
-
,r.r -
fin-

.rile 
luri 
Iă-ţi 

Anul al V-lea. No. 19. 

Redac,ia ,1 AdlftlnistraJia : 

Strada Nlcol8e ]lga No.22 
Oradea 

Director: 
(OHST. 1_ $TEFAN ESeU, 

• ~! 

. - . -, 

'. 1 
:Y 

(~-c 

L zar t-1ich" v\.· 
D\u\ Dr. at lui Cu\tura 

pa\a u 

Duntinecă t~ A.prllie 19jO 

---\_-~, , Fala neamului" din fruntea Directoratutui Timişoara: Sever Bocu, fUndcă n'a 
.., fos ;~~dus la tlicere, din vreme, a comis o noul mârşeven ie : 

\ _~. . Ne-a insultat iarăşi comandanţii, car! ne-au condus in lupte. , • pentru a·i asigura 
.... (fi~;....-~fj~! tr~(!ltorului neruşinat: salariu princiar, schimburi de pământuri şi toate afacerile 
~iy..~.s::JJi , '"1t întunecoase la cari !;e dedă. . 
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---- ----Mucenicii neamului 
.au fost brutalizati 
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Euenimentele petrecute eri 1.1 Aprilie a. c. Ia Bueu· 
reşfi, cu prilejul congresului inualiziJor, văduuelor şi orfa
nilor de războiu, ilustrează precis criteriul de care e con
dus actualul guvern. 

Pesle 3000 de eroi, s'au adunat din foate colturile 
\lirei, să-şi apere drepfurHe lor garantate prin legea 1. O. V. 
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, pe care actualul guvern voieşte s'o schimbe, lovind greu 
in ~oHrfll mutilaliloL... cari au ,jgti1it- fOtul pe altarul patriei. 

-~-"'6upă tinerea întrunirei, invaliili ~~ ~~iI să formeze 
un impozant grup, care în cea mai desl}vărşită. ordine şi 

cu disciplina pe care au avuf-o pe câ.mpul de lupUi, să 
meargă la Palalul Regal, spre a arăta dreplele lor 
cereri şi sli ceară sprijinul Inaltei Regen1e. . 

1 Guvemul, prin organele administrative ,1 politie-

I ,neştJ, cu toate asigurarile date că manlteta'ia se va 
. desfă,ura In perfecta ordine. n'a autorilat aceutii 
'. . manifestare a etol'or. InvaUzit. vaduvele şi orfanii. 

"'IIOfI,rtra',fapara drepturile lor. au pornit Jnfr'un 
convoi pe cat de Impunltor, pe atat de dureros pentru 

,,- o,'(e roman. de la Sala Dacia. pe St,ada Carol şi 
Cafea V.ctoriel spre Palat. 

Jandarmii pedeştri şi armata, aduse În grabă de aulo· 

rit~ti. care au voit să ascundii Inaltei Regenţi adevarul 

frist, au oprit pe manifestanti la Înfre!ăierea Bulevardului 

Carol cu Calea Victoriei. , 
Invalizii nu s'au lăsai intimidati şi decişi a şi vărsa 

lnd odală sângele pentru aplirarea drepturilor lor, nu au 

voit a se opri şi rupând cordoanele de jandarmi, au Înain

fat până în dreptul cofelăriei .Capşa-, unde, au fost in

rea tâ.mpinati de pompele cu aburi, care au vărsat potop nes-

1. "-. f6rşit de ape,. asupa acestor viteji mulilafi de război, cari 
~du. 1 __ !!.'ergeau să şi ceara "'părarea drepturilor lor. Atunci inva
)~l~~--("-lizii Ti'JuriatI, dar hOlan)), au mCer\,;Ql a '''~'tf~ ~ .... in\ ... ~n-
iife~ , .,.)l:uRbiad Iolul .0"- un nou pericol al vielei lor, dBJ' au ~fosf 
'luni 1 opriti de nom cordoane de jandarmi şi armată. 
Ma Nepufând să mai inainteze, s'au resemnat dar n'au 
iţel, . 

I . 'Voit a se retrage după pozitii, cerând fi li se da voie să 
; meargă' la ' palal. 
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La orele 6 seara, neacordându·U-se ineii voe 8 merge 

la palat, învalizii Îşi men(ineau pozitia. decIarând d ştiu 

să înfrunte şi pericolul gloantelor. şi pe al foamei şi ai 
oricărei noi samavolnicii. 

In timpul acestor lupte disperate de, Inaintare spre 
Palat, IlU fost răniţi peste 20 de in v aUzi. 

Studenţii impresionaţi de tristul speclacol şi revoltaţi 
de brufa/ittJlile la cart au fost supuşi/duri/orU Romdniei 
Intregile, au intervenit in grupuri pentru a se inceta odată 
batjocura. 1 elegraful - oprit poate şi el' de a funcţiona 
normal - nu ne-a adus fncă amănunte asupra modului 
cum fnimoşi; studenţi s'au ataşat din spirit de patriotism, 
mi,clJrei drepte şi cinstite a invalizilor, 

,_ Intreaga opinie puhlicel este scanda/iza/ti. de modul 
cu care au fost Inpedicoli in cererea drepturilor lor, 
vitejii, cari jertfind sOngele lor din abundenţă pe toate 
ctJmpurlle de luptă, au trebuit să-I mai verse din nou .. 
dar de data aceasta pe Calea Victoriei, din Bucureşti, 
ş.lnu in lupta cu duşmanu', ci, din cauza prigoane; stI/ba· 
titet neumOne, şi neromdneştl, deslănţuitd de oamenii 
Idră suflete, fn scaunele de Miniştri, {ăurile tot de eroii 
udaţi Cu furtanuri!e, calcati in picioare ~i sUl/ciţi tn 
băta/e. 

Genera!ul Prezan, care l-a comandat pe mucenicii 
neamului In luptele grele, alături de Marele Rege ferdinand, 

f~ -desvolta azi Sâmbătă la Senat, o fulgerătoare inter-
;~ J pelare impotriva pigmeilor cari, In dorinţa nebund de a 

Se menţine cu orice prel la putere .. tn dorinţa de a 
'ascunde factorului constitutional adevărul trist, şi mizeria 
in care se gdsesc invaJizii, cum şi măsurile criminale 
care se infenţioneazd a se lui impotriva lor, n'au cru/at 

. t nimic şi au vărsat Incă odată sdngele eroilor, spre a se +1-ol'flplini scriptura. • 

.' • >...-;' Eroii vOr sia, Însă, ~u fruntile sus- Drepturile lor 

"o"· 

sunl sfi"rr'e şi ele vOr triumfa cu atât mai bine, cu cdl 
ch~nurile la cari sunt supuşi vOr fi şi mai mari. Credinţa 
SttrnănattJ de blându/ Iisus, a prins rădăcini din cauza 
pir'iidn-eJ.,or cari i-au străpuns palmele şi inima. Credinta 
inlJaliZi/~d~asemeni, va triumfa şi drepturi/e lor vor fi 
respectate in bete din urmd CU toală sfinţenia cuvenită, 

fiindcă ei vor şti să se jertfeascd pând la capăt. Toală 
suflarea româneasct'J, trează, Îi fnconjură cu dragosle şi 

lot respectul cuvenit martiri/or - neamului; iar unul sau 
mai mulţi Judo, cari le-au udnduf buna credin/ă pe arginJi, 

\ vor ispăşi greu faptele lor criminale. 

~1area adunare a invalizi lor I 
orfanilor Si văduvelor de războhÎ 

din Bihor 
Invalizi, orfanii şi văduvele de 

războiu, din Bihor, alarmati de ma
surile sa ma voInice luate pe tie o 
p9rte de direcţia C. f. R. care 
le-p suprimat dreptul de calatorie 
cu reducere de 7~% pe C. F. R. 
iar pe de altă parle de inlenjiu
nile nemaipomenit de abuzive pe 
carit~ <lU guvernanţii de azi, cari 
voiesc a moaifica radical legea 
I. O. V. in scopul de a injosi 
şi de a suprima toate drepturile 
câştigate de aceşti eroi ai nea
mului i s'au adunat Vinerj într'o 
măreată întrunire de protestare, 
la Oradea, 

Adunarea a avut loc, in Sala 
restaurantului «Tufa de tranda
fir». SUie de invalizi din toate 
partile judetului, au venit cu sacri
ficii supraomeneşti. pentru a lua 
parte la această protesta re ener-, 
gică, să-şi apere drepturile lor 
sfinte, călcate În picioare fără 
nici un scrupul de actualul gu
vern. 

Preşedinte al adunărei a fost 
aies d. Celonel Negulescu Ana
stase, care, Într'o cuvântare plină 
de toată' revolta, a arătat in mod 
detaliat toate modificările crimi
nale pe cari voiesc a le aduce 
actualii guvernantii. legei actuale 
a 1. O. V.-ului. 

1. Prin noua lege se intentio
neaza, a se şllrbi dr.-ptuI de că· 
Iătorie cu reducere de 75 % pe 
C. F. R. pentru invalizi, orfani 
şi văduve, precum şi penlru fa· 
miliile lor, garantat de actuala 
lege 1. O. V., în sensul ci pe 
viilor nu se va acorda decât 3 
călătorii anuale şi aceasta numai 
pentru invalid personal, iar pen
tru familia invalidului. . văduvei 
sau orfanilor, nu se mai acordă 
nici un fel de reducere. 

2. Pe vUlor invwizii să fie ra. 
vizuif/ din 5 in 5 ani. 

l. InvaUzii vor pierde pe vii
lor ..... 111 .. "".. Ivr de luyolld, in 
anumile ·tmprejmări ,i anume. 
când.....,....,..,..,. lipsi de ies".~ 
fali!i 'de auforitiili; pentru betie 
şi pentru refuzul de II primi un 
serviciu. 

Cu alte cuvinte, dacă cun co
lonei sau general invalid de riiz
boiu, va refuza să primească ser
viciul de poriar la primărie, a' 
funci el va pierde calitatea de 
invalid. Doamne I Ce aberatie şi 
ce mentalitate bolnăvicioasă. 

Dacii invalizilor li se va re
duce drepturile câşligale de ei 
prin legi, şi vor Îndrăsni să pro
testeze vehement, afunci vor 
pierde calitatea de invalizi pen· 
trucă au arătat lipsă de respect 
fată de autorităţi. Acesta este 
cel mai pe, icoIos act de abso
lutism al unui regim care se pre
tinde a fi democratic şi legal. 

4. Pe viilor vor fi scullţi de 
taxele şcolare, numaii acei copii 
ai infalizilor, cari vor fi premi
anii; iar ai celorlalti invalizi, adică 
pentru copii care nu vor fi pre· 
minati, nu se mai acordă nici o 
scutire de laxe. 

Deci, iny"liduI care II. rămas 
mutilaf pentru a creia O Româ
niei mare şi să ~ intregească nea
mul, in care să ajungii primmi
nistru d. Maniu şi minislru de 
finante d. Madgearu; din cauza 
sărăciei şi a lipsei de mijloace, 
să rămâie pe veci in stare de 
sclavie, căci n'are cu ce plăti 
taxele de şcoală ale copiHor lui. 

5. Adualul guvern inten'io
nează Il îngloba pe invaliti, or
fani şi văduve, la un loc cu va
gabonzii şi cu copiii giişili. 

Se poate o crimă mai mare 
ca Bceasla? Să amesteci pe eroii 
neamului, cari i·au cocotat prin 
jertfele lor, pe "domni" in SCdU

nul de ministru al României în
tregile, cu descreera\îi soartei 
sau ('u copii nimănui 1 

Nu, domnilor guvernanli 1 
Noi nu suntem copii gilsitl 
- a precizat d. colonel Ne
gulescu -- ,i nici vagabonzi, 
iar daci d voastrll sun leii 
vagabonzl SitU vi conside
f8ţi copii ghifi, vli priveşte ; 
treaba d·voastrli. Noi sunlem 
copiii neamuluI, copii harnici, 
devotat', cari ,Iim de unde 
venim, şlim cine sunt p~rinl!! 
,i moşii noştri, clei penlru 
apllrefea mormintelor lor şi 
a lnlregirei patrimoniului slră
mo,ese, am filcul jertfele de 
eroJ, cu frunlca sus ş! cu 
con,tHnjll_ 

ln urma acestei cuvântări, a
dunarea a votat cu unanimitate 
următoarea motiunei : 

MOŢll/Ne 
Inoafizii, văduvele şi orfanii 

de rtJzboiu din Oradea şi Jude
fui Bihor, fntruniţ/ azi 11 Apri
lie 1930, fn Orar/ea, examinând 
situatia care li "'(1 NPnl rtA 

ce priueşte dreptul lor de călă
torie cu reducere de 75010 pe 
C. F. R. precum şi motiified
riIe pe cari intenfionează aelu' 
ului .qruvern ca să le aducă le
gei 1. U. V. ln scop ck a le 
suprima, ştirbi şi reduce dreptu
rUe ctJşligale prin faple reali
zale pe cilmpul de luplă, aduc 
cu unanimi/ale urmdtoa;eo mo
tiune: 

1) Dreplul de căIă/orie cu 
reoucere de 75°10 pe et'Jile fe
rale. ul lnvalizilor, orlal/ilor şi 
/)(!ouoelor. fiind acordul prin le
gea 1. O. V. sanc/ifHlofă de 
marele lor Capi/an,. viteazul 
Rege Ferdinand 1. care i·a con
dus /a lupla penlru Intregirea 
neamului, precum şi prin legea 
de Autonomie a C. r. R. mo
dificaM de 3 ori pâni1 azi; nu 
li se poate nici ridica, nici ştir
bi. aceste drepturi printr'o sin· 
gurd dispoziţie admÎnistrafiod 
şi biroucralică, a O/rec/lunel C. 
F. R., ori cdli consilier speciali 
şi tehnici, romdni sau streini 
ar avea şi o,.lce- motive ar in· 
voca aceştia. 
. 2) Drepturile acordate prin 
le.qea 1. O. V. intr. car; şi că· 
Iător/a cu 75% reducere, fiindu-le 
acordate ca o recompensd na
na/iona/o. pentru sacrificiile lor 
sufleteşti şi corporale. făcule pe 
ctimpul de grea JupfcJ, dusd 
penlru Intregirea neamului, iar 
nu ca o mil4 a soartei sau a 
oameni/ar posl belici, nu polIi 
reduse nici chiar pe cale de 
lege. . 

3) 'Acesle recQmpense na
Ilona/e, acordate prin 2 legi. de 
erI/re reprezenta/il natiunei, nu 
li se poate ridica şi nici ştirbi 
de organele administrative, de
cdl şi In mod anarhIc, ş; ca 
alare regimul Constitutional sau 
gUlJernul cor. al' aproba o ase
menea măsur4., ar insemna ccI 
~ . 
;J"/nlcl111rttrltic6. 
, 4) Invalizii, . orfan;; şi uIJdu
Deie de războlu din Jud. Bihor şi 
OradeQ, QdercI cu unanlmifale 
şi fără nici o resfrincliune la 
mişcQrea organelor lor Cenlrale, 
şi /e dQU depline pulefi a lucra 
In orice mod şi prin orice mIJ
loace, pentru op(Jrarea dreplu
ri/or lor legale, atât pe /dngd 
organele guvernamentale cdt şi 
In joia justitiei. , 

5) Se Împuferniceş/e, orga
nele de conducere ale organi
za/iei Judetene, a face loale 
demersurile Pfl care le cr.d ne
cesare pe /dng6 organele ad
ministrative din Bihor, pe l~nqă 
quvern şi la Inalta Regenfă, ce· 
,,1nd r.spec/area drepturilor lor 
sfinte, câşligate pe câmpul de 
lupNJ, pecetluile cu sdngele şi 
săniJfalea lor, şi garan/afe de 
actuala lege, . 

Prezenta motiune se ua co
comanica lelegrajic chior azi 
şi orgonelor conducătoare din 
Bucureşti. 

6) Nu vor preda nici unul 
carne/ele de Căld/orie p(in(J ce 
organele lor centrale, nu vor 
rezolvÎ cheslÎa dreplurilor lor 
tn fafa justiJiei. 

7) Invalizii, orfanii şi vadu 
vele de rasboiu din Oradea şi 
Judetul Bihor, se consideră de 
azi (nainte ca intranili tn mod 
permanent, In plenul lor, pântf 
la complecla recunoaştre de· 
finitivo a drepturilor garantate 
azi de legi, şi tmpulernicesc 
Conducerea Orgrlnizafiei Jude. 
fene din Bihor, ti lucra În orice 
directie şi prin orice mijloace, 
in numele adunărei tuturor mem· 
brilor 1. O. V. din Bihor, pentru 
garantarea acestor drepturi. 

S'a expediat apoi o telegramă 
la Bucureşti, către Asociaţia ge
nerală a 1. O. V. prin care i se 
comunică mo1iunea votată la Ora
dea. 
Această «motiune» va fi trimisă 

guvernului. miniştrilor de războiu, 
şi al simătăţei, cum şi tuturor 
şefilor de partide din Bucureşti. 

Rep. 
r 

Punerea în aplicare 
a noului tarif unitar 

Pentru .. nu se da loc '. 
perturbari ,i (ereri de resti. 
tulri de diferente de taxe, in 
casul ca s'ar f. pus In apll. 
tilre nou' tarif unitar cu efl!~ 
cte retroactiv de fa , Aprilie 
a. c., d. mInistru de 'inanle 
• hotlrBt ca noul tarif unitar 
sa fIe pus In aplinre pe ziua 
JI"::-I,,1fiai 'n ", ... _' ... _ •• I .... t_l'_. 

Actualitlift 
___ !U __ _ 

Tot despre lEgea 
alarmismului ... 

- Ce ne declară d. Ulpiu 
Tr. Gomboşiu? -

legea ghi/ofind, cu care gu' 
vernu/ tufuror abuzurilor cunos· 
eule şi nebănuite, infenfionează 
- pdnă la votarea şi celei 
"a onoareP' - sti rdpeascl1 
foaIe drepturile cet(Jfeneşfi şi 
In deosebi pe cel de a reclama, 
de a In/dUşa şicanele şi ne· 
drepMlile la cari e (supus 101 
insul asfdzi; nu-şi va atinge 
de Joc lelul urmdrit. Oamenii 
de curaj, - toli românii con
ştienţi, - o vor ignora, la fel 
ca ş; pe autorii ei, confinuând 
sd şi facă da/aria şi mai de
parte. Voili o dovadă? Să re' 
producem declaratia ce ne·o 
face confratele lllp;u Tr. Oom
boşiu. 

«In cursul celor 16 luni de pă
cătoasă şi tragică guvernare na
tional-tăranistă, ne-am obişnuit 
cu toâte crimele, inconştientele, 
prostiile şi hotiile-

Nimic nu ne mai surprinde din 
partea actualilor guvernanti şi 
chiar şi cea mai ticăloasă mă
sură luată de acest guvern al 
tuturor posibilitajilor nu mai poate 
produce nici sentimentul de indig
nare şi nici pe cel al revoltei in 
opinia publiCă a tării, ajunsă la 
saturatie. 

Când proştii au ajuns in fruntea 
ţării şi când oameni adunati de 
pe stradă au fost cocotati la 
cârma statului cine oare mai are 
dreptul să se aştepte la o operă 
serioasă de guvernare. Cu atât 
mai mult majoritatea poporului 
românesc suportă cu resemnare 
aventura nalionaHărănistă cu cât 
fiecare poartă în suflet ispăşirea 
unei grozave păcătuiri acea de-a 
fi dorit aducerea în fruntea tării 
a acestei bande organizate de 
maieştrii În minciună. şi in pră-
dăciuni făcute în averea public;" 

~rla 
statului de aceşti imbecili este 
enorm Însă nu ireparabil. Expe
rienţa fânărului sufragiu universal 
ne mai rămâne doar pe urma a
cestei nefaste guvernări. Este 
singura noastră mângăiere a ce
lor ce au luptat pentru mărirea 
şi consolidarea acestei tări. 

Dar, legea alarmismului, făurită 
de creerul nebun al armeanului 
Madgearu şi adoptată de un gu
vern şi parlament inconştient, 
ne-a trezit din toropeala şi nesim
tirea de până acum. 

«Legea căluşului» -- cum a 
fost botezată - a aruncat brutal 
masca de pe fata acestor ipocriti 
democrati. Căkând constitutia 
pentru respectarea căreia au IU
rat, renegându-şi Întreg trecutul 
şi programul demagogic vânt urat 
de opoziţie, guvernul Maniu a 
crezut că printr'o lege scelerată 
va putea să calce in picioare Ii
bertătile cetăţeneşti pentru cari 
au luptat generatii întregi de îna
intaşi luminati şi înflăcărati. 

S'au înşelat însă cei ce în gu
vernarea României Mari au adus
mentalitatea lor de «sluji». 

Nu acest guvern inconştient' 
compus din epavele ridicate de 
puhoiul aşezări lor de după răz
boiu, va putea să ne pună «cII
luşub' În gură nouă, ostaşilor cari 
am sângerat În vâltoarea lupte
lor pentru această' Românie Mare. 

Legea «căluşului» nu o vom 
respecta nici unul dintre noi În 
frunte cu marele bărbat de Stat 
şi preşedintele partidului liberal 
d-I Vinlilă Brătianu. 

In puşCăria cu care ne ame
nintă nu noi vom intra ci acei 
ce şi-au bătut joc de această tară, 
jefuindu-o, terorizându-o pas cu 
pas. 

In calilale de gazetar şi de 
ostaş, declar că de acum înainte 
voi provoca prin scrisul meu de 
Ioa te zilele pe imbecilii din con
ducerea ţării. înzecindu'mi forţele 
în lupta dârză pe care am dus-o 
contra acestui guvern. 

Un singur regret voi avea şi 
anume: guvernul Maniu al cărui 
ziie şi ceasuri sunt numărate _nu 
va mai avea timp să mă trimită 
in judecată.» 

Iar "comunicatele" ... 
• Guvernul ca să-şi scuze ul
tima nerozie săvtirşifă, ~ri,prin 
maltratarea inva"~;lor, vădu/)e

lor şi a orfanUor de rdzboi. a 
daI iarăşi un .,comunicat", prin 
care pretinde, că i'a stdlcil pe 
muliia(ii din război fi/ndeII fn 
rândurile for Se gi1seau şi age"ti 
agita/ori ai comunişti/or .. , 

Şi acesta este un fel, al ac-

lalăr H murit. lalăr a inviat I 
actiunile sale, dar va merge cu 
paşi siguri spre moarte, 

Aceasta a fost cazul alegerilor 
comunale dela Oradea, 

Lazărul nostru, a murit poli-
ticeşte. . . 

Plecând la drum cu ambItia 

, ~( 

Credinţa in Dumnezeu sau 
Înlr'o idee morală, este cea mai 
puternica pârghie a vie!ei şi 
actiunilor omeneşti. La începu
tul creştinismuiui, mântuitorul a 
dat numeroase exemple, prin 
cari a probat in mod evident, că 
ori câire ori credinţa a fost puter
nică, ea a produs chiar minuni ne
aşteptate şi necunoscute până 
atunci infrângând şi legile naturei. 
Astfel a fost credin1a curată şi pu
ternică pe care a avuf-o lepro
sul vindecat de ·,!;hristos. când 
I-a spus: «Ia-ti ~ăM:tău şi 
umblă, iar de acum sa nu mai 
greşeşti"; tot astfel' 'a "'fosl şi 
cazul cu invierea lui Lazăr, când 
prin Credinţa puternică şi nestră
mutată a lui Lazăr şi a surori
lor lui, Mântuîtorul a săvârşit 
minunea cea mai puternică poate, 
înviind pe Lazăr din morti. 

tără nici un scrupul, fără nici )' ~' 
o (re,_~~~~, ~ _~ ~- "":"', ..... _~ .. , rom~np~c ,:+ 

Credinta puternică În Dumne
zen sau in anume idei morale, 
a rămas şi azi, ca Şi atunci, cel 
mai puternic izvor de reuşită in 
orice acţiune. dar cu o condiţie, 
ca această credinţă să fie sin
ceră şi nestrămutată. Dacă însă 
credinţa sinceră şi nestramutată, 
poate infăptui minuni suprana
turale, de a învia chiar pe mor
tii din morminte, tot aşa de ade
vărat este in să, că lipsa de cre
dintă in Dumnezeu sau ~ inlr'o 
idee, o credintă şovăitoare sau o 
fătărnicie, În loc să ducă la În
viere, la mântuirea sufletului, 
sau la reuşită, duce dimpotrivă 
la moarte siqurd. 

Omul care porneşte pe drumul 
vietei, alături cu minciuna şi fă
ţărnicia, dar mai ales obs~dat d~ 
ambiţii curat personale ŞI negli
jează în primul rând interesele 
generale şi naţionale şi în al 
doilea rând şi pe cele umanÎiare, 
nu .numai că nu va reuşi in 

În ]:'er;ie şi in vlllOrul \li, a. 
mUf1' pentru nOI lomâ:-tii, p'iiti
ceţ~'::, pentru lotde'lllna. 

vr. Aurel Colar. (el n,ode'a, 
n'a a,:u.l în ~i.lflel Lredinla PUI<-:
nică a ba:rânuLli lCi~ăr bi:·Ii.: ;-' 
de aceea ei rljlţ.~rmâ. po'in al:'
din'iI lui p!l'ernid ,1 i:.1.ia. ,.W 

mOi!!, pe câ:1d LllăNI :r"c':'~rn, 
amtJljios şi nc(;uns politioan ab~!' 
a ",orit pentru vecie p.Jlitices tE• 

C" 1)1; OrlU: 1'1C.t. naţia ro
mim;'i ct:n Oradea plânge aCt-a..,;fă 
mo?!'ta ;Jc4i'Îca; şi o plânge CL. 
durer(; 'mar~, u<lr poate cu O 
nădejde şi, cu o rugăciune în 
suflet. Dumnezeu se va milostivi 
poate şi cum in bunătatea I~i 
nu voieşte moartea păCătosulUI, 
ci îndreptarea lui, va face de 
astă dată o minune mai mare 
decât invierea bătrânului Lază.r 
biblic şi va invia pe bătrânul 
Lazăr modern, dându-j gândul 
cel bun,sădindu-j în sullet credinta 
sinceră şi nestirbită în puterea 
neamului românesc şi in viito
rul lui. 

Lazăre! Lazăre modern. re
vino de pe drum ul greşit pe cate 
ai apucat; lasă-te de apucăturile 
pe c'are le-ai considerat poate ca 
abilităţi politice, dar care te-au 
dus spre prăpastie. Revino la 
credinţa puternică şi manifestată 
sincer, căci numai aşa poţi fi 
reinviat din mormântul politic în 
care te.au dus pactul cu co
mUl":ş~i şi pactul cu «maghiar 
part»-ul. Yerax 

_~~"Execularea .• opel'lprailor" 
de incasare şi de plată a13 Statuiui 

Ministerul de finante a trimis 
O Ildresi tuturor celorlalte de· 
partamenle, Cicindu-Ie cunoscut 
că in conformitote cU CORven" 
tiunea incheiată de Stat cu Ban
Cit N6110neli a Rombiei, - prin 
care 8'8 stoblM Cil incllsările 

brule ale Statului să se verse 
zilnic 10 Banca Nationali. iaf 
pliitile să se facă din 8credlfi
vele pe cart acea Bancă le acor
dă d n 10 in 10 zile, in limita 
disponibllului realizat prin IIcele 
vi!irsumfntt', urmează ci rejine
riIe de 10 la suli ce se IJrdo-

mite anna'. copille de pl': dec
r~tele rle repetitia fonduri!)f pe 
MllrHe si Aprllle D. C.. precum ,1 ° luă de sumele c<; 8'au 
redus dln pT'ue1en!e 1.i:cirul 
deperlamenl pe luna Aprilie 8. 
c., urmând .. se da dispozitl ll1ll. 
afAt ser'FiciJlor de ordonanţare 
cât şi ordommtorilor secundari, 
de a nu ordonanta decât În limi
ta aceslor sume şi la epocile 
Cirălale mBI SUS; contrariu, mi· 
nIsterul de (Inante VI fi silit II 
nu da curs avizelor de plată, 
~mise peste cotele fixote şi in 
allă ordine, decât aceia indicată 
moi sus. 

nantau p8nă acum asupra Csssfe- 1 

riei Centrale II Tezaurului Public Situatia sumară 
şi asupra Adminislr6tiel finenel- a Săncel Na,lonale 
II Ctlpltalef, să fie repartizate 
prin ordoDont"re pe adminislrolli Pe ziua de 29 Martie a, c. 
fimmciare şi 8l'1ume pentru corn· Situatia sumar. • Bantii 
pletarea sumelor ce fiecare &d. Hallonala p. ziua de ~g MiSr
minislralie financillrii are de f4- tie arati o u,aar~ scldere_ 
etlt pentru Cassa Pensiilor peste a crrculatlel. Defa 20 miliarde 
subventi8 acorde ta de Ministerul 131, mi'. 695530 lei cat • fost 
Finantelor prin art. 8-101 ale la 22 Martie, a ajuns la 1 t 
bugetului pe uercillul 1930. miliarde 708 mii 183.776 lei, 

In conseCinte, se vor lua mi- Totalul angalamentelor 'a 
suri ca sii se ordoollnfeze de ur- vedere a sdlzut In atei_şi 
genlă, colo din retinerile de 10 proporll •• Ia 27 miliarde 918 
la Bulă pe lunile Ianuarie· Martie ,i -' separal - pe Juna Aprilie. mII. 917.P31 'e; •. 

Stocul metaUc a trecut Ja Tol ca o consecinti a conven-
tiei incheiolii cu Banca National! 11 miliarde 603 mi'. 568.494 
a RomânIe;, pUiUle pe o Juni fa11 de 11 miliarde 828 mU. 
sunt eşalonate pe decade; Iar la 390.130 f. 22 Martie. 
finele fiecărei decade, suma ril· Din Citrl!: 
masă neintrebuintat6 din acredl. aur In ţarl ,i In strlinltate 
Uv, se anuleezi ddci ce; in drept 9 miiiarde 250 mii. 3ml,477 lei. 
nu se prezintă la plală iniiuntrul 
decadel in care trebuia să se devize 2 mfliarde 353 mii. 
facă plata. 259.017 'el. 

Se vor lua misurl de ugenlă Rees~ ti raportul stoculul 
dând drspozitiuni ordommtorilor aur la anoalamente, • de 
secundari, ca mandatele de platii 33.13 la sutl (328:1 fa sutt rn 
să ne emise 16 I/mp, tiniindu·se 
SEamă ci plătiJe se fac în ordi- ziua de 22 M.rtle) far rapor-
nea urmliloareo.: tul stoculul tota' la angajl-

e) In prima decadă a fiecărei mente de 41.56 la sutl (41.98). 
Juni, se pllitese numbi soloriile PDrtofollul seontului putin 
persoor.alulul din Admlnistretia urcat la no"a miliarde 742 
Centrtllă şi a celor din copita- mil/oane 162.634 le'. 
lele judetelor; precum şi plăfi!e Avanşurlla pe titluri ,i wa-
epoc~I{>; '--. 'rante 8S2 mii. 16&,793. le •• 

b) In a doua decadă se plătesc Datoria statUluI nesehim. 
salorJile personalului rurt.>l; hrana batl'2 trei mill'",de 797 mII. 
trupei; nulrlmenlul elevilor din .. .. 
şcolile cu in/afla le; subventiile 426.005 lei. 
şi plătile ppoc81e (2r.t.~ 6? din Avanlurile temporare '1· 
~egea asupra Conlaolhllil il Pub- cute telBurulul: doua miliard'! 
hce) ; I IeI. . 

e) In a Ir~la d~cl!,dă, se pUi- C"elaUe cunturi neschlm-
tese toate 6,oc,,'~umle d~ela a.,r- batA C'IlI,1I c .. hl ... hlbi ,,,ro.,,, 
tl."nlolo rlA '""""1- ............ 1 -------_.1- . 

! 
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Circulatia trenurilor directe ., 
Cernăuli-Oradea , 

Pestt cdteva zile se vor punt 
in circul a/le doud trenuri acet
inatr, intre Cerrrdtfi-Oradta
Mart, via Polrll1ia- CehQs/ovacia, 
"rin Origare Gir/ca Vodă-Snya. 
tin- Kolomr:a- WordIlJtnka·jaslna
VaIta Vişwlu/· Halmti. 

Aceste tunuri vor circula după 
mersul urmator: 

Trtnul atctluai N(). 57. Cer
năuti pl. 21.40, Grigore Ghica 
Vodă sos. 22.20, Snyatin sos. 
21.35, pl. 21.52, Colomea sos. 
22.46, pL 22,57, Woronieoka 
sos. 21.1p, pl. 2.31, Iasina sos. 
3.00, pl. 3,10. Sighetul Marma· 

jos, df pă cum urmtoză: , 
Trenul Qccelefl1t No.43 \i alea 

lui Mihai pL 10.16, Careii Mari 
sos. 10.57, pl 11.02, Salu Mare 
sos. 11.46, pl. 12.03 şi Hal mei 
sos. 12.28. 

Trenul pasoafl~ No. 462 Valea 
lui Mihai pl. 15.58. Si:icueni sos. 
16.35. 

Tunul pusoant No. 463 Să. 
cueni pC 11 33, Valea lui Mihai 
sos. 1201, pl. 12.17. CareH Mari 
sos. 13.13. 

Trer/Il! "uooane Na. 468 Săt
mArei pl. 18 00, Careii Mari SOs. 

]838. 
· ti~i sos. 5.28, pl. 5,40, Halmei 

li sos. 7.46, pl 8.56, Satu Mare 
Trellui D"scan~ No. 1110 Si

ghetui Marmatiei pl. 5,12, Valea 
Vişeului sos. 6.08. sos. 9.21. pl. 933. Careii Mari 

sos. 10.14, pl. 10.16, Oradea l Ma Are sos. 12.35, 
• . cest tren va avea legături: l La Cernăuţi cu tr. 505 şi 732 
\ de la Adâncata, Domeş1î, V. 
:~ Domei, Botoşani, IaşÎ, Mărăşeşti 

fI.~j ~ -,i Bucureşti. 
. La Salu M':l1t cu tr. 4180 şi 

t 455 dela şi spre Baia Mare. . 
t La Oradea M/fe CIl tr. 36 şi 
). 302 spre Cluj, Teluş, Tg. Mu
ţ reş. tT. 3172 şi 398 spre Saionta, 
f - - f\.rad şi Timişoara. 

.' TrUlul ticcelerat No. 59 Ora
l' ~'~--M....-e1l' 1505, CaTeii Mari 
l - . sos. 17.26, pl. 17.30, Satu Mare 
l sos. j 8.10, pl, 18.22, Sighetul 

\~, ~:[~af;~. ~I4l1p~~2f.~5,12J2: 
,1'· ronienka sos. 23.42. pl. 23.47, 
:\' pl. 2.59, Grigore Ghlca Vodă 

':~' sos. 5.17. pl. 5.32 şi Cernăuli 
.. ~ sos. 6.04. _ 

· ;ţ Acest tren va avea legături: 
"' La Oradea Mclre Cu tr. 33 

";; ~~~ Teiuş, Răsboeni, Cluj, tr. 
~I şi 235 dela Timişoara. Arad, 

. } Salon ta etc. 
~ La Salu Mare cu it. 41.78 şi 
. l~ 41.79 deja şi spre Baia Mare şi 

cu tr. 4174 deja Bic·Sad. 
La Cernul!/i cu tr, 506 şi 6 

spe Paşcani, Iaşi, Chişinău, Ba
cău, Bucureşti. 

.ALTE TR.ENURI MODIFICATE 
Odafd cu pun,rea tn r.i,culali~ 

a ctlor doua aectferau de mal 
sas, St mori.l}icd trenurile dt mal 1 

EMITEREA SI PREŢURILE 
BILEtELOR 

Până la primirea biletelor de 
carton, statiunile c[r. vor emite 
călătorilor bilete bianco pentru 
tnieglJl parcurs. 

Prelu] biletelor de călătorie se 
va stabili pe baza taxelor noastre 
dr., tarifelor şi a disl/>ntelor kilo. 
metrice, până, la staliunile româ
neşti de frontieră, la cari se vor 
adăoga 195 klm., cari reprezintă 
parcursul polon şi cehoslovac. 

Penlru bagaje, mesagerIi şi 
câini se vor percepe taxele pentru 
distanta respecliv~, tot conform 
tariful ui efr. local de călători, 
bagaje de mesagerii, înregistrân· 
du·se du Dă aceleaşi norme, 

Organele de tren vor pune in 
vedere că1ătorllor, cari străbat 
teritoriile pulon şi cehoslovac, 
că le este interzis să lase sau 
să primeaSCă obiecte în cursul 
Călătoriei, afară de alÎmenie şi 
băuturi răcoritoare, admise de 
organele competinte 

INAUGURAREA. NOULUI 
TRASEU 

Ifluugurl11ta noud iegMuri di. 
rt.ctt, Intre Cern âull-Oradta 
va aVta JOi: e:l o de(}!e· 
bită sOlemrzftatt, in praen/J d·lui 
Orillore Oafentu, subsccretar de 
siut la Comunice ţii şi a milli~. 
trUor d~ Comunicaţii din Polonia 
ş! C:hoslovacia. 

Coftsolidarea titlurilor 
de rentă română 

Minislerul de finanle a d.:.t lnsdşl dettnlorU şi-aa prezmtat 
urmatorul comunicat: (u t,llâ1Zrere titlurile lor spre VI-

· ~ Ziarul .Buliner TageblaW, l'l rificare. 
'';: No. 16/ din 4 AprJUe 1930, sub Jntârzltre·llnsd lUt a ajuns 

1:·' titlul "România tace şi nu 1JIă~ nIcIodată la cea armata Ira SIlS 

.' ~_ ~Ef ,,!·u Id(lCU
t 

tt·e~loUI . nemu,/fa
d

""· . e4tatlll Gtticat. '·In' ft"P,j~,te ex
;.._. "",· __ or ~ in or. german e pnmarea sus piciUl/tl cti stalul 
'1 titluri de rerttd rom4nâ 1913, cu roml1n Intentionat fntDrzlazd sprt 
·f 41/~ Oi, In/rand 1n acordul Schro- a profila d' rtfintrta .umtlOI, 

·4 dtr şI cari duptl sus zisul ziar mlnl5ftrul de finanle r~splnge tn 
· • .,jj,.. ar primi penlru cupoan~/e lor modul ui mai calegoric o ast
;;:; orltrate cu mart lntllrzlue noullt men.ta bdn.ulald, tntrucdt toate 

tUl"r! dt consolidare. 8umtle IUCesart serv!cluiui de cu-
.,'~; ~ Ministerul finanţelor afirmă,l pOli " amort/smentde tuturor 
·;:4 do~edt~ie cel tIt a/ard de untle rO!ltelor de stM romane, sunt cu 
. :j .,. txcepliunl rafe. o"uaţtunile de uI4tic i purt puse la dispoziţia băn'J . pwu:him/)are s'au facut şi se fac cilor p/ăi'toart Il deci orice lntâr

'IT 'in condiţ unile cele mat rapide, zlert rn plata rupoTlulut nu poate 
'--,infilld Mama cd operaţia se face ud uel nici UIT lolos :;iatului ro

ţCJn/ornl ucordului obligator prin mfill # drcl â este cel mai iRle-
Intermediul băncilo!' Schrodtr şI resat la txţcufarea {Jldtil scadente. 
Brtish Oil('rsfQS din Londra şi S/otţârUe fiicut~ de statul ro· 
min:sferul linan/tlar din Bacu- mân, S:JTt. a da o cM mai largă 
le~tI. cari fitcare I,i au rolul .ţati·~facert Cftdttorilof sdi ante
lor In prImIrea. vtrificarea şi be.liel, mi'rit.J 1:0 ll~m/.llful1tt,ea ti 
emlslullta tHlurifor. două saU iui pusoare, lJoofe 

In actst~ conctiliuni esle firesc tnsăşi vinovate de tntdrzfere, sd 
ca oarecari fn/ârzleri să se pro~ fie privită f,Ub asptctul sau ex· 
ducă, mal ales când este vorba ce.olir;mal, fără general/zare şI 
at circa 500000 ;;upoan~ şi cl1nri SuspJC1unt. - . 

DOlnoilor 1 II! 

Bărbieri li-Vă numai cu 
- Cretna. 

RAZVITE" n . 
fară apă 

Iăril'i. sApun 
nh'A pensulA 

Intr·un Ininut! 
DOAMJIIELOR! 

Crema HRazViTe.... esle 
produsul cel mai ideal pentru 
improspătarea gâtului şi pentru 
depilarea cefii. Pielea devine fină 
şi mătăsoasă. Crema "RazViTe" 
race să dispară intr'o singură 
noapte roseaÎll, diferlle abcese 

etc .• etc. 
Reprezentant şi depozitar ge-

IOSIF BAITAY 

Tol pubUcul românes.c 
.este convins că la 

Re&tauranlul" ~i B D U ~a 
"Oituz"" 
din Calea Dorobanjilor 10. 
conduse de sUDsemnatul, se 
pol lua cele mai excelente 
aperilive şi delicioflsele măn· 
căruri româneşti. cu preturi 
extrem de reduse. 

Orahlr special cu renu· 
milii mitilei, patrlcieni, fu
dulli. momile. fiei ci muşchiu' 
leti, elc. 

Vinuri din cele mai exce· 
lenle servite din pivnită. pro· 
prie. începând dela 30 lei litru 

concert de radio 
şi patefon 

P roprielar: 

Gheorghe Botezata 
neral penlru judetul Bihor: 1 
Sir. Take Ionescu Nr. 3. Oradea. ':c ___________ _ 

S'a început marele târg. de Paşti la 

VILHELM KLEIN 
Bulevardul Regele Ferdinand No. 3. 

Ciorapi de dame - de bărbati şi de copil. 
chil oii, $Î combinezoane de mll--

tase pentru dame. 

cu preturi pân' acuma neexistenfe! 

1 •. 

Puloveri de da'me şi de cop li se vînd CU 

Preturi de inventar 
• 

Observati preturile noastre 
din vitrine I 

AA pe ,!tI!i!lffi'M'MM G3 __ II!! 

Teatrul 
.. Regina Maria" 

Compania dramaticll a 

Teatrului de Vest 
Director: OEORCE COSMA 

Marele succes al 
stagiunii 

• 
B oZia 

Dramă în 5 ade de .M. 
Artz.ibaşew 

O singură' reprez.entatie 

Duminecă U Mal 
1930 

la orele 9 seara precis. 

Acela,ansamblu 
dela premieră 

C. Barcaroiu 
Maria Sandu 

C. l'-1acedonschi 
Ion Pella 

AureJ Dinu 
C. Boiez 

Lulu Savu 
Coca Codrescu 
" 1. Focşeneanu 

Geo Maican 
G. Alexandru 

Director de scenă: 

d-l D. TIBOR 

Vlzita11 
marele 

magazin 
"---lD[A'-"~ 

~. tIImu~m 
--------------------smrmr 

IH ~ I~1 n 
IVBH~YI[I 

~RruJtA 
8·dnl ReU2le ferdinand Hn. 11 

Sasindu·ne un mare iIan~PQrt 
~g marfuri. am PUlI~ vânzare: 
Molino • • .. dela 28 lei mIr. 
Şifon pl. Il lbihni 3'2 • • 
Karton (Stambă). 38. • 
Buchet . 40 " • 
Zefir pl. cămăşi 48.» 
Plturi gf oaH' 
pentru internate • 40& Iei buc. 
PIl!.pumi. • 
Pî\nzll pl. cj>arcea· 
furi de pat, 14<1 cm. 
lălime • • • • • 110 lei mir. 
Piinzl pl. cearcea' 
{uri de plăpumi 160, 
180şi 200 crn, IăHme i50 ~ • 
Ten!ss'fllll\li!l (Finet) 35 " • 
Stofe bij rbiitl'şll de 
IAnă ., 360 " " 
Plinzi de C",,8 dela 32" • 
Pânze pl' sallele dela 80. • 
Feţe de mese dela 100" .' 
Şervete de ma5li dela as lei bile. 
Şervele pl, pahare dela 28" " 
Cuverluri albe de 
pichet deia •• 300" " 
CllvertllrÎ de pichet 
diferite culori dela 300" " 
P8nză de iulă. 100 
c!m. Laţime dellil • 45 lei mir. 
Pilru.ă de Illtii, 140 
llilirne de la • •• 55" " 
Basmale (cârpe) de 
l~nă dela • • , • 120 lei buc. 
Basmale (drpe) de 
IIIA dela •••• 25. " 
Blllisle dela •.•• g",. 
Preşurl, 65 elm. lă:· 
Ume delll. •. 110 leÎ mIr. 
Preşuri 90 elm. lii-
Ihne dela • • 141). • 

La fel şi celelalte 
artIcole se vând 
cu preturi extrem 

de reduse" 

N'oul regim al brevetelor de 
băuţuri 'spirtoase 

.. _---
Hotărârlle Ministerului de Finante 

Minisleml de finanle a da! o 
decuiune, prin. care avându·se 
în vedere dispoziliunile It>gilor in 
vigoarele şi ordinelor ministeri· 
ale, referiloare la liberarea bre· 
velelor pentru debilele de bău· 
turi spiriloase, penlru bunul mers 

al lucrărilor, ce se prezintă la 
biuroul licentelor şi pentru sta
bilirea normelor necesare, ca lu· 
crărilor să li se dea curs ime
dial şi {ără inler."enfiuni, se ho
tăreşte ca la libera rea brevefe
lor de heuluri spiriloase. 

Pentru Vech~ul Regat 
să se procedeze după cum ur· 
mează: 

In comunele rurale se vor li· 
hera de Ad'fia financiară, după 
aprobarea Ministerului, conform 
arI. 5 din prezenta deciziune: 

BREYETE CU AMĂNUNTUL 
CU 101 felul de băuturi spiri

loase, prin licitatie, cu aproba· 
rea comunei şi prefecturii. in 
p~oporlie de llll debil la 100 
capi de familie. 

La drum frequenlal, lângă gă
ri, fără a fi raportat la numărul 
populajiei - cu Iicilatie. 

Pentru cantină. fără licitatie. 
Numar cu vin, in .număr neli

mitat, cu aprobarea .. consiliului 
comunaf şi prefeclurii. fără Hci. 
falie. 

Brevet... ne sezon (1 Mai-i 
Oct.) 

Bre\'ele pentru gărileC. f. R. 

BREVETE CU RIDICATA FĂRĂ 
A FI RAPORTATE LA NUMA· 

RUL POPULAŢIEI 
Pentru vinuri. 

Pentru orice (el de băuturi 
spirtoase. 

In comunele urbane ce se libe· 
reazii de Ministerul Finantelor 
conform arI. 5 din prezenta de· 
ciziune. 

BREVETE CU AMANUNUL 
PENTRU 

Băuturi spirtoase in genere cu 
amănunlul în proportie de un 
debit la 300 suflete. 

Brevele. cu accesoriu: la res' 
taurante. cafenele. cluburi. co· 
fetării. holeluri, cazinee" . ...elc.--· 

Brevete de producător cu vân
zarea în sticle închise afară din 
local în număr nelimitat. 

Brevefe de sezon, în grădini 
publ!ce.'· 

Brevete pentru gările C. F. R, 

BREVETE CU RIDICATA, IN 
NUMAR LIMITAT 

Penlru vinuri. 
Cu tot felul de băuturi spir· 

toase. 

Actele cerule de lege, debitatilor 
şi eonditfle ce trebuie să JndepJinească pentru 

!iberarea brevetelor in Vec:hluJ Regat 
LA SATE 

Debilanlul trebuie se fie băr· 
bat, cetejean român, sii. aibă vâr· 
sta de 25 ani, căsătorit. purlări 
bune, să. ştie carle, să nu fie 
condamnat, să nu fie falit. cu 
situa.tla militară satislăcută. 

Localul. să aibă dis!anla de 
cel putin 100 melri, fală de şcoa
lă şi biserică să fie hig ienic şi 

spatios . 

LA ORAŞE 
Debilanlut trebuie să îndepli· 

nească aceleaşi conditiuni ca şi 
la sale. În plus să aibă. avizul 
favorabil iii Camerii de Comerţ 
şi certifical de la. Politie că. n'a. 
tinut casă de tolerantă. 

La liberarea brevelelor· de 
băuturi spirtoase pentru 

Transilvania 

Chenlările 
corfu' uter., • 

• 
dragostei 

(Poeme tn proza) 

III. 
Părului meu, ii este dor de 

degetele mâinilor tale micute ... 
Urechilor mele, le e dor' de 

muzica graiului tău ce înfioară 
auzul!. •• 

Ochilor mei, le e dor de seli
pirile ochilor tăi aci senini, aci 
păfimaşi, aci vicleni r ... 

Buzelor mele, le e dor de dul· 
ceaţa arsurei buzelor tale ... 

Şi braţele mele, bolnave sunt 
de dorul mijlocului tău ... 

Vino ... 
Vin de mă priveşte, vino de-mi 

şopteşte, vino de mă mângâe. 
Regii, n'or fi mai fericiti ca eu 

in mângâerile tale; Heruvimii. 
n'or mai Îndrăzni să cante la 
auzul glasului tău şi cerul n'o să 
se mai mândrească de comoara 
lui de stele. 

Vino ... Şi întocmai ca noaptea 
ce invă!ue pământul În umbră, 
aşa învalue-mă În părU-ii de lu
mină. 
~.Vino, dar, tu cea mai maestră 
in şoapte adormitoare şi cea mai 
celebră în mângâeri alină/oare 
căci numai langa tine pot uit~ 
toate necazurile vieţii I ----. 

* ,. .. 
O forţă lăuntrică, de neînvins, 

mă împinge ~spre tine şi stavilă 
care să i se pue 'n cale, nu-i 
decât raţiunea mea, Şi din acea
stă luptă, un cântec se naşte În 
sufle/u-mi, apoi se inalta pe buze, 
Îmbrăcând haina rigidă a cuvin· 
telor ce nu pot să redea toată 
armonia diferitelor glasuri şi va
riaţia feluritelor simţiminte, căci 
cantecul ce s'a născut.· e cân· 
tecul complex al vietii! 

Vei pricepe tu, vre-odată, acest 
cântec ? .. 

EI poate fi' neinteles, pentru 
tine. caci e în limba simtimin
telor celor mai fireşti. Şi Î1U se 

= 

Stiri· Si fapte .. 
Preş( denlia Consiliului de Mi· 

niştri a înaintat Ministerului de 
Finance memoriul Uniunii Carne· 
relor de Comert, al Camerei de 
Comert din Bucureşti şi al Sfa-

poate lămuri decât prin fapla! 
Eu port ceva din tine si asia 
~,.. • 'l. 

ma Impm~e ca un resort; iar tu, 
deasemem. De aceea chemările 
mele, nu sunt ale mele ci În-
săşi ale tale! ' 

Odată noi am fost una; dar 
dela facerea Tumii, ne-am d.::s
păr1it.... şi vezi ?". acum ne-am 
ghicit şi ne vrem! 4 

Vino ... şi din apropierea noa· 
stră, va lua naştere. mii şi mii 
de vieti! 

Vino, căci numai prin noi viaţa 
se perpetua! .. 

'" ,. 
- Tovarăşă, nu suntem noi aşa 
de plini şi de bogaţi în dragoste 
încât ne-a Întrecut şi aşteptările, 
şi pe noi înşine? Şj nu radiaza 
ea În afară de noi ca-·uu nimb 
Dumnezeesc ? .. Nu avem noj cea 
mai pretioasă comoară care ne 
invălue . într'o aureola sublililă. 
mistuitoare ?... Cea mai fericita 
şi de invidiat comoara? fi-vom 
asemenea sgarcitului căruia lui 
însuşi i se pare hot şi nici că·şi 
atinge banii vre-odată de teama 
de a nu i se pierde vre-o mo· 
nedă? Iar toata viata îi R 'wi 
mlZera decăla celui ma~ac, 
sărac ?.... .. 

Nu, tovarâşă scumpa,. nu-ti Iie 
teamă că vom sărăci 1 Noi sun
tem în stăpânirea celei mai mart, 
celei mai frumoase şi celei mai 
fără de sfârşit dintre comori. 
Iubirea 1... 

Vino, tovarăşă, să ne încalzim 
la focul ei sacru, să coborâm în 
lume şi să dăruim cât mai mult 
din această minune! Celor mai 
săraci, de dansa, le vom dă, o 
cât mai mare şi luai bună parte,' ~ 
căci ea e fără de sfârşit" .. , F 
viata insaşi l... 
, Vino, tovaraşă !. .• 

Consl. BarcariJ7; 

Cupoanele 
de călătorie în trafic 

international 

. se \ia proceda tn modul bodegl, eafenele. cofetărU. ele., tului Negustoresc, prin care se 
următor: fără a fi raportate la pOllulafie. propune inlocuirea actualului îm-

D/r,cllun~a regiei autonome a 
cdllor fualt a luat dlspoziţiun~a.. '. 
ca, cupoanel~ comblnabllt C. F . 
R, Bucuftşt!· Curtlci frontitr4 & ă 
fl~ valabile aftU pe ruta Braş(}v~ 
TeiuJ c(lt şi pe rula V(1rclorova. 
iar cel, tmlse p' distanţa Bacu
rişti· Episcopia Blhl}ru!al, S f fie .. 
volablle aMt pe. -#ut~,..,..,ntt 

In comunele rurale brevetele In măsură mică. vânztlfea În pazit comercial şi induslrial prin 
se vOr elibera de Ad-tia finan. sticle inchise cu consumelia impozite fixe. A:est memoriu se 
dari, illr in .cele urD~me direct af8ră dm local, fiiră II fi rapor- află in examinarea Oficiului de 

\ 

de Minister, conform art. 5 din tBte la populal~e. Studii. Din cercetările de până 
pre:r.enta dedziune;. după cum Brevetede sezon. acum s'au putut constata unele 
urmează: , .,~ Brevete de cantină. n~potriviri a datelor J)rezen~ate, 

,;;sREVE'M"CU-A,MA l'IIIUL număr limllfi! pu ea acoperI pIeve e-
Ndisuilalo:: (debit obişnllif-câr. I ,i1e budgetare. Din această cauză 

, UFP1ienUtl c
'" 

Curtiel via Braşov. Teiu$. 
ciumă) sau accesOriu III res' BREVETE CU RIDICATA IN este probabil că se va menline 
1liurante, În proporlia de un de· NUMAR NELIMITAT modul de impunere al comercian· 
bit la 500 locuitori. Penlru vinuri. Iiiol şi industriaşilof prevăzut de Taxele pe brevefe 

Interventia uniunii camerelor 
de comert' 

Limitale, vântarea cu paharul Pentru tot felul de băuturi legea contribui[unilor directe. 
in local ca accesoriu la hăcănÎi I spirtoase. ' 

Actele ŞI conditiile cerute debitanfilor 
PENTRU DEBITELE CU 

AMANUNTUL 
Debi!anlultrebuie să fie cel!· 

leEln român, rn3jor, CJ pmtări 
bune să nu U fost condamnal. 
să albă avizul favorabil al pre
fecturii, pentru debit ele din co
munele rurale, seu a,;zlli· ca 
merij de comi>rt si 81 politiei 
penlru dehitele din comunele 
urbane. 

LOCÂLUL: sii aibiil distanta 

de 200 metri fală de şcoală şi 
hiserică la Sfl!e şi 100 metri III 
oraşe, să fie higienic şi spatios. 

PENTRU DEBTTELE CU 
RIOIC,UA 

Solicltalorul,. afară de condi
tiun1le cerute pentru dehltele cu 
amănunlul. trebuie să mtii aibă 
şi firmă Înscrisă la tribunal. 

L~ liberarea brevel~lor de 
băuturi spirtollse pentru 

Basarabia 
Se .... a proceda llstrd: 
In comunele rurale brevetele 

se vor elibera de Administratia 
financiară iar in cele urbane 
direcl de Minister conform arI. 
5 din prezenta declziune. după 
cum urmează: 

BREVETE CU AMĂNUNTUL 
pentru: rachiuri induslrialeJ (:U 

vânzarea În sticle lnchlse, cu 
cOl1sumalia În 1; rara de local. 

rachiuri nalurale, in stide 
inchise cu wnsumafia în afar!!. 
dIn local. I 

vîri şi bE'u', cu vanzarea cu 
p!lh~rul in JO~6J. 

numai cu vin •. sau l1umai cu 
bere, cu consumatia cu paharul 
în local. 

resta.ufIlnle Cu tol felul de 
biiuturi, sau numol cu vin şI 
bere. L'i tOflte aceste ctltegolii 
de debile, legea cere ('a pro
portia să fie de un debit pentru 
150 capi de I!lmilie. 
DEBITEMA~RU RIDICAT A. IN NU· 

NELIMITAT 
penlru vinuri; 
pentru 101 felul de hiulurî spir· 

tOllse. 

Actele şi conditHle cerule debitantilor 
PENTRU .DEBITELE CU AMĂ-

. NUNTUL 

Debilantul trehule si. fie ce" 
tă!ello român major, cu purtări 
bune, să nu fi fost condamnat, 
să aibă avizul favOTfibil iii pre· 
fecturli, penlru debitele din co· 
munele rurale sau avizul politiei 
p€nlmdehitele diR comun€le ur
bane. 

LOCALUL: să aibă dislanla 
de 200 metri de şcoală şi bise
rică la sate şi 100 metri la 
oraşe; să lieh,gienic şi spatios. 

PENTRU OEBITELE CU RIDI· 
CA:fA 

Debilanlu! trebuie să Îndeplî· 
neasdi Ilcele8şl conditii ca şi 
pentru debilele cu amănuntul. 

La Iiberarea brevelelor de 
băuturi spirloase pentru 

Bucovina 

Liherarea breve!elor naui. se 
va {ace în condilillnÎ,e legii din 
21 Iulie 1929, pentru unificarea 
taxelor 6suprll brevetelor de viln
zarea. băuturilor spirtoase şi 
înfimlerea. in tinuturile unde nu 
sunl, a unor asemenea laxe. 

Orice cerere de brevel va fi 
adresată Adminislraliei financiare 
a judetului, care după ce va 
constata că este însolită de toate 
actele prevăzute de lege şi dis
poziliuniie Ministeriale, pentru 
felul hrevelului ce se solicită, 
u race şi cercetările necesare 
asupra localului de debit, după 
core toate lucrările referitoare 
le va inainta Ministerului spre a 
dispune asupra Iiberării breve· 
lului. 

Functionarul care În timp de 
Irel zile nu va da curs cererii 
va [i suspendat. 

Nici un raport al Ad·tei finan' 
Se va line seamă de conce. dare prin care se cere Uberarea 

siunile elîbero!e de prefeclurile de hrevete nu se va da in mâna 
de judete in buza Iq;Jii locale, solicilalorului, căruia 1 se va. 
care "concesiuni" se vor pre· putea comunica numai numărul 
schimba de Ministerul Filllwjelor cu care s'a inaintat MinislerlJllli 

In urma uuul "cord intefiltnU 
tntre MinIsterul rie Finante şi 
Ban:a Naţiona.Lă, s'a hotdrdt ca 
toate crean/ele din uer.:iţ,ui anu
lui 1928, ale furnlzorilor particu
lari ai Statului, sil fie plătite de 
Banca N"ţwnrJid din fondul de 
300 milioane iei ce a mal rămas 
din aranjdmenlu[ cu Qumania 
din anul tr~cut. Plata creanţelor 
se va face pe baza toblourilor 
tntoemlte de MinisterUl de Fin.nle. 

Plata creantelor in rtstallfă 
ale Sta(u[ui de celelalte txerclţii, 
SI va face din fondul de 1 mi
liard J 50 mllioant, tnscr/ş tn 
(last scop ln budgtll11 gemrul al 
statului pe anul ffl curs. 

De la 1 Aprilie. s'a Inceput 
plata creaTl/elor tll ,estanfi ale 
Statului pe uercifiiie pilnă la 
anul 1920 Inclusiv. 

UnIunea Cam~relor de Co· 
merl a l!1alntat un memoriu 
min:sterulul de Finante, prin 
nre propune desfiintarea ac
tualelor taxe da consuma'le. 
ceate ar adu,e Statului au
tilt nndement ta li efi pro
dus din taxele pe bre'lete. 
De$i aceastJ rhlstfune este 
lnca In studiu, • de prevazut 
ca mln:sterul de finanţa nu 
va admite propunerea de miii 
sus, de oarece Intentîa minis· 
terului de fin (4nJe este de a 
micşora a(tuillile taxe de 
(onsumatle, Iar nU • le' mai 
spori. ~ 

TIPOGRAfIA ŞI LITOGRAf!A 'ROMÂNEAscA S. A. ORP.DEA 
Aleea Romei No. 2. 

"" 

CONVOCARE 

. 
a

In bVaZJa,alr_t'a36 adlndsutatnutea' ierSe~Caietăgţii eAnnoneimrea«IT~jPOgrafia 1.·.·.· şi LitograHa Românească S. A.» din Oradea, convocăm .... 

pe ziua d"3 Ma; 1930, :::~n:.r: ~Bihor .. na· Instit" de I 
Credit şi de Economii din Oradea, Str. General M090iu- No. 2. 

. Obiectele puse la~ ordinea zilei sunt '~rmătoarele ;#f 
- 1. Deschiderea şi constituirea Adunării generale; . 

2. Alegerea alor 3 membrii pentru verificarea procesului verbal; 
3. Raportul Consiliului de Adm. asupra gestiunei anului 1929. 
4. Raportul Comitetului de Cenzori;' . 
5. Prezentareabilanţulul încheiat la 31 Decembrie 1929; 
6. Descărcarea Consiliului de Administraţie şi Corn. de Cenzori; 
7. Alegerea alor 3-5 cenzori, conform art. 31 din statute; 

! . 7. E venluale propunerÎ. 
CONSILIUL DE ADMINISTRA TIE. l' 

In afen!iuMa Domnilor aC:fianari: .'J~ 
In baza statutelor, numai acei ac!ionarfÎşi pot exercita drep'~ 

turile de vot, cari tU ozÎ miii înainte şi-au depus titlurile proviJWf1l 
şi·au achitat restanţele. r 

d 
d 
S 
n 

CONTUL BILANT: AcUve: Cassa Lei 32,804, Marfă Lei'-
266.539. Debitori Lei 1.530.430.24, Aranjament Lei 956,268.16. T: 
taI: le~ 2.786,042 . ......; Passiu,:: Capital societar Le! 100,~, Cfg

e
OO 

tOrl Le. 2.640,142.-, Rezerva pentru creanţe dubIoase LeI 45, • 
Total: Lei 2.786,042'-. . 1 il 

CONTUL PROfiT ŞI PIERDERE; Pierdere: Spese Lei 1 J5,O~9' . IJ 
Salare Lei 223.680, Leafa muncitorilor 2.124.571, Impozite Lei 19 i~ P 
Interese Lei 48.483.-, Asigurarea Socială Lei 16.819.-, r I~ Îl 
Lei 129.~OO: -;-, Pier~er~ di!, anul 1928 Lei 1.6.9~S.64, Amor IZ u. i Il 
la maş1I11 ŞI lI1stalallUnI Lei 52.218.24. AmorhzărI de creante ~_ ,c, 
bioase Lei 45.900.-, Total Lei 2,781.415.88, Profit: Câştig la m . n 

~ ............ ~~~~::~~în~b~re~v~e:te~l~e~O~b~i~şn~u~iI~e~. ______ ~~r~a~p~o~rl~u:l. __ .... 

Ti~o!l1'!tftft s! IitO~6fj8 RordiM"sdl Ol"IlM8 - T ('lefM 'Kl 

furi: 2,781.415.83. Total: Lei 2,781,415.88. . q 
di 
d 

• 
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