăţeni s'ar fi 
hotăr/t. din moment ce pri măria ii for
ţează să umble dupl or.!. 9 seara cu 
sticla In buzunar. a Într'o dimineaţă 
să se ducA să depună la primărie in
ginerului .Eichner- dela .Curăţenia 
publică· sau consilierului incultural 
Karacsonyi Endre (din mOment ce de 
el se ţIn păd fi Cimitirele) toate sticlele 
cu cO<l!inutul strâns intr'o searl după 
ora inchiderii ,i eventual şl cAteva 
pachele . .. căci numai aşa doarl ii va 
convinge pe d·nii gospodari ai munl
cipll1lui, cat de caraghioşi sunl făcând 
economfe dela vespasiane ca să mă· 
nănce din altă parte ... 

Pl. con!. T, Rid, 

(f'onlca lelllenlni toatd suflurea /em'?nind? 
• Alătur' de pre,edinta acllvd a la 1, 

~. 1~ fi raporturile dintre 
"IfUde. d.' de incordate' 
~"spllndefe din IImbel~ 

~ie IIi sA SIJ gândealld ,i 

Principesa Alexandrina Cantacuzino. 
prezidenta GrupArei Femeilor Rondine 

noa$lrd, d-ra Lllcretia Frentiu. 
ca put~rl unltt, mcjnă fn mdnă 
ca două surort, "~all făgddult 
ana alteia sprijIn reciproc şi so. 

d r t a şi Bilci C 0, cart n'au 
stat (rz e:cpectatlvd ironlcil, cI, 
,i-au afirmat ca tdrle principiil«: 
au analizat ,1 invelltarlat cu 
scrupulozitate tot programul 
Oru{1dr~t ,i au lnchelat ca un 
ootl călduros cdlre Domniţa 
Cantacuzino. rugdnd-o să co· 
munice. din ROU ca cete deja en· 
reglmentu.le rrz oartldele politice 
,1 sti .le spue: cd. dacii fărd· 
mifările eşi au poate raflunea 
lor era Capitald, nu pot lua tnsi! 

l1a~nlle ce Se vor ivi depe 
:t.:f'e! propagande ce se 

[la. sate, cari cu gr u 
Ş ~ ... fi apoi Im!lfurale aă 
lJt !Izezc lucmot :.bt ura 
I j1polriva.nlidragarlhtr", 
Cll~ - (a să dUim 1'11_ 

fdJl' ale hirn08Se!Qr ma. 
~ '<Ietestibn. ' 

ffi. 111ptel, IIsthi, li se 
ar,ltll6te - politici 11 

).Illltril. 1'111 Or, 
ad~ vor e_te exageratll.; 

.... Irece alegerile 
e... Controlc:te " 
i~11 toată le . cu mmtea 
~ • MOzltalea ce se 

, ,atan chA.tl . 
II ' . ~q Ulli ce inte-
I ,eet siguranta Statului 
In.,e1cll~ela dealtfel f1>âmbi: 

De'; numai abia era a ireia 
decaaă a secolului XX, lafă fe
meia viltolulul. 

A·It-privit·o, aJcu/tat· o şi a-fi 
udmlrat·o şi. sarbâtorit·o, U.Şl 
precum mmta. 

Eri a rltvdţat multt, dar a şi 
Ffial ad uite multe; a UItat toar~ 
nebuniile jemenlste şI antl/eme
Riste. 

E aşa de inultipld Il totuşi 
Rumal una. 

Era aşa de slmpld',i lotuşi 
cu o culturd aşa de prQ/undd şi 
fi spontaneitate aşa de originala. 

E o personalitate OŞ1l de mar· 
. cantd şt totUŞI cu toate carac/e
rt.le je.ninităţtl. 

şi·a afirmat sentimentul solida- lidarizare tII munca eonştlent12 
rlldlei ,1 grija de intertsul ge- pentru triumfuL Itgel sfint~ a 
neTal1 Ca cât curaj a spus tot romanisenalul şi purtrll ca prel. 
ce cugetd şi spre· ,atd deplină pastla (ntre 'raII sd IIU $t mal 
libertule cie aCliune nt,-a tndru- addnceas:tf tncd. laM acţiunea 
mat 1 de purl/icare a ftnuilor. 

A fost rnbrdt1folă cu ataia S'au convins şi femeile ardt-
iubire, pentfucd ea Insii şi a lOJI IeRt ct! t. vorba dt q mare efi
capabila tot dt. afdia. laborare a femeii(/' eOR~tiente şi 

A fost aşa de dtmnd fllndtil că marea /niţiatoatt: Principesa 
a fost Dşa de sillctră. Cantacuzino, e cdli1uzită de 

Nil s'a pierdut de loc. tII IX" intentlani Cllratt ,. nu de lnte
pansluma ti, a fost mereu alta rese meschine. 
şi mtr~1l tot aCtlaţ!. Ea a gds/t La sfrfgdtul dlioeral al inl· 
lImba eea· mai julctlJ pentru m~t el de rom~n:d adevd,atd a 
a UnEşti durulle... răspuns ecoul inimilor neaoşe 

Surprindtrta unora a fost com- romt2neşfi ale femeilor bdştlnaş/!, 
pltctd mai ales dupd ultima "t$_ ; ... .-re_ .sc s\·!r~'JI;~I',1j pOna aeam 

fiinţd aci la granlţtl. . 
P't~dlnta nOQstril a promis. 

Ast/d condur;dtolJrt.4 marei Roa
stre gru"drt ne mal dOlled~ rncd 
odaid cII este repreztntanta 
nucleului laminoJ al marei idei. 
că tiU e 1.111 ştf politic de interese 
tlColstice tnJosltoare ,t deflra
dante, ci soUa pdcel şt iubre;, 
a unei politici ca adevdrat şrH:lalt. 

E'l ne-a zis: 

Unde duce campania 
electorală exagerati' 

Un răspuns al dlu. profesor Mavrodln _ 

Din parte.a dlui Anastase M~vro" 
din, preşedintele Asoclaţlel profe
sonlor secundari, secţia Oradea 
primim urm!toarele: ' 

D()mnule Directo;, 
In ultimele namere ale ga

:utelor "Steagul Nos'ru·, orga
nul ofiCial al partidmut nafi 0-
nal-ţâ,dnese dill BIhor şi .. Drep
lalea Poporu[ul", orj!allul par. 
tlrlului liberal, au apcJrut uneEt 
ntadtllărur/, lns.lte şi calomlltl 
[a adresa mea şi a candidaţil01 
de pe lisla partidUlui ţăranesc 
din Bihor, al cărut preşedinte 
sunt. 

Nea vd IId gazetd proprie, 
va ,og să binevorţt a (nsera cele 
de mal Jos (n ziaruL Domniei 
Voastre, ziar cunoscut dt toată 
lumea ca independent, declardtl
du-vlJ dt/a tncepuf cd voi pd
slrd t()Q.f(J urban/talea ,i Obltctl· 
vltafea ce se CeTe unul preşedinte 
de organizaţie polillca, care este 
şi' profesor şi mai ales profe. 
sot. 

Primiţi' vt! rog Domnule DI
rector, stima ,t malţamlrJle mile. 

Prof. Anastue Mavrodin 

Pentru lumea de buni 
crealntl 

Mi se aduce Invina/rea cusu' 
ft} cu ofă electorală, că sunt 
.grec·, La aceasta răspund: Nu 
numai că sunt român şi ca ori
gină etnică şi ca slmflminte şi fapte 
dar - mai mult - origina ro· 
mânească a familiei mele, atât 
după Iată (M6Vrodin) cât şi după 
mamă (Purice), se poale urmări 
până mai sus de anul 1500. 

Desigur că domnii calomnia· 
tori vor spune: • Bitle, bine. dar 
numele Mavrodin nu pare aşI! 
de romAnes,! ca: Popescu. 10-
nes~u, Popa" ('te. Dacă asli!':1 s~ 
pune chestiunea intreb: Gene
ralul Samsono\'ici. şeful marelui 
stai major al Armatei române; 
generalul Cihoski. ministru de 
răsboiu al României; principele 
Mihail Cantacuzino, cel mlliil1' 
Iim prieten al Olui Maniu, dnii 
1. O, Duca, subşeful partidului 
liberal; ministrul Vaida, Egry 
Oelu, sau Kis şi Sever Erdely, 
nepotii d·lor: Vaida şi Maniu, 
sunt oare sârbi, poloni, greci 
sau unguri ? ... 

In ceeace priveşte faplele ŞÎ 
simfjmintele de român ale mele 
şi ale familiei mele,iată·le : 

Bunicul meu de pe mamă, Ne· 
culai Purice, răzeş din Vrancea, 
locuind in salul Clipiceş!i (jude· 
tul Putna), care se găsia în anul 
1917 intre frontul german şi cel 
româno·rus. n'a ooU slJ·şi pd
rdsiască gospodăria lui pări". 
feascti şi pe tăranii cu cari tră· 
ia în cea mai bună intelegere 
- cu toată insistenta familiei şi 
a armalei - din care caută, a 
fost ucis de O bombă orlJşmaşe 
care l-a retezal amdndoucJ pi· 
cioarele. Inainte de a·şi dă suf
letul, a cerut sii fie înmormântat 
În Iivada sa, dar dupăce a murit 
sătenii l-au dus în cimilirul bi· 
sericei, al ciirei principal infăp· 
!uitor eră şi în timpul ceremoniei 
simple - firă preot - (căci 
preolul' satului plecase din co
mună cu BIti refugiati) o parte 
din cei cari·i duceau şi·i Însotiau 
eoşciugul au fost r6nili salii u
cişi de tunurile inamice. 

Sora mamei mele - RUlttln· 
dra căpitan farmacist lonescu-
8 murit de lifus exantematic la 
Pufeşti. ingrij/nd de rdnifi şi 
bolnavi. 

Nici după urma bunicului meu, 
nici după urma mătuşei mele. ni. .. 
trebui si răspundeţi fiilor ,i 
fraţilor vOftri cum .fi lucrat 
aci la graniţl, cam atI păstrat ,i ce· aţi adAugat la patrimo
niul romAnesc 'nfAptuit prin 
jertfa celor 800.000 de mortV' 

Domniţa aceasta nc·a rlldemnal 
să ne odr,sd", stăpt2nitonlor de 
azi; sll-I rugăm, sd-i sil1m să-şi 
spună sincer, el singuri, dacă 
aci poate fi loeal dtzbin.drilor 
politice şi dacii (J$tfd fnţeleg 
grdllicuii neamului să·şl tnde
plineascd roiul de fncrede" al 
.tR.tlneld graniţei rom~nt,tl. 

A tflchelat cu glas tnvdluil de 
durere şt ca ochii 11""%/1', e/lTld 
noua grupate i-a mdltu.rlsil grija 
cel pom li prLvJJl CII lIt!tnc.red'.rI 
Il Ironie: 

• ... Cd pulin tnţelegitt-vd· mt
nirta voastrd ,t ar/lncaţl se!. 
mrlnţa bUIIă; lntrelJulnlaţi pu
terea voastră putru mtJ.ntalrea 

1 ţ/ll 10;. ftti{ilor f' C.JD!ilor vostri.-

meni din familia noa!,di Il.! ,·,d 
(nici n'o cerut) vreo {k-pijgu' ,re 
de răsboiu. 

_ Mama. mea însăşi ···,hmCÎ 
vaduvă - acum căsăI;j; :1" '.~U ur, 
român ardelean de re} r, i' 1fPCO· 

catolică, cu numele t 'J[.joe m~~ 
pol al mitropolitului Ş Jluli'J, II'! 
Focşani, a fost răniM de sciri· 
jele uneÎ bombe nem{Bşti. 

In ce mii priveşte, sirieI p,:~. 
sonat, mai am de spus: 

Student universitar flhd, u'!I", " 
de răsboiu, am luat parte actiV:1 
'a mişcare condusă d~ Take b· 
nescu, Nicula~ filipescll, T ild,,· 
scu, Dela\'rancea, Oog'1 ele. 

La declararea risbolllh i, (leşi 
dispensal de facerea senichlflli 
militar şi de mobilizare - {'fi 

unic fiu la mamă văduvii - n'BITI 
staI nici o clipă pe gânduri şi 
m'am înrolal ca voluntar. irl Re· 
gimentul 11 Artilerie, rare m'liI 
trimis la şcoala mitllră din Id~i, 
Acolo am indurat cele mfl! dfl. 
plite surerinle din cauza g"r<llul 
a lipsei de alimente şi de lemne 
de foc şi mai ales din cau'l:ll Ii
tusului recurent şi exantematic, im
preuna cu alti camarazi din fa· 
milii vestile, precum es1e dl 
Oeorge 1. BrăIiBnu, care Îndura 
totul cu cel mai mare stoicism 
şi allil (Oeorgp, 8răti8"U "'"tii nm·· 
taI şi in răsbc';u, adrr-mloil. J;,.!. 
care cauză şi d fo~: ,it ••• l). 

In Martie 1917 afl' ple.:at pe 
front. Acolo om luai partJi la 
luptele dela "'1'1((,:;(;. C"ş;n Si· 
Oltuz, La Oihl!. am !o ,; mai 
multe zile sub eomw. ,i;! odU6lu
lui comandant 61'h· ~l.i,·i din O· 
radea, OI General ~.~'!·g.c:u, CMC 

pentru pricepE~",Oft ~l b"HlIra "t! 
• {Ct;;~ d~~r61 ""1"";1;·, ; \.:~~, .. ~ 

AII! fos" rd,'!I! ş' f!~ '(lro~ ['Il' 

• I'ir/afea Nil. 'i'r) " "c1ril ". 

n!u/ ŞI prlce;1'I"i"rI ~I ' • l.r. .• 

ar 'Jfat·o tn hit,"')" ';'.': , ;Ja,. ,.-';. ... 
br~yelul de de. 'r"'h" , 

t.a t!lt(,ar~te ~ ,l' ai, .) .;'1' df'~ 
mObilizare, mi-Il m gasli Itll ')eft ' 
ce it postdar'f 'a M jrdş,rtl, ~ 
compleet distrus/', ACI:He P(o' 
~rietatf vllorau. k4!!lto> C!!' rhb,)!tJ 
cir!;:, M.OO:l leI ,jeci CI Vl;f'Jta 
de astăzi aproa,H:' '1 mHI')lne :.el. 
Deasemenl, am 1/:i.&1t l'ltre .lgll 

gospodarie 1 familiei mei: dell 
Cllpleeştl. ia fonl frontului,. in 
cea mal mare p3Tte (!ist!lls!. t'!!l 

cele 25 jugAre vie ~ livadă rd.· 
mllsese nlşle ullCiil.lii, l;;.; lloOl 
casa blUrAneasci. numai ruine " 
CenuşII. Şt aceastA pierdere, aaf 
putea evalua astbi la circa 2 
milioane leL Plntrll foaie aceste 
pierdert, am luat pdnil oc"m ca 
dtJpdgubire! 10.000 leL 

DupA rAsbo!u. In 1919, ca pre
şedinte a.l 6tud.en~lor purnenl (am 
fost primul lor preşedinte) am 
organizat şi pre~dat primi ser
bare comemoratlvă a Eroilor 
morti pe Cimpul de onoare dela 
MArAşeştl, lo:aJltate unde fi eu. ,i sol'l mu ne-am născut. 

Tot In 1919, fn ea IttJt le de 
propreşediote al tuturor studenţi
lor univ. din Bucureşti - 10 ca
pul unei delegatii d.. 60 studenti. 
- am reprezentat intreaga atu
dentlrne din Bucureşti la Inaugu
rarea Unlversitltii din 'Cluj, In 
aula Universltăţll din Cluj. In fata 
Intreg ei: FamHli RegalE' .. a corpu
lui diplomati:, a mIniştrilor. • 
reprel.nntanţilor unlversitAţilor 
strAine, am rostit discursul meu, 
publicat • doua zi de eltre z.ia-
011 partidului' national ,. Patria II • 
careol Însoţla de elogii ). adresa 
mea. Dupj cuyântarea mea. Prtn~ 
clpele moştenitor de atunci. mi
nistru Instrucţiunii, d-I Borcea " 
d-I N, Iorga m'au felicitat şi 
~'.u imbratişat iar M. S. Regele 
fI M~ S. Regina S'au Intretinut 
cu mine mal multe mlnnte. , 

In 1920, d.nd se discuta ches
tia Banatului. ca preş~dlnte a" 
studentilor din Bucure,ti, am fost 
In fruntea miş:Arit de protestat" 
m contra desmembrlril Blnatulul 
,1 In a;:eastA calitate am orgllll
zat o Intrunire grandJoasA la Bu· 
cureşti 10 tata Teatruluf . national 
şi ,I[a la Motmlntele Eroilor dela 
MA rllşeşt!. 

10 aceastA demnitate am dat 
sprijinul guvernului roman - fiind 
rug.r 'a aceastl ,de către marII 
romAni 1. L C. Srltlanu fi MAt· 
zeseD. Tot In 1920 am I'Mlt 
Ideea, constraltei unet Biserici a 
Neamalul şi I IInul mauzoleu la 
MlrI,eştr, l!l care si fie tngro· 
pale osemintele cdor c!zuţi 'n, 
lupti acolo. Apelul facut de mine 
a-am prezentat In lIumele studen
ţilor putnenl mult regretatului 
Plrvllll, d-lui lorg., doamnei de 
~ _____ ~J:_ 
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Po.g. 2. 

Unde dece campania electorală exagerată 
(Continuare din pag, 1.) 

Cantacuzino, marelui istoric Xe
nopoJ, care mi-a semnat apelul 
pe patUl de auferinţl ş\ altora. 
EI • fost rnfatlşat şi M. S. Re' 
glna. Mal tâniu maul01eul a fosl 
Infăpllllt de către .Socletatea or
todoxă. femeilor române" de 
sub prejidenţla Doamnei Canta
cuzino. Tot In aceeaşi vreme am 
strâns fonduri pentru o placă Co' 
memorativA a numelor tuturor 
ofiţerilor şi soldattlor eroi morţi 
1n rllsbolu, foşti elevi al liceului 
"Unirea" din Focşaol, al cărui 
elev am fost timp de 8 ani şi pe 
care l-am absolvit ca şef de pro' 
molie. Dupl!. ce mi-am terminat 
compleet studiile universitare şi 
tn urma examenului de capacitate 
ce am depus in 1922, la alegerea 
catedrei, am cedat Insistenţelor 
comishmli ministeriale şi ml'am 
ales un loc In văţământ, la Ora
dea. Notez; că puteam sA-mi aleg 
Ploeştii - la oară de Bucureşti 
- sap focşanii, unde nu m'ar 
fi costat nicI Ud ban intretinerea, 
acolo locuind mama mea. 

Venit aici In Oradea - unde 
ml gl.i.sesc de 7 ani - n'am stat 
nici un moment la lndolalll d 
si muncesc nu numai pe terenul 

. ,~_ ~_~Iflet şcolar el şI pe cel de pro
y pa~ltldt culturală, naţională sau 

profesională. N'a fost mişcare 
mai Importantă r. acest sens, din 
care si au fi fll:ut şi eU parte. Tim'" 
pul meu In alarl de şcoall!. este 
consacrat aproape tuturor sode· 
tl.i.ll101 culturale dia Oradea, din 
comitetul cArora fac parte. (Cas. 
natloaalA, Cercul militaro-civlI, 
Asociaţia .Vestul Românesc· etc.) 
Dia punct de vedere profesional, 
n'am tacut altceva dec9.t &.li lupt 
pentru ridicarea prestigiului corpu
lui din care fac parte, lucru 

. pentru care colegii mei' din Ora· 
dea, In numllr de aproape 200 
-:- din cari nici unul .. g r e c·, 
m'au onorat cu alegerea ca pre
şedinte al Jor de 3 ani in şir. 
Tot ca profesor· am luptat tot 
timpul Intru purlficarea atmosferlÎ 
morale 1 şcolii şi d~act!ea uneori 
a trebuit să 111frunt adevl!.rate is' 
bucniri de uri a celor loviti, In 
Interesele lor, cari interese oU 

cadrau totdeauna cu binele şcolii. 
In aceaslA privintA, mal muh, al
tădată. 

Cu privire la activitatea mea 
pa Htleă mA rezum astăzi la atât: 
lne! din 1919, student f1iod, slm
patizam cu fedeuţla partidelor 
d-lor Maniu, lorRa, Mihalache şi 
Lupu. ConducătOrii federatiei dela 
Putna mi.au propus candidarea 
la un s;;aun de deputat. tn cali
tate de preşedinte al studentilor. 
N'am prImit, nevolnd sl!. amestec 
studenţimea tn politica de partid. 
In 1920 m'am InSCriS in partidul 
tărAnesc. Âm fost contra fuzlunli 
cu partl8ul naţio 1 al dia Ardeal. 
pentru motivele Ce le voiu spune 
altădatll. Totuşi, d·1 Manlu, per
sooa!, ml·a serit:! pfopunându-ml 
vlcepreşidenţia partidulUi national
flira nesc din Bihor. 

Când drul Lupu a declarat că 
vre.a să rlimână ţărănist. organi
zatia ţ:irlinlstl de Bihor a decla
rat că rămâne lângă dAnsul. 

In concluzie, accentuez că În
treaga mea viaţă publică a fost 
şi este morală, c~ subsemnatul 
nu fac nici un fel de trafic cu 
brevetele, cu fabricile de spirt, 
cu numirlle, avansArile, eă nu fac: 
afaceri cu reforma a~rarA, că din 
caoza mea OU s'a omorit nici un 
om. N'am deci ftvere de multe 
milioane, Ca unÎi din adversarii mei 
deşi inainte de răsboiu aveam o 
avere frumoasă, Iar el" nu aveau 
după ce bea apă -, cum zice 
"Dreptatea Poporului". Am însă 
o prOfesiune cinstitI!, care-mi a
dUce atAi venit ca Să trAesc mo' 
dest, dar onorabil şi pentru mine 
politica de partid nu constllue o 
profeSiune. 

Anastase foIavrodln 
Preşedinlele profesorilor 
Secundari din Oradea. 
Preşedlnlele parlldului 
jărănesc din Bihor. 

~~~ 

Ca.ut in centrul oraşului una 
sau două camere bine mobilitate, 
cu bucătărie şi baie, inlrarea se
paratii. Ofer chirie bună. A se 
adresa la gazelă. (4-5.) 

Muncitori I români' în Franta 
-

~onvenfia între guvernul român şi cel francez 
.--" -.~..It~_:'~ . .:...:. 
~ I!W' .... v.,. . , 

,.,. ,. ·.1~ dJmlneaţiJ. ~a semnat CInd va Tnl,. In vieoare. 
lll-tninlsttrui muncii eOflVtn.. .-. 

. ~. p. Imprumutulu.i de muncJforl ~nventlunea va H ratificaU' şi 
' .. _', bJtt:,.,eflild rlltr, Rom4.nia şt Pran- ratlflcl.irlle vor fi schimbate la 

,a, prin care şe stabileşte egalI- Paris imediat ce Vll fi posibil. 
lalea de romlÎ1Zi car; lucrează Ea va Intra in vigoare de In
In PrOfila şI laţli de lucrătoril datI ce ratlficArile vor fi 5chlmbate. 

~J." francezi cari lucreazd tII Rom4- AceastA convenţie va Ivea du~ 
~ fila prin care cele doud părţi r ata de un· an şi Va fi reinoită fn 

contractante se angajeazd a as. mod tacit din an in an, dacl1 nu 
loriza operaţiunile de reerutare va fi den~ntată. . 

t ·t I 1 l 1 Denuntarea va trebui sl fie no-
pt trl Dt U or, pt CQntu tntre- tlflcată cu 3 luni inainte de expi. 
prinderllor situate tn cealaltă 
ţ(lra tn cond/ţiuntlt Indicate mal rarea fledrui termen. 
i Toate difiCultăţile relative la .... 
os. pliu rea prezentului tratat vor fi 

Nu vor putea fi recrutati dt- regulate pe cale dlplomatlcll. 
cal emigrtlnfll cu destina/it ptn· In c8zul când nu va fi posibil 
~rlJ teritorIUl continental al Inal- de a se ajunge pe această cale la 
t,(or părU contractante recruta- o solutie, parţi le eontractante iti 
rllt cu destina pe pentlu altt le' Iau angajamentul sA supun! dUe-
,{torU deplnzl1nd de părţile ton- rendul judecât1i unuia SIIU mal 
tractante nu IIor putta avea loc mllitor albitrl desemnaţi de co
dec4t In urma unul acord mUIl acord şi cart vor avea m/sl
special Intre admlnistraţiuflile unea de a-l rezolva dupA prinel
competente alt celor doua ţdrl. pille şi splriţul p rizentei conventiuoi 

Statul protejează. pe posesorii 
. de livezi de pruni 

. Ministerul de finante a trimis 
un ordin circular tuturor admini
stratorilor financiari din ţară prin 
care le face cunoscut ci ministe
rul eate Informat că se face pro
. pagandl Ia:.slte, ln speCial in plr
tlle delurbase ale tărll, prin rAs
pandirea de manIfeste ,prin care 
se aduce la cunoştioţa aAtenUor 
ca. guvernul are intentia si rid iee 
c81.llnele producâtortlor de ţuIcă 
,1 Bite rlchiuli din fructe şt cA 
voeşte si I'rotejeze numai pe 
fabrlcanpi de spin industrial. 

Se aduce la cunolltlnţa fene· 
raII el ştirile rlsplndlte în acest 
mod lunt timple inventlunl ale 
onor oameni <te re. crediutl şi 
nu corespund de toc. Jdevarulut. 

• Din co.ntlll, guvernul, prin le
gIle 10 vIgoare. a protejat tocmai 
pe posesorii de l.ive7.\ de plun\. 

. Pllnlnd o taxă 1tUcti. pe tuica hb. 
ricatl la cazanele prodllCltori\or 
,1 o taxi foarte ridicati pe Spir. 
tul industrlll. . 

Astfel, la tulc! taxa este de lei 
1.50 pe grad·decalitIIl ,1 5% ad
valorem. pe câl1d la spirtui in
dustrial t.XI este de lei 8.15 ~e 
j{rad·decaJltru şi 20% ad-valo-
rem; ceea ce Insemnează cli taxa 
pe lulei este de 5 ori· mal mica 
de~t tau pe spirlul industria!. 

Deastmenea, Ministerul de FI
n_nle, pentru incurajarea produ" 
cătorIlor posesoti de e .. zane, le-a 
dat acestora aulorizaţlunl de func· 
tionare cu cazane le lor, ~ dănd 
chiar ordine circulare d DU U se 
mai apliCe sigilii, - deci flican
du-le toate Inlesnlr i1e. .. I 

fatli, dar de ,voDurile fl1ră nici 
. .• -_. ":. • ...... -ll rea 

dl. la cunoştinţa sll.tenilor, prIn a 
fişare la toate localurile publice, 
cl acele manifeste ten dellţloase 
nu trebuesc luate ro seaml!. şi că 
guvernul de atI are toată gri ia 
pentru prunarl şi vIticultorl. ne· 
fiind vorba de nici o ridicare de 
cazane sau Înflinţa.ri de taxe noui 
asupritoare, , _ 

Termenul de depu
nere a declaratiilor 
fiscale a fost pre-

lungit 
De oare ce panl ln pre

zent s'au depUi pUline de 
clara'iuni de impLner. pe 
anul in curs ministerul de 
rlnlnte a hot~tat prelungirea 
termenului de aepunere il a
te stor dedaraliunl panl la 
a Februarie iII. c. Marile Intre· 
prlnderl cari nu sunt sncia· 
tall anomlne, dar eare In 
thee bilant, vor pute 51 dl
puna bilanţurile de impunere 
pina la 28 Februarie il. C. 
la, sociUltlle anonime pana 
la 3Q ",rille il. c. 

---=;-- ~~---- .". 

Depunerea..· bUanţu-
rilor . 

In urma fnterven tiei Catbe~ 
fei de comert şi. industrie din 
Bucureşti ministerul de finanţe 
a admis ~a acele intreprinde,i 
cari nU pot Incheia bilanţurile 
până la 31 Ianuarie sA depună 

-... • A ._ '!il! 

Marele Turneu 
al Teatrului Cărăbuş 

Directlunea C. 1 Il fi a s t 

Cu cel mal formidabil succes 
Bucurettean 

Miss Revista 
Revistă în 2 acte şi 22 tablouri de 
N. Vl6doianu şi N. Constantinescu. 

Mare montare. 
Fast, costume, decoruri. 

Personalul artistic: 
0- ne 1 e: Natalifa Pavelescu, 

Violeta Ionescu, Lizica Petescu, 
Rozzi·Rozzi şi d·nii: C. Tănase, 
Oiugaru.Sandy-Huşi, Dan Deme
trescu, Milică Mihan, 1. Lorent, 
Jean Angelescu, AI. Giovani, 
Burcuş, etc. etc. 

MA RE BALET - 60 BALERINE 

Celebrul numlr excentrIc 

AGAR & JOUNG 
Dela Teatrul (aslno ae Paris 

ErUPtia Vezuvlului 
Extraordinari realizare 

eledrh:l 
In pauze va Concerta 

"Radio Philips". 
Această revistă s'a jucat in Bu
cureşti de 80 de ori cu un succes 

nemaipomenit. 

Cea mai mare montare ce s'a 
văzut până in prezent tn tară. 

Orchestră proprie sub conducerea 
d-lui Ben-Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi Banat 

Timişoara: Sâmbătă t şi Du
minică 2 Febr.; Arad: Luni 3 şi 
Marii 4 Febr.; Oradea: Mltrcuri 5 
şi Joi 6 Februarie.. Satu·Mare: 
Vineri, 7 Februarie; Baia·Mare: 
Sâmbătă, 8 Februarie; Dei: Du
minică, 9 Pebruarie; Bistrita: 
Luni. 10 Februarie; Cluj: Marti 
11 şi Miercuri 12 Februarie; 
Turda: Joi, 13 Februarie; Trg.-· 
Mureş: Vineri, 14 Februarie; 
Sibiu: Sâmbătă 15 şi Duminică 
16 Februarie; Alba·IuHa: Luni, 
17 Februarie; Mediaş: Miercuri 
19 Februarie; Sighişoara: Joi 
20 Februarie şi Braşov: Vineri 
21 Februarie. 

. 

Vizitati 
marele 

• magazin 

WU 
~. Hlml(~m 
---------------,----

~UC[esDr 

IH~MA 
IVBn~VI(l 

~RA~[A 
B-dul R2uele ferdinand Ho. 11 

So~indu-De un mare transpnrt 
de mărfuri. am pus fa Yanzare: 
Molino • • • dela 28 lei mir. 
Şifon pl. albiluri. 32.... 
KBrlon (Slambă). 38" 
BBrchet • • •• 40... 
Zenr pl. cămăşi. 48.. " 
P li. t ti r i g r 08 s e 
penlru internate • 4l)t lei bue. 
P1Kpumi. • • • 600 • " 
Pllnzl pl; cearcea-
furi de Pilt, 140 cm. 
lAtime'. • • • • 110 Iei mir. 
Pl.nzll pl. cearcea. 
furi de plăpumi 160, 
180 şi 200 cm.liillme 158 .. .. 
TeDislI·flanel (Finei) 35' .. . .. 
SloI", blrb!tl'şl\ de 
lână • • • • • 300.. .. 
PAnze de casi dela 32.. .. 
PlinzÎi pl' saltele dela 80.. .. 
Feţe de mese dela 100" .. 
Şe"ele de masă dela 38 lei bue. 
Şervele pl, pllhare dela 28.. .. 
Cuverluri albe de 
pichet dela • • • :500.. .. 
Cu.,erlurl de pichel 
dlferile culori dela 300 .. 
Pânzil de iUlii, 100 
clm, lii\ime dela • 45 lei mIr. 
Pânză de Inlil, 140 
Iă\ime dela • .' 55.. ,. 
Basmale (cârpe) d\! 
lână dela • • • • 120 lei buc. 
Basmale (cârpe) de 
ală dela •••• 25.. .. 
&Usle dela. • •• 9... 
Preşuri; 6; cint. Iii-
Urne dela. . • . ilO lei mir. 
Preşuri 90 c1m. lli-
Ilm~ d~la • • • • 140. • 

Ila fel şi celelalte 
artiCole se vand 
.... ............. -1_ ............. 

'Ceoul -

Aioeia(ia [ulturală a funrlienariIor !uoerinri P. T. T. din Reuiunea OraDea 
Nr. 5 din 14 Ianuarie 1930. 

Convocare 
In conformitate cu dispozitiile 

articolului 49 din. Sta tut se O· 

dl1c~ In cunoştlnft! Diar membrII, 
cll Asociaţia va fine adunau 
gentrald ordirlară, ln. ziua de 8 
Februarie 1930 orele 11 dim. tn 
sala festlvd dln Palatul Poştei 
din Oradea, cu urmatoarea or
dine de zi: . , 

1. Cetirea dărti de seamd de 
musai operaţiunilor Asociatiei 
In cursul anului social 1928 şi 
Ianuarie-Decembrie 1929. 

2. Cetirea raportului cenzori-
Preşedinte: 

laspector (SS.) 60rIJn 
~---

lor şi descărcarea consiliului de 
gestiune'l sa. 

3. Votarea tJrolectulul de budget 
pe anui 1930. 

4. Docd tn ziua de 8 Februa
rie a. c. nu se va tntfllnll/~ din 
totalul membrilor Asociatiei, fie 
pusonal, fit prin. delegatie, Şf
dinla următoart se va ţlnt, con
f"rm Articolului 51 dia Statute, 
tn ziua de 16 Februarie a. c.fără 
vre'D altiJ. convocare, la actiaşi 
oră şi ffl acela~ local, cu ori care 
ar Il numărul membrilor presenti• 

Secretar: 

(85.) Constantin Tlnase 

D 1 « Ee T 111 NEA 5 O C l ETil. TEl TRil. M V A EL O R, O RAD Eli. . 
ITINERA.RIUr.. 

Curselor de autobuze ~e dislanla Oradea - Til[>agd - Ăle.;d - Borod şi relour 

Valabil dela :15 lan ual'ie 1930 

Pleca.rea dela Oradea Piata Unirii 

I ~ T1LEAGD l' la ora 7 12.55 
~ ALEŞD • 6 1~ 
'fi 

BOROD • 16 

-Plecarea dela Tileagd 

La ora 7,55 13,40 19,25 

Plecarea dela Aleşd 

La ora 6,50 7,40 13,40 19 

Plecarea dela Borod 

La Ofll 6,30 

In zilele de Luni pe dlshmla Oradeo - AJeşd va mal fi o cursă În plus cu 
plecarea din Or'ldea la ora 13,50 ~i plecare~ din Aleşd la ora 15,10. 

.Directiunea Societofei Tramvaelor, Oradea 

Stabilirea 
valorilor medii 

Comiaiunea pentru stabilirea 
valorilor medii - în vederea 
aplicării impozitului pe lux şi 
cifra de afaceri - şi·a inceput 
lucrările la Ministrul de Finante. 
< Din această Comisiune fac 
parte, confQrm att. 5 din lege. 
şi doi reprezentanti, ai Uniunii 
Camerelor de Comert şi de In· 
dustrie, desemnati În persoana 
d-lor Apostol Popa, vicepreşe. 
dintele Uniunii şi inginer C. 
Orghi~._ ... 

Uniunea Camerelor de Comerl 
şi de Industrie, urmărind dea
proape stabilirea ullor valori 
medii reale. a inaintat Ministeru· 
lui şi un memoriu amănuntit, 
conlinâad valorile mijlocii aşă 
cum le intelege Uniunea - va
lori stabilite În turna unei an
chete la Camerele de Comert şi 
a cercetărilor. particulare făcute 
la diverseLe industrii interesate. 

UniuRea unniireşte 4ilnic lucru.
rile Comisiunii. 

Complecfarea comi
siunei centrale fiscale 

Comisiunea Centrală Fisca/d 
prevăzuld de ari. 84 dhJ legea 
Con/ribuliunilor directe, a fost 
complefată cu dnii: Tir. 0r.qhl. 
dan. ca delegat al CQnfribuabi
lOr pentru veniturile comerciale; 
1. F. NfJgruliu. ca delegat al 
confribuebililor pentru veniturile 
indus/riale şi Iordan Ştefănescu. 
sub·dil-ec/orul Contribuliunilor 
directe, ca deleg<iJt al ministrului 
de Finanţe. 

Actiunea pentru sci
. derea~(dob~nzUor 
Luni dimilleaţă a avut loc 

o con sfătuire intre d. V. 
~adgearu. ministru de finante 
,. Constantin Stoicescu. direc
tor la Banca Natlonală. 

S'au stabilit propunerile ce 
s~ vor fal:e reprezentanţilor 
dtn Capita1.ă, privitor la scă
derea dobAnzuor. 

Reorganizarea conta
. bilităfii Statului 
Luni dlm/neaf.ii a ovul loc la 

ministerul de· finante o consld
lu/re a consi/ie.rilor con/r%ri 
de pe lângă difer itelea departa
mente şi institutii ale StatuluI. 
S'au examinat ~?ropunerife {d· 
eute de d. Poit.'son, experluJ 
fechnic pentru reorganizarea 
contabilitrilil. gem 'rale a Stalu
lui, privitor ia a,ctivilate COn' 

silierilor corrJrolorJ. Aceste pro 
puneri tind la sinIlPlijicarea for· 
malilălilor de ordonan/ore, fiJdJ 
fnst'1 ca prin flcellsfa să se slă
bească controlul ordonanfărilor. 

CeHti şi răspândi!i: 

"ECOUL" 

Stiri şi faDte • 
.Ecoul" apare SOmbăta, seara 

la orel~ 18. 
Putul abon:tmmtelor este ur-

mdtorul: 
Pe Un an: 300 Iti. 
Pe ştase luni: 150 lei. 
Ptntru autorltdti, banci, clu-

buri, caftntlt şi alte lrtfrtprin· 
derl: lei 1.500 anual. 

In streinătate dubla. AnunclurJ 
şi rtclame dupil tarif. 

• 
Din cauza piedici/or tech~ 

nice,ne este:! mposfbil sd mal 
scoatem "Ecour in actualul 
format de două an' pe săptă
mdnă. 
POnă vo'm reuşi sd adu

cem o tipografie proprie, 
când ",Ecoul" va apărea 
zilnic, suntem nevoiţi să re
venim /a vechea apariţie, 
odată pe stlpfdmânli. 

Acei dintre domnii abo
naţi, cari au plătit. integral 
abonamentul de lei 400, cdt 
era costul abonamentului pe 
un an la "Ecoul" bisăbfă
mânal, in' loc de 300 lei 
anual cat este abonamentul 
la "Ecoul" săptămdnal, dacd 
nu voiesc să le socotim di
ferenţa in contul abonamen
tului viitor, îi rugăm a ne 
anunţa printr'o carte po,taIă, 
pentru a le restitui imediat 
acea tiiferenţd. .. .. 

Unele ziare minoritare 
pubt:că preţurile cereale
lor in mod eronat, desi· 
gur, informate intenţionat, 
pentru a se servi anumite 
interese. 

Aşa, de pildă, s'a in
tâmplat in ziua de 29 la
,ouarie a. c. cind ziarul 
• Nagyvaradi Nap 1 o" a 
publiCat prin sugestia 
samsarului Klein Mibaly 
cu totul alte preţuri de
cât cele Cu carI au fost 
cotate cerealele de piaţa 
Oradiei. . 

Preţurile zilei la aceea 
dati au fost şi se mentin 
şi astăzi, aşa cum le dăm 
mai jus şi nu reduse cum 
au fost publicate de "Nagy. 
varadi Nap16". 

Grâul ; 580-590 per 
suta kgr; porumbul 310 
-320 lei per suta kgr; 
ovăzul: 320-320 per suta 
kgr. şi orzul 310-340 per 
suta kgr. 

Pentru a nu mai fi in
duşi tn eroare, sfătuim 
pe toţi agricultoril: să nu 
facă niCi un fel de vin
zări până nu iau cuno
ştintă de preturile ofJciale 
~~jra~~ la. Pr~fectura jn 

- -~ - r_....I ........ __ t_ 

2F~ 
~, . 

--_ •• _------- ţ ... 'IIL Puteti cumpăra 
cu pret de bani 
gata În credit pe 
71unişljurnătate 
dacă vă Înscrieli 
între membrii so-

cietăţi 

"IHURU~l 
~~~U[" 

Inscrierea nu vă 
costa nimic! 

A vans nu există! 
Cumpărati < 

ce doriti! 
Acolo cumpărati 

unde voi fi ! 

lyaDt~liiI~ 
~~[i~tătii 

"InURU~l 
,~~ur 

intr~[ [u mult 
t~at~ Ii~t~m~l~ 
[~ iU exilt~t 
~ână ~[Uml 

Aşa intrati în pră
vălii ca şi cum ali 

I fi încărca1i cu· 
bani, deoarece 

1. numarnlterior 
tre~lle arătat. 

2 

Dacă doriti să· 
trăifi liniştit, cereti 

. urgent 

mn~tnllratuit 
~~ [DmJărar~l· 

Telefon No. 2-14. 
Dă ori ce lămurire şi li
berează carnetele gratuit 

~iroul [~ntral al ~OL 

"IHURU~l 
~~~1I[" 

~frada Ia[be Inne~[u Ho. 1. 

(mie de [Um~tl~l, . 
,tlHmUm~.~ 

Case de 
Fra,iI KOV't:O~.Cl N 

rul Negru. ,P/it , 
Adalbert SpilUl" . 

Ferd{nand. . n, 
Mag 

de lnc~ 
MagaZinUl GIIe~ 
Spreng. Str 'N 
Fabrica di Ic~~ 

Plata Regina ~~:~ST 
HaoriC Roth, Stt:_" 
ConfeCPe bit
Ignatll Deljh~r 

coiat 101li/a i 

Efsenberger; 
• Engleza-, Str.~ CI
ConfecPe" 

Casa de mOd ,,~ 
Nl I ',' ca ae 101 . 

K. Maior, Str.· r.sl 
Adalbert Spil ~1;DtI ( 

F erdlnand. UI'olliic 
SllcI~tUIl 

S. A. 1. C, DeUI.!Ic::~1 
lae lorgl. int 

Lemnedd fI 

Intreprinderile ~ ca 
Avram Iancu. ~ Ce 

Anton G10Ck'&testel 
el pele MihitC ~Ii,e 

Case ,. ftr!i(1nd 
buei\!&. o 

Iosif Stern.!p. Alt' el 
Magazine dE t.ll, 
Ioan Balogh, Ii.~ol 
Farkas SthWIIt!teUD 

VI;,hultt. ate, 
A.rllcole b6fsen 

de mOI pa 
Toth, B-dul Rtgd;i 1. 
10511 H orbatz, B..a 

',se Case deIJ 
şl b1cOI!e I 

Albert, magazia ,.'PO: 
"Ilo! Str. Nicolae~lGrf I 

PariSlen, AII! 
C ca· o,. Piaţa Reg.~ .. 

Hell11ut MOlnar" ~ 
Ferdlnand 9. :cuI 

Frati. Rlpner, P~la 
Croltorl bir. CI 

Iosif Horoiitz, lră 
Perdlnand 1. A~ 

IOSif TOb'il, C, J 
Mogazllllte 

şi pOSIă'p 

Havas &1 GrOnhtldl 
Iancu 8. tec: 

Fral" KodC5, •• 
turul Negru. IIA 

Croltort dt' ( 

Ignalie Blum,S~~t~ 
Umbr,,· . 

Viii Blum, M~W: ~ 
FraţII RosenDI~t)a 

Iorga 17. tu 

Sl;i~=~& 
Iosif V ulean 4. • 

PlUlir1l det J 

Doamna Dr. itt, 
Traian No. 1. ~ 

Magazinele II~~( 
larie, Simon KI!!I 

Articole d!C' 
Sucursala Fattd' 

mantane Hartrl' 
Perd!nand. :ti 

Dl'o/lllî l 

"rougeria cent~ 
B·dul Reg. Fel ... 

Droger •• uraş' 
hUl Roth. Pill~ 

Juct'irll şi Dl~ 
Alexandru $1111 

Str. Nicolae \0."11 

Ha" 
Banca Industl"1 

Radio. Palatul:1 
CD~ 

Iuliu KeSltenbfl 
Perdlnand. 

ceasDrJll 
bljlllel 

Ludvlc Ghera, S 
G. Tar:An, B, R 

Mil,tnl dl 
" blclC 

Elena- magarlD 
.. cusut şi bi~tll 

te!lzul No, "t,e 
Maga!dP.; ,. 

mobile ,. 
Fratii Kow6 t;H 

Trupa teatrului . Ateneld .Re' 
"Cărăbuş'" din Ca.. zează o exCU! 
pitală.. directia C. nopol. Plecal 
Tănase_ va. Juca la 1930,[ntoll~c~ 
Oradea.. la teatrul Se vor VIZlt 
REGINA MAR'IA.,.:iu., \o,;\otUl. ~u 
serile de Miercuri ~ri. Ve0l1? 
.5 Februarie 19~O şi lui de altă şI 
)016 FebruarietQ30 şi muzee\~ 

MISS REVISTA. Prinkipo ~l: 
Inscrieti. I 

în 2 acte şi 22 tab- pecte detaila 
loul'l de dnii N. VIA.. Bucureşti 11, 
dolanu şi N. Con
stantines cu. Mon .. 
tare fonuldabUă. 

• 
Com!sia central.ii de rechizilii 

a termJn~t .lucrlmle de, preluire 
a prestatlumlor ce se vor rechj. 
ziliona, pentru interea militar in 
decursul an~lui 1930. Lu~glll 
tabl~1l Cll. tanful preţurîlor a fost 
p~hltcat 10 .. Monitorul Oficial" 
dlll 25 Ianuarie. 

.. 
Toatl lumea se .provizio

ncazi Cit toate cele necesare 
casei şi imbrăclmintel, fn con
diliuni avantagioase fi Cu in .. 
lesnÎri de plati, cumplrând 
dela magazinele enumărate 
.... _.L "" __ - ___ .. '!If ...... _ ~~_!It ____ ." 

Uniunea I 

şi Illdvstrle, 
Ş apir a, dire 
goane .,\sl 
comisia ins 
pentru con v 
Franta şi G 

Printr'o 
lui Armatei 
OBeial" div 
stabilit no 
strarea roG 
de remontl 

Adunare 
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