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Natlonall,tll din Bihor şi-au marit popul it t 
transfug: contrabandlstul lustin Ardeleanu. car:rcu a c:~e~~ T~CăI un 
urma. pentru a SCăpa de vameşII dela EPlscop'a Blhorulul u~ ~n 
la Oradea fără pălărie $1 fără palton (cabat). t a .zg.t 

Oare, Tn schimbul Tnscrieril Tn partid, l-a anulat d M 1 
procesul de contrabanda puş'amalel bătrane 1. •• . • an u 
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~monla este llecesară? 
sunl orbiti de ambitiunii mărunte 
şi subiective. 

Tâlharii I codrilor bÎhoreni Un proces interesant 
. de contrabandă II. te fOllfle ciudale, se pelrec 

ti,a ani încoace. 
intr'un corp zbuciumat de 
, simplomele unor maia· 
~~h'i e fac să se cutremure 

Platon filozoful crealor, in· 
zestrat cu un spirit obiecti. şi 
genial, într'o operă Il lui de 
mare valoare, Il tratat despre 
armonia uni.ersalii, impiirlind lu
mea În Irei clase distincte: Il 
filozofilor, puşi să creieze şi să 
instaleze armonia, Il celor ini· 
moşi, cari să pă:tească legile şi 
in categoria ultimă loti ceilalti, 
neînzeslrafi cu calHăfi superi
oare. 

Tovldişla Licl Popescu, Bela Oriinstein el comp. a reuşilsl punl mAna pe 
contracte dela tărani numai lerorÎzându·i 

,1 C, • I 
lzmul social, cu In reg a· 
II lui de _ ~onduc~r~, pro
.d Îngrijorarl lemel~lc~. tu
celor cari au mal ramas 

I ! de: qoana dupd o si, 
pŞ renlabi/eI, dar care sd 
r O cOt mai infimd sforlare, 
/I1l chiar de loc.,. 

Până la ntăsurile ce le va lua d. Jnlnlstru Mlhalache 
e dator să se sezlzeze şi d. prefect Maiorescu 

I că de zece ani aprollpe, 
rul~ază mereu IIcelaş fJlm 

'I! publice, cU frllude, de
iri mituit!, trofic de influ
el~. toale notiuni . infer~8Ie, 
I efect deslructibll fllia de 
)lidarea ceIăliinea.sc..ă, re· 
nd În opinill publica suc~l 
al sceplicismului şi Idei a 
voită legitimă. 
Idee ilie ori, s'a petrecut o 
nă socială, n'au lipsit con' 
tele; dar acele con.secinle 
rul. pentru natiunea, In care 
'Irecea reforma, repercur· 
, al căror efect era dictat 
eia: binele pentru tOli, 
. insă la baza re formelor, 
tistii acellstă ideie, reper
mile erau dureroase şi cu 
Iracter ruinălor penlru af
a Înlre clase, 
'lobora!or imens in cari 
făcut experientele sociale 
mal excentrice, servind pen
)ale natiunile O lectie de 
Ilogie iratională, a fost co-
rus, nemiirginilul imperiu al 

)1', unde un aulocralism orb, 
ronllt in tara cea rTtai for. 
bilă, cu ociceiuri cari se 
~IIU providenfîale: domina· 
'(J morţii Şi-ll foamef~i ... 
'iginll acestei exuberante pa
gică, II fosl in orice caz 
icll!ă, luând în considerare 
nul atotpulernic, în fata că
nu exishl, personalitatea şi 
leII cari fornau penlru po
p simple acfîuni fictive, fă· 
rlii şi efecL 
soco!lrell personllliliilii, cea 
caradenslică iacuUate psi-

Aşa cii in ideia lui, filozoful, 
chinleliza superiorilalea, el fiind 
minh>trul creerul, destinat echili· 
brarll cosmice. 

Cine pol fi Însii aceşti filozofi 
aslăzi? Desigur că nu loii cei 
cari tin la patru sau la un an, o 
peroratie de larabă, Înlr'o pro· 
pogandă electorală, şi nici masa 
celor multi, ce-şi afirmă legiti
mitatea şi forta intelectuală, prin 
ridicarea de deget, alunci când 
votează o lege ..• 

E dureros dar adevărat. Ş'a 
spune adevărul sau a face o 
conslatare, nu e CJZ nici de 
crimă, nici de rebeliunp.. 

Avem În fata noastră un . vul· 
can, gala să erumpă.· Lava lui 
poate că o să Îngroape un in 
treg regim oligarhic, dând de 
lucru savantilor viitoarei gene
natii, spre a afla cauza acestuI 
efect sinistru. . 

Nenumăratele gafe şi greşeli 
săvârşi!e de cel puşi să armoni
zeze societalea, a stârni! în lume 
şi la noi, vânturi lurbale, simu
nuri asfixiante, cu efede ucigă· 

. 'oare pentru toti cei prinşi in 
drumul lor. 

Conducătorii să nu nesocole· 
ască vremile, nici pe oameni, ci 
obseda1i de binele public mai 
întâiu, şi-apoi deal lor, să-şi 
dea silinta a abale de pe capul 
tărU prlm"jdia unei prefaceri 
prin' violenlă, care numai bună 
nu poate fi. 

Şi-acum să aşteptăm. 

Mephistophe' 

Strălnltatea aprecl
azI cerealele 
romaneştl ' 

cu o forjă nelJmJlată in 
nerea na~uni!or, aduce 
f sine - 10 incepul ineei, şi 
:e in ce mai puternic, - un 
CII mlazme IIIrăvilQore, pen. 
,rdlnea sllltulul ,1 Glslruge
'rmonlei. .. U"lwTlu[- scrie: - Inlruc21 II 
'ild personalifatea Indi,lziior I(reuutile de ordIn matuill puse 
I călcată în picioare, jigni· ro calea e.xpOf(ulul nostru de ce
acfîunea urmellză imedial reale, S'a ad~ogat şI o campanie 
'o . formă hibridă, spulbe~ Interesanti de defăimare a cantl
s dm eul lor, orice notiune t!tll preduselor rom!' e,ti. i lstm 
~mentă, sau îngiiduire atAta bine venitii - ~l ne bucuri foar
,câl nu pot să-şi reil! re· te mult - utRlatoirel apreciere 
i cuprinsa fn h:legraml, pe care 

::. distrugerea perSOIl8.1!liilii ofjclul central al cooperativei de 
:Ia .i,ea/ii un cortegiu d~ import şi export din Bucure,tl a 
~e mfioariiloare, redat prin primlt·o dela repr~zentatul el din 
'slunl "'olenle, Încrunlate RoUerdam, 
Jge. .Ne bucură a CODstata dIn 
.aga islorie locia/lI ne rnulbtele greu tatilor naturale 
lintd pflnorama tru!Ji~6, a şi analizezelor oarzelor d-v., 
~rll dreptUlui la egalitale cât de excelente au e,it Dartr 
~' cu orlzonill/ tnlunecal deie Int'ărcate \II nu vă puh:m 
il11!>s, decit felicita de aceste rezul-

lşi ~re dreptul lui ca t t 
I 'I$litoare, cu -tllAt 'mIIi a Se. .. II I 1 I't r 

OI uper .. m c Ş a v I oare e 
.t tu c:ât el fact> parte din d ... ft" . It t I 
jtI selectii şi ro~onală, -v •• nc .. r .... rl, rezil a e e vor a-
I ~ă se amortizeze Însă in. vea aceea, Infa.lişare." 
~e, Irebue,le armonie. Ar. Această ~preclere si fie un in-
se bj' demn viu ,1 permanent pentru 

!'f, o l~e printr'o perspl- cultlvatorll şi organizalille noastre 
,:r)t genial!!, pe Cllre nu ori 
11 ilor, adunat depe drumuri' comercIale de cereai e. cari lacrel-
e • I\V~Il. ' za cu străinătatea. 
!fleac't t Pe de alta parte, ttlm el ml-
~'. . 1 Il ea, o dovedeşte nlslerul Illrf.!ulturii de acord cu 
1'~li~&tfllune8. i~tegri evlden· fedetalele cooperative au luat ma
r supen08.re. 
! 'zi, cel ~ai multi dintre 6urJ, el fn general toate mărfurile 
~ să stobllească annonia destinate expOrtuluI, să fie contro' 
lI;menl divin al I l' late. Biroul centlal din Braila are 
doşl al progresul:j,ftS:u~~ lustructiunl de a sonda ti a se 
1'llomplelalTten!e de pronunţa, In special asupra po· 
1, ~e ~i prevedere fi' Pder;; rUmbulul Incarcat In şlrpuri. SIIU 
:j'IIiL ' In Ca vapoare, 

~bNICA DRAMA TIeĂ 
;e'fOmul . 
;en~ care a văzut moartea 
d'l 
1lIl~ de VICTOR EFTIMIU 

Reporlaqiu/ din numdrul tre
eul a/ .. Ecoului- prioind .sis/E
mut de defrişa re- al pădurilor 
dm plasa Ceica, a auut tntre 
oile efecte, foaie dovedi/oare 
a gradului de ,.fegagalttale a In 
care lucrează tovărăşi de spe
culd: nofarul Licd Popescu. 
Bela Gruns/ein el comp. - şi 
pe aC6'/ .. ::lI, drept rezultal la 
nouile am/nJt'iri la cari s'a de
dai nolarul comunei LtJzăreni: 
[ied Popescu, fald de IlIrani 
.fiindca au fndrăznil să se 
p/dngă lilgazefe", MarIi 2t la· 
nuarie a. c. a venI( la Oradea 
o delegatie de tO tărani din 
comuna ClIrăndeni In frunle cu 
;rwăIălorul /or: Aurel Paul şi 
având lmpulernicirea scrislI (1 

tuturor săleni/or din comună, 
pentru a se plOnge organelor 
fn drept cum au fosl ademeni
ti de călre nesătioasele lipitori 
ale saielor de cari ne ocupăm. 

Ce ne·au declarat 
taranii din Urandeni? 

'Minte de a se prezint6 P. S. 
Sale Episcopului Ciorogariu, 
şi apoi la prefectura Judetului, 
delegatia siitenilor din Clirăn
de ni a venit la redactia noaslră 
pE'ntru a ne ruga să,i spnjinim 
până la capăt spre a li 58· face 
dreptate, Cum şi pentru n ne 
Informa şi mai amănunlit despre 
felul cum a reuşit notarul Lică 
Popescu să le smulgă pe pret 
de nimic Un conlract de cesiune 
ce reprezintă o vliloare de peste 
10 milioane lei. 

(nllinte de ioete, potrivit noul· 
lor reltttluni dale de tărenii dl~ 
Cărindeni, tinem s& făcem o' 
rechflcare. 

Comunei Bicikll, I s'" oferit 
numai 40.000 lei În loc de 70.000 
Iei, cât, din eroare. am publicat 
noi in .Ecoul" de Duminecă 
19 lanullrie 8_ C. ,1 această mi
nimă sumă pentru 266 Jugăre 
cadastrele de pădure dintre cari 
1-46 jugăre aunt rezerve de slat. 

Deci, pollogătia e şi mai ma· 
re decâl am lnfălisllt o in nu· 
mirul Irecul. 

Deasemenl la Clrlnd.ni 
s·a of.r.t 100.000 Iei li ma
•• ri.lul de construcţie pentru 
biserici pentru 255 Jugl,e 
cadestrale de padure •• ca 
rei valoare atin" suma d. 
circ. 16.000,800 tei. 

Vasăzică la aceaslli comuni 
situatia .aranjamentului" făcat 
de speCUlanti cu Iăranii este cu 
mult mai urîtii decât am pre
zentat-o în numărul trecut al 
IIEcoului" • 

In ce priTeşte uşurinla cu care 
IU semnat ei contractul, cedând 
material lemnos de milioane de 
lei pe un pret de circa 200,000 
lei, la intrebarea noastrA, taranii 
din Corăndeni ne· au răspuns: 

.D'8pU ce el facem domni 
lor? Clndl a vinit domnu· 
LicA Popescu ,I-o ni-o SPU8 
ci dac· nu-i dăm pAduri. 
cum spurte ie'. tn trei zile, 
ni-o ia domnu' prefect ... ,i ca 
81 nu pierdem şI ce ne-a dat 
domnu" Dotar, am primit In
vol,.18'· . 
, Mai e nevoie de VI'un comen
tariu 1 >~~'.- ~-,'-' 

Iată pentru ce domnul dr Io
sif Maiorescu, trebuie să ordone 
imediat o anchetă severă şi in 
urmă să ia toate masurile pentru 

anumite 'clrcumstanfe, 8cesle 
pauze pol fi JustifIcate ,1 chiar 
scuzablle, ele fiind Inerente tn 
vi Il la scenei. mal alu elund 
când există oarecari dlsonanJe 
in ansamblu IIdminislrabv ... cllJ'!sUcă din Orad 

~i ~~f in ultimul li!:' ~~~ Cu tcele arestu fns8, trobll' Illlerprt>larea pr"ffilerd s'a fă· 

nl!Ue~I~ll~P8url R1l1lnillle. 
1 t.. lJl seara zilei de 

le e. c, exislt>nla ' 
',)remiera O ' prin· 
mr ti • • mul care ti ce,! ea • 

~.,..: ~CeSfiej lucrirlt repre-
~r ' Pe alle Scene 

DII ! ente, nu vom in8i.t~ 
!, Df'8. m6j~Orb.iI deSpre f a. 
In1P nJărgllli doar ti eli 
ru1 .. t:~\~re~ eVi, d~ către 
i 'iIlOd ~h. e est-, jude
fC:' Url ti IdeU" dOI lurile 
0/1 ci n'::U .sii afirme tn
clloBle . lnş!:'lal eşlep. 
. !fIi he!et~c~!l6unl ~6rlujli 
1f! P6S d e, iz.bmdu·8e 
:~ ti t' e hpsa ell tuzlas
IL ncu-rllJârh morale ••• 

durti Oriizlei IntE'gri ,1 ulusias· cut de către dnll Botl'/;, dşoara 
mali ca şi cei din Evul mediu, F,f. Mihollo'ilz, domnii Till Bo· 
eu nesotolil şi Ilmpurlle şi si- tez, focşeneanu, Pella şi Maicau. 
răcla, aprinzând făcli(\! artei ro· In actul I·iu lItmosrerft de fa· 
mi'ineşli, 8COIO unde ea fusese milie, Il fost redala in mod felii, 
cun os, ulii numai din refrenul pe- lipsită de oril e llrtificialităil, a
rlOdlc. adus pe orlple v6nlurilor... fară de decorul octulul, care 

E drept că tlnul acesta, nU' era in desacord cu realitatea 
şhl It Tealrului de Vest- S'lIU 10· cil nu se pOlite Imagina C8 In 
cot culpobili,. de pauze pn8 clisa unui podgorelln chiabur, 
lungi - nu inlre acte - cI În ni scut pOlite în Iipd, pe care 
a pune in &tudiu Un numAr mai 8 eliminat o printr'o mună asi
mare de opere, cu un curacler dună Împregollii de ombilin de. 
creativ, din cure să emane o 8 ajunge cineva, S8, eXiste o 
zguduire a nervilor, cu libr6ţiu- panophe, unde figurii chiar şi 
nl slIbllme. împrimând in eul fior .. ta cllIsico ... Oricât ar fi f01i1 
8peclato~Jlor, senzatii puternice dl. FHimon, de parvenit. cu IOl'te '1 slllblle,. cari să obs(>du:e J ci 'n Cond romlişese tot vechiul 
gândlfe~ chiar, dincolo de sala podgorNm blajin şlOarecum timid, 
teatrulUI. Tolu I in v v, r • 

ca d. Popescu şi altii s~ nu-i 
mai folose.~t'lt6 numele pentru a·i 
teroriza pe tărani, Să-şi facii a velÎ 
În paguba sătenilor şi a Statului. 

Aceasta cU atit mal mult In
trucât se mai spune eli la u~ele 
afaceri este asociat cu Bela Orun
stein şi fratele dlui prefect, no· 
tarul Octavian Popescu, dela Ro
şia şi numaI În virtutea acestor 
legaturi s'au aprobat rapid tot
deauna aranjamentele consortiu
lui: Bela Grunstein, Lică Po
pescu et. eomp. 

Un nuu sistem de Inti
mIdare a tiranilor p8# 
talili 

Pentru a paraliza actiunile d
tenilor inşelati în modul arătat, 
reprezentantul administra lei şi al 
grupului monopolizator al pădu
rilor şi al comertului cU lemne 
în Bihor: notarul LiCă Popescu 
dela Lăzăreni el cnia, au inau
gurat acum alte maniere de a-i 
teroriza din nou pe Urani. Per· 
sonal, cel Care a folosit numele 
superiorului său pentru a·i speria 
şi a·\ jefui pe tarani, sau orin 
alli .misionari· le spun victfme, 
lor : 

• Nu fiii proşti. Dacă ni se 
vor dări ma contractele, se vor 
sco~te padurile la Iicitalie şi tot 
noi le vom lua, dupa cum şti ti 
Cii s'a mai Întâmplat; iară, .VOl, 
veli pierde şi ce v'am dat nOI.· 

Maharii nu adaugă, fnsă, clI 
In eventualitatea scoalerii pă
durilor la licitalie, cei dinldi cd
rora nu le convine aceasta tol 
ei sunl; fiindcd atunci, pentru 
a tnldtura !5ufJraoferlele, In prl· 
mul, rdnd trebllie sc'1·J mai coste 
des/ul c(e scump aranjamentul 
cu "eilalfl o/erian/l, plus ~lle 
sute de mii şi milioane de lei 
- dupll oaloarea pddurll- ce 
Dor JI nflooill a o/eri Iti /ici/a' 
fie; bani ce vor intra In' 9/S
/ieria Sta/ului. 

ŞI dacil Sta lui le 00 scoale 
la licita/le loale pddurlle ce le· 
ou acaparat menţona/ii asocia li, 
tocmai cu prilejul operei de 
ajutorare a sdtenilor ce a In
Ire"rins-o Sialul, dar, au m/ltl· 
101'0 cava/firli de Industrie, şi 
obfindnd diferenţe tnsemnafe de 
preluri - cum e firesc seJ fie, 
plldurJle reprezenlOnd Mlori ex
trem de mari - e dela sine In· 
teles, cd Staful 00 aiula aII/el 
pe salenll din jurul acestor ptJ
duri. din moment ce sistemul 
actual cu .defrişllrile- a dai 
rezullatele ce le tnregislrdm. 

TraflcantU vor si se 
r.abill •• ,_ ••• 

Prin diferiti .amici- ai lor şi 
prin prieteni ai noştri, negustorii 
de naivitate omenească - nu 
comercianti cinstiti - au depus 
de Duminecă incoace şi ia deo
sebi MarIi 21 ,i astăzi Miercuri 
22 Ianuariefe ldefel de stăruinte 
şi propuneri pe lângii noi, pentru 
a obline o desmintire. 

Ii ustură cumplit cele scrise 
de noi şi ii frâmântă gAndurile, 
Că odatii descoperită panltmaua 
oricari ar fi puternicii zilei cari 
s'ar încumeta să intervie, minis
trul .11dlcat.din besna satelor, 
,aranul . care '. cunoaşte' "lIevolJe 
norodului, diosuferintele carui .. 
e plămădit, d. Mlhalache, nu va 
tOlera şi mai departe jefuirea tă
ranimii şi va sparge gaşca. 

cari nu-. puleau lansft tn lumeft 
bOierilor sau o inteleclultliIor 1 

fi ceva i"fim acest desa
cord, dar în cele mIIi multe 
C8l.ur! p08le fi fatalH. 

Pe urmA, Ihodernismul. Il fost 
aplicet ,i dnei Filimon C8fe li 
6părut tunsă.. 

Cine cuno8şte femeile de al
tiidllli, cU mina in,ArtoşalA de 
munci, - şi o astfel de Cemeie 
era şi doamna FIlimon. care 
luase porte activi la Îmbogatl
rea solului său desfundand şi 
spiilAnd bulollide, - işl poale 
da seama că la o "Arstă inainta
t6, chior dacii a parvenlţ nu 
şl·ar fi loial părul pudoarea fe
meilor de los, intrece orice in· 
chipuire, mai Iles in ceiace pri
v(>şte exteriorul. 

Totuşi lăsând la O parte a
ceste ame.nunte uterioare şi 
referlndu·ne la interpretarea psl' 
hologlcii. am conslatdt mai ales 
la dşoara F.fi M btlilovib, o na-

De aceasta pot să fie siguri tOJi 
Griinstein-i şi slugire IOf. Chiar 
fn cazul când nu va fi suficient 
materialul ce lam furnizat şi d. 
ministru Mihalache nu va lua la 
timp măsurile de Îndreptarr, ne 
obligăm a mai desfunda şi alte 
.aranjamente- şi vom continua 
astfel până când în cele din 
urma., vom Înlătura toate urzelil e 
şi va ieşi lot adevărul la lu:nină, 
pentru a Se repara toate nedrep
tătile ce se săvârşesc şi pagu· 
gubile ce se provocă in acest 
(olt de tară şi cetălenilor şi Sta
tului sub titlul .ca. se face operă 
de ajutorarea tărănimii". 

Pentru a nu se spune, Îl1să, 
că nu suntem impartiali, că nu 
vrem să respectam dreptul de 
apărare ce·l are tot insul, decla
răm formal: 
.. Primim să publicăm orice des
mintire din parlea celor viza li, 
insa, din partea noastră I1U vor 
reuşi sii objină nici un rând mii
car, fiindca noi ne-am format 
convingerea pe baza stărilor de 
fapte, controlate cu rigurozltate. 

Cei ce se socot calomniati 
n'al1 decât să se adreSFze Justi
tiliei, 'unde vrem sa-\ ducem şi 
noi, pentru a dovedi câtă drep
tate avem. C. Blnorean 

Casa Nafională 
In acest colt de tarii, (nstrălnal, 

,i Mlul de toale vân!urile dellbl· 
nării intre frati, citiva Raminl idea' 
lişti ,1 cu dorul de bine pentru e
lemenhll românesc, au holărlt lncil 
din toamna anului 1929, Infiintarea 
unei ciiadole, a unei pagode n01l0-
Dale, al clrui acoperi, si adlpoo 
sleascll. idealul ,i forta Romllnea· 
scl dându'i numele de .Casa Na' 
'ionali-. 

Caracterul ace.te' 110' fa.lftuffi 
nationale, condu.' de raaltele per· 
looaJII locale, va fi cu totul rOIl1I
neae, deatinal a cimenta leglturile 
dintre frali, fliră deoaebire de ai· 
tuatIa aocialli aau regiunea In care 
l'au Dlsctll. 

Din ea .... emana tot celac2 e mai 
frumos fn suflelul romanele, evi
dentiind calitătile acestei natiuni, 
care n'a clut.t nlciodatl Il ee a
firme prin tortl ,1 abuzuri. 

Romanii din acest colt de iar', 
puf! In ciurul unei Itlpblrl ",itre
ge ,1 crud Il, au fost vAnlurali con
tinu, loviti ,1 umiliti. ca ",Iahl pum
ro,l ,1 fărl noblete, buni numai 
pentru ju. ,1 •• pl lat., 

N'au cunoscut aproape nlclodatl 
ce •• te respectul p~ntru Itrlnepotil 
Dacilor ,I-ai Romei, ci tarAndu-,i 
Nrlcia ,i umilinta prin gluri ,1 
bordeie lşi pll!ngeau trecutul glo
riol, 1Il doine duioase ,llacrimi de 
sange. . 

Acum Insl cind loarele drepflitll 
a rlNrit pe cerul RomAniei, a.când 
roua lacrimilor, IICelfti fii de nobill, 
t,\ au căminul lor, care va fi inau· 
gurat la 26 Ianuarie II. C 

Poate cl, limpul VIII aduce, pen
tru cei oropsiti, pe langli acnt el
mln, nu tocmai pompos acum, ,i-o 
obll!duire mai omeneaadi, 

Nu este necesară, Dumai Idela, ci 
,i mijloacele cu CBl'1 si ae lnflip
tuillllCli, precum ,i binefacerea, 
cu carader aUrulst. 

"Casa natlonală" sl nu fie 
numai un nucleu obscur unde sllse 
petreaci ,1 vorbească Romllne,te, 
ci un radiator puternic pentru tot 
ceiace esle bun ,i frum OI, - obI li
duind pe cel sirac ,i um lIit, adă
postind ID ea leRtimen tele allruiale ,1 Inşovine. 

Şi'acum clnd idei. eate lnfllp
tulUi, dorim ca ea si fie f! acesl
blll tuturor apre "inele patriei ,1· 
al notiune!. _ 

Rombul poa'. II cl(ulaf far!,1 iri 
palatele Uisate de Romani, iar Ghe
orghe Lazăr, poate dormi liniştit 
In mormânt căci visul du s'a Im
plinit. 

Th-D 

Cflre a afirmat incă odată că 
aşleplilrile, n'flu fost inşelale. 

FilImon podgoreanul i<nbogi· 
(it dftr nemUltumit sufleteşte 
(TiU Botez) adorabfl. Prin a fosl 
felul lui de·a fj, Bote6, a ştiut 
inci odată, 0-,1 8n\la talentul 
in rolurile de cetătean 81 altor 
timpuri. 

- VlIgllbondul, omul care 
dhpeTIlBe de Vi818, după ee tn
cercase să o In'mgo, dar rămă· 
sese invins, deoarece nu putea 
sA se acomodeze cu unele ce
rinle ce I se păreau că·1 c0-
boară in neanlul nImicniciei, ., 
fost redal de: OI Pel1a, artistul 
care pâni aCum stătuse in um
bră, cu o putere inlr'adevăr 
uimitoare_ A ştiut să scoată dlO 
rolul său şi tragical, unui Om 
desperlll, ce ,i-a dulat deslega· 
rea problemei prin volnlll de·a 
mul, şi coml'ul burlesc. 

Cu o putere de asimilare, a 
redat dualismul vielei: al dispe-

• •• e 

Inaintea Curtii de Apel Ora
dea, Seclfll 1·8, a ",enlt spre ju
decare eri 21 IanUiSrie 1930, in 
conl,nuare un Interesant proces 
vamol. 

Com~rcfontil: B"k S. ş\ Bek 
(. dimpreună cu incă alti 7 inşI. 
fueeseră trimişi in judecată, in 
onul 1925, sub molhul ci pri. 
mii dou;, ar fi imprumutat, o 
suma de beni celorlalji 7 COn
Irovenienti , cu care, s'au cum· 
pllrat opt boi, cari sau illcercal 
de unii conlrtJvenlentl sa fie tre· 
cuti peste grani Iă În U 'Iqaria, 
prin punctul Petea (Satu-Mare) 
În cursul unei nopli din IUlia 
Noembrle, .anul 19:.15, 

Venind spre judecare tn pe· 
nal aceaSla chestiune inoint ... & 

Trlbunolului Stltu·Mllrp, Însuşi 
reprezentantul ministerului public 
in ziua de 8 Ianuarie, Ilnul 1926' 
a cerut achitarea tuturor Incui· 
potdor, în baza unor dovezi in· 
temeiale, deoarec(', Se dovedise 
că, grănicerii provocaserii ac(>a· 
stă contrabandă frecvenlănd 
limp de zeCe Zile pe uOli dmtre 
contravenient', pre"ionându·i, 
moralmente şi Îndemnându-j me
reu Sa mâne boii spre granitii; 
mai mult chIar, un caporal de 
grăniceri leşeanu Dumitru, in 
cursul unei nap li, a sculat din 
somn vre o doui dintre con/ra· 
veni.:nti spre a pleca impreuni 
cu boii. ." . , 

Toate actsteJ fi'nrJ dovedite 
rnain/ea ins/anlti de fond, ba 
mat mult fncă, fiind stabilit: &:12 
la un moment dat nurnal grdni. 
cefU erau cel ce conduclall boti 
sore graniţeI, tribunalul, a achi· 
fat în mod dt/initilJ pe toţi COII
trallenlenţil: dar totup; ,turn 
conform Itgii vamale, oda/il cu 
pfo;edura penală se mal face sI 
un ploces ci .. U, pentru amen~l 
{iscald, - C6re proces tillil 8e 
jUdted Slpafat de cel ţtnDl, -
numilli OII lost condamnaţi de 
dlrect"unta genera/il ti .. aml/or la 
o omendă solidară de 640.000 Iti. 

IntroducAndu·se apel contra de
ciziunii vamale penlra vicii de 
formă şi pentru excesul de pu· 
tere săvâr,it de prima instanlă 
prin neadmiterea probatiunii cu 
martori, spre a se stabili Cl con
travtnientii fustseră grav maltra· 
tati la primele cercetări deşi po
sedall chiar certificate medicale i 
iar impotriva contravenientilor: 
8,k '.rdor şi Bt.k SIK15mund, 
nu existau decât bănuielile; c'ar 
fi Imorumutat o suml de \lani 
celorlalti, totuş, tribunalul, le·. 
respins apelul ce a'a judecat fn 
23 Martieo, anul 1926. 

Contra acestei bot.llrâri, doui 
numli dintre contravenienli, şi 
anume: Bek IS'dor şi Bth Sigls
mund, prin apariltorul lor, diS
tinsul avocat al Baroului de Sa· 
tu·Mare: 1. D. Coceo, aU intra
dus recurs Inaintea Curlii de Apel 
din Oradea, în baza • 7 mo 
tive de casare. 

In 22 Decembrie 1929, a ve
nit spre judecare inaintea Curtii 
recureniii, asistali de avocatii: 
dr Romul Pop, din Oradea şi 
Ilie D. Cocea (Satu-Mare au in· 
vocat, pe baza unei importante 
jurisprudente franceze ,i ~ CurtIi 
de Casatie din' BucureşU: pre~ 
scriptiunea amem:ii fiscale, intru
cAt, timp de 3 ani, n:a. urmat 
nici un act de procedura In cauza 
şi apoi, cbiar in cazul când s'ar 
fi îndeplinit vre-o procedură, ac
,iunea este prescrisă cât ,i timen
da, iutrucât, în spetit, legea pre
vede sanctiuni penale. 

Fată de aceste expeditiuni, 
Curtea, la termenul din 22 De-

pretarea aceslut rol, 8 Itrătat, că 
potlle fi cine v., etl,lncJ dlld re· 
partitia se face in acord desi
vârşit cu 8ptltudinele. 

Leon - fnrmaclS1ul, - Inll'r
prehlt de dl focşilneanu, o fosl 
prim prestantii şi timbru,lntr'ade
văr Carma' isI, dar pullD cam 
eX8gerdf, fllnd.:ă ori cât!lr fi 
cine"a de sus pus, nu-şi poat~ 
IUII eere de superioritate in caSd 
aItuia. In rolul său, cel Jucat În 
interiorul casei, era necesară 
mlli mullA diplomR\ie ~i gesturi 
rezervate, din cari sA relds8 d!· 
spretul invizibil, al omului de 
farmadf', fată de vulgul par~enit. 
il trebuia o atlludine rezenat!. 
şi rece, chIar martittlă, ca tainep 
pul. seu aşa cum II fosl la sfărşi~ 

Totuşi, prin jocul de sC,uă ŞI 
replici a pUlut si echpseze 
acetlslli d1sonanfi, riimânând la 
sf8rşll omul care poale cevft. 

FILII lui Leon (OI Mdkan), 
bine, cu oare cari rezerv\:!. 
Poate că i rolul a fost Dulin 

cembrie 1929, tn comple' 11 dk,t 
consilieri: Romul Radu pre';e. 
dinte; Ion MlhtJesca ~! Mdtll 
Damifriu, membrii; a făcut oi
vergenlă, încâl, e·onform legii. 
~cest recurs, a venIt din nou spre 
ludecare, la, 21 Ianuarie 1930, 

Deastădatii, dU luat parle ia 
dezbateri cinci dni consilieri şi 
anume: Domokol, pre)edinte; 
Romul Radu, Ion Btşfei,;i,' Va-
It~.lf !on.eseu fi BonttQ"r1. mem~ 
bru; mamtea cărora, s'a repet;)t 
procedu~~ şi -,'a cetit j;O;J!: C' ,lI •• - ~ 
desbateru anterioare a , ":' .p:e-
tul~i ~~ .~ivergenta Cu r.1~C 'l~ 
mSJontlll1l şi a minoriU'ii 
, Invocclndu·.e din noa excejJ

!lUnlle de prescrtpţ,unr şi amne
stle II acestea bazate ~I pe "u
meroase Jurisorurienţe 1: ';'TIt, 
alt Inaltei Curll de Casaţlt~! 
!ust'!I/! din Bacu~tştl. şi după 
o a'llânunfitd argumentare jurl-
dlcd dm partea apărării Curtta 
t " fi urma und :(nclelangate dt1i-
berdrl, Q admis rteorolul numi
tilor Bek Isidof şi Bek Sigistli rm[·, 
rtfOrmând In toiul senllntel Tri
bunalului Safu-Mare şi !le/d, '11 
de Orice pena/liale pe ,,,cu',,, :'. 
&. 

RegulamentarE: :~!'
cUlaJiel autobuz:.e;or 

: "pe şase.! 
Vlner} seara s'a ţinut h m'n!s' 

• .. ,,~ 
ferul lucrărilor publiCe 0- COn:, 
finlă ln vederea lntocmh~i uniii 
re2ulameof de tuncljon~re Il ca- --'" ~ 
rauşlei publicE'. . , 

Au luat parte d'nll:, Valer ~~ ... ' 
dovln, subsecrelar de srat. pr,A. 
Gh. Nlcolau, secretarul oel1tul at II 
ministerului lucrărilOr pl' 'e •. Ne..-J-~ 
l hlses7u, d!rr::1or ul gt nF' d ' ! 
Casei lutoneme a drumLf', ',,-
(l'ov!d, memOfll 11'1 COOl':, ~,.~. 1 
mfn isllajiri, I a';t slei C.., ,)) ,-' 
Smântl1!)elJl.'U, li llbdlit'clc-r ,,! 1 

iti c. f. r., i. lV,ano de 1, . " J 
IDglner Tllea dela Cluj III ~H>'~": _:_~ 
nescu. Inspector general .u~rLll!j:-' 
trativ, din partea min!s:ruilii {le 
Interne f' Ing. Filip, St'I .... uu. 

S'. luat In dlscuţte proc(lul J. 
tr gulament Intocmit de Casa .. u· 
tonoml'l ~\ in arma drs:IlVuc!· 
lor, ce au avu loc: 6'. desrm-
Ilat o comlslune' restdb511 C:"~ 
domnII: Aurel SmAnUlnts;u, Mt
hail Nicu/au şi M,mea, care, !S~, 
r(dactue Un DOU proecr"'''' ~. 
lament, cel mar târziu I 
Februarie a. c.. ghid' •. " j-' 
dupllegluirtle şi regulilm ", 
s[entelll.~lrectle." \t·. ,';, 

Ca pllnclpiu ~".! aO:I1I,ţ 
lihera circulatie a a\'~'''''':i');'''''' 
toate drumurile de stat, lude ~!!'(, 
vlcinale şi comunale, pe b 'u u
Dor autorlzaţiuni specialI! !lt~r1!t~, 
de Casa autonomă a Cru:1Il". :;: 
de stat şi ministerul lJC1~ ,ilor 
publice pentru veblhul~;e care 
circula In acela, timp Pf şo';dele 
nallooale şi pe ee 1 e1alte , h:nttu 
autobuzeole care vor circu!a numai 
pe şoselele iUde'ene; vlc!llale şi co
munale, s'a emis pArerea ca au~ 
torlVlţiile sa fJe Ii.erate de cihec· 
toratele regionale admIn !"atlve. 

Bine ln,eles cA clrcuh\. JiU:',
bDz~lor va fi Aup\1sl coo:roiulill, 
din punct de vtdtre technÎc. ln 
scopul aceasta se va Intocmi lin 
caiet de sarcini care va fi amnt 
la regulament. 

Dm punct de vedere poll~en~s.: 
şi II sigurantei pubU~,~'POSeStFl\ 
de aulobuze vor fi supuşi Egllla
meotului clr.,ula~ej mecanIce, 111-
tocmit de MinIsterul de lokrne. 

Prima şedinţa. a comlsiunel re
stânse se va t'ne Luni 

cam ingrat. ii trebuia mai m.\j,·:1 
ftprofundare, fiindcă un UUlal 
În drE'pt, chiar alunci câIH.i e 
fricos şi naiv. lol are o l'HI!ln(4t . 
dE' A om III legilor ..• 

In genl'ral, reprez('n\atJa. Cllt'e 

după cum sunt in[ormat, t\ lost 
preparată cnm in fugă. căci 
lrupt) noastră ft rAmas 10' 1,l;-:X 
vitregă tn fara el. 8 dat sp r,nt!l. 
că tOllte elementele "Teatrului 
de Vesl" pot echivala prin ta
lentul ,1 cultura lor ortishci, cu 
trupele din Bucureşti. 

Aceasta se poale constata, 
d1Că şi publicul Românesc, ar 
fi mal numeros la spectacole. 
contribuind cu obolul lor. Ia ri
dicarea lemplulul arlei şi susti· 
nt>rell sljuj,torilor lui. 

Nil se poate afirma şi e,l
denUI) nimiC, atAtft timp cât 
existi O indiferentA tenace. 

Sp\!răm insii că pe mai târziu, 
ne vom da seama de rolul pe 
care-l joacă teaLrul, in educatia 
mtlsselor. CronIcar 

. I 
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Repartizarea administratorilor 
. _ financiari 

Detlziunea Ministerului de Flnan,. 

fi ciar cU delegatIe 
M'nlsterul de finante a dat o Inspectot nanAd-# I financiare' 

I I d de conducere I,e , 
decizIe prIn cafe persona u e DA· 1'·' BOVIŢA: Ion Istrate, ac· 
cond~ce[e al administraţiei flnan- n I 
clare se repartizeazA după cum tual Aj-tor floane ar ; P 

DOROHOI: . Stefsn. upescu, 
UflDeazA: t al Ad-tnf flll.nelar, 

ALBA: Oavrll Mureşeanu, ac- acDu OLJ: Petre Sletcu, Ai.-tor 
tual Ad~tor financiar; d I ti d I ee 

ARAD: 1. Becheru, inspector financiar CII e egal e e nsp -

flnlnclllr cu delegatiE'; t°'dUROSTOR: c. Urbeanu. ac-
ARGEŞ: Ion P. Oelan, actual tual Subad-tor financiar Cu 4Iele· 

; --~ Ad-tor fll1an~lar; aaţl~ de Ad-tor financiar; 
.. ~ BACAu: Antou Popescu. ac# .. FĂGĂRAŞ: Dumitru Seraam ; 

, 
.~ 

tual A·i.tor financiar; actual Ad. tor fin dnciar ; 
BĂLŢI: C-tln O"rlşanach.aI FĂLCU: A. Bdoleanu. actual 

Ad·ror financiar; Ad.lor firl8nclar; 
BIHOR: Ion Beteall1, actual Ad- FAL TICENI: Petru Vasillu, ac' 

tur financiar: 
Oş NI V il NI ul cu luaI Ad·tor financiar; 

BOT A : 8S e c es, GORJ: Leontln Ch!ţlmla, aetu-
actual Ad· tor flnanciar ; 
BRĂILA: D. Serescu, Ad-tor al A.d- tor fInanciar; 

financiar; HOTIN: Gh. Răşcanu, actual 
BRAŞOV: D'ru Collllu, .actual S"b Inspector financiar cu deie-

Ad-tor fwan,'iat; gnţle d~ Ad-tor finan::lar; 
" BuzAu: Alel(, Teodorescu, ac- NAMŢ: Gh, A. Şrefănescu, 
~ luai Ad ror flnanclar;. actual Ad·tor financlar_ 
'~ 'CAHUL: C-tln Srernalls a~ ODORHEI: D. Răpeano. actual 
.ii" tusl Ad-tor finanCiar: •• Ad-tor fInanciar; 
~ CALlACR.'.: Badi~ Dumitrescu, SALAj: P. Andrelcilţll actu~1 
\ Subad-tor fmanciar,cu delegaţie sub ad-tor financiar, cu deleg311e 
f de M-tor fiuanclat ; , de ad·tot financiar. 
~~_.Tartea, actual SAlU-MARE: I. Cioranu, ac-

" M.tor !l!lan~llIr; .. luai Subad-tor ftnan::iar, CLi deie· 
" CIUC: Gh. Vies.:u, actual Ad- gaţle de ad·tor financiar. 
ţt mioistrator financiar: SEVERIN: ValeriU TabăuarlU, 
î CETATEA A.: Gh. Gardo. SJb' actual ad·tor finanCiar. 
• 1 administraror financiar cu ddega- SIBIU: Ollmitru Mureşeanu, 
, tie dl' Ad-tnr f![)anciar; actutl ad tor fmanciar; 
, CERNĂUŢh A. O.tCIItlU, lIctu~1 SOMEŞ: Ni.: .. SJfrocescu, a.:-
.~ Inspe~tor finanCIar cu ddeg,ţie; tual aeHor financiar: . 
. . CARAŞ: lusif S"bo, SubacHor SOROCA..: 1. Stoiano I(icl, adual 
4 financiar eLI delegatie de Ad·tor sub .. d·tor finanCiar, cu <t;'legalie 

, 
!ioanclH; . de ad tor f naneiar. 

.. HUNEDOARA: 1. Jderu, adual SUCEAVA: Gh. CoCollci. acMI 
•.. Subad·tor flnallclar cu ddegatie subad-tor fillandar, cu de,egdtl~ 
1!. ~e M·tor financiar; d!! ali-tor financiar. 
: .... JALOJ\\lŢA: AmOn Dllmltrescu, TÂRNAVA-M.: Octavian COStÎll 
" actual Aii·tor financiar; actual ~d·tor financiar. 

. IAŞI: Ilie Florescu, actual Ad· T ÂRN,\ V A-M.: l. Androne, aC. 
't mlllistrator finandar; tual subad·tor financiar, cU deie-

\:. ILFOV: 1. Borcescu. Ad-tor fI- gaţif" de act-tor financiar. 
nanclar cu deltg~tie de inspecior TECUCI: Lu:a Sobeschl. ac';' 
financiari tual ad·tor financiar. 

NASAUO: Aurel PoPP. adual, TIGHINA:, Gh. V. Ionescu, ac' 
, M-tor financiar; luai ad- to financiar. 
• LAPUŞNA: C-tll1 valizarle, I TJMIŞOARA: Dr. Cornel L!l~ 
,.~ Ictllal Ad t Ir financiar; zM. actual ad-tor fioRnc/ar_ 
~ MARAMUREŞ: lIie V. Cucu; T. SCAUNE:. Iosif Fdlp, actual 

actaa! Subad-tor fÎnanciar eu de- subad· tor finanCiar. ClJ deleg41e 
legaţi" de Ad-tor financÎar; de ad-tor flOaneiar. 
MEHEDINŢI: C Marinchescu, TULCEA: Al. Monostesachl, ac· 

actual Ad-Ior financiar cu deie- tual subad-tor financlar, tU dele-
, galie de Inspector financiar; gatl!' de ad·tor financiar. 

. MUŞDEL:,o- Costescu; actual TURDA: M •. Chelekeşi, actual 
"1 Ad-tor fin>lncH; subad·tor finanCiar. CU delegaţie 

-.cC"7a'rANTA.: N, Ionescu· de ad-tor financiar. 
I ~Crunţi. actual Ad·tor flnanelar; TUTOVA: lordache Filimon. 
/ . t . COVURLUIU: N.,Stefiu, actual actual ad·tor f1nanclar~ , 

I 

~'.Nouile regfu ni miniere 
u~~;'·P;~ll la 'Intocmirea unui l'l'gu- DIRECTORATUL MINISTERIAL 

LOCAL CHIŞINĂU " larnent, intreg teritorl~1 t1lrll a fost 
" .Impllrţ't În 7 ffgluni miniere. 

J Hotarele acestor regianl sunt 
" Ihlllt~le directa ratelor ministeriale , 

locale dh) BlIcureşti. Cernl!.uţl,' 
Chi ş1 nAu, Clut,~' Craiova, Iaşi şi 
Timişoara; 

Fiecare ugiune m!nlerll vs fi con
dusA de catre şeful secţiunii mi

:J, olere regionale (autorltălile miniere 
\.,.. rfg'onale) tr~c aSupra secţIunilor 

IDlOiere, cari VOT functiona pe lângă 
dlr!ttoratele miniere locale. 

......... _ 'Comis'unlle regionale d~ j'l-
drc~....IP'il.v.ăzute de art. 149 din 

, '/'Îl'gea minelo~or funcţiona pe 
,'l' lângă secllunile miniere arătate 
l,· 'mlli sus, şefii secţ\unl\or tiind 

merr,brl ai comisiunilor In locul 
dlrecto,lIor rt>gionali, cum prevtde 
legea minelOr. 

a) Ocolul minier Balti; b) Oco
lul minier Cetatea-Alba. 

DlRECTORATUL MINISTERIAL 
. LOCAL CLUJ 

1. lnspectoriltl.lI minier Baia
Mare. pentru judetele: MHamu
rpş. Năsăud. Satu-Mare,Salajşi 
Someş.. . 

2. Inspectoratul minier Abrud 
pentru partea judetului Alba care 
să Întinde spre nord de râul 
Muieş, in afară de plasa Ighll, 
partea jUd"ţulul HJnedoara dela 
nord de râul Mure~. in af.fă de 
piasa Geoagiu şi jud tul· Turda. 

3. In ,peclor "tul mInier Z alna 
pentru l,dc'tde: . Cluj, Mureş. 
Târn"va-Mdre, Târnava Mică, 0-
dorhelu, SIbiu, Făgăraş, Braşov. 
Trei·Scaune, Cuc partt:lI d~l!I sud 
de râ'l\ Mur(·ş II jud~tulul A ha şi 
plasa G'!oagiu diu jude1ul Hune-

! . 

CArtile miniere infiinţate prin 
Jrt. 162-165 şi clIrţlle miniere 
Ipejale prevazute de ar!. 244 din 
Ipgea minelor vor ti de Utmenea 
ţinute, III secf:unlle miniere_ 

doarl. . 
4 II1~pectoratul minier Pdroşa' 

nI polI!fu partea dela sud de râul 
Murtş din JUdetul H·lnedoara. 

" , 
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INSPECTORA TELE MINIERE 

Dlr~w'w m\nler~ ftglG'1ale 
actuale ~e trliua10tml in lnspee. 
torate mIniere. .e .... ". 

Tt'rito~ille direCtorltelot mln\
steriale locale se impart tu In
spt!ctorate, sobinspectorate şi (1-

'coille miniere, precum urmeazA: 

DlRECTORATUL MINISTERIAL 
, LOCAL BUCUREŞTI 
lnspe:tQ~atul mlnl"r Târgoyişle 

pentru l')d",ţ~le: Ar!.l"~ş, MUscel, 
Dâ"'bovit~. Olt şI Te1eorman cu 
UrlT'lIto3'eJe Organe tn snbQfdlne: 

a) Sectia de control Ochiuri; 
b)~Oolul minier CâmpulullR:' c} 

. Oco~mlnier Argeş; d) O~olul 
minier Qlt. 

2 ln~~CtOl'atul minier Ploesti 
pentru J ele ~ Prahova VI.şc8 
şi mov, cu u toarele o;gane i~ 
s\lbord'ne: 

a} SUbln,pectoratul"~er Mo
reni: b) Sublnspt'ctoratul~l\ler 
Mislea; c) S'ibir1s[)edoratu! mlnl~, 
Bafcoi Ţ!lltea; d) Subinspecloratul 
minlf'f Ceptura_ 

3. Inspectoratul minier Buzilu, 
pentru j'Jdel~le: Buzău, Ialom1la, 
Braila, Covurlul, P'ltna şi R.-Să
rat cu urmatoarele organe în 
subordine: ocolul minier Arbănaş. 

4. Insl!e~toratul minier Con
stanta. pentru judt'ţele; Constanţa. 
CalLlIcra, Dllfosror şi Tulc~a, cu 
urmatoarele organe în subordiot' : 

.) Ocolul mlnÎer B nargic: b) 
Oeoiul mlnltr Cerna Vod;l; c) O 
~.ul m\n!~~lAcin: d) OcolUl mi, 
Dler S:lIstra' e) ---....... ___ .... _ .. 

DIRECTORATUL MINISTERIAL 
LOCAL CRAIOVA 

a) OcoluI minier G'Irj; b) 0':0' 
luI minier Râ'!lnîcu-Vâcl'a; c} 
Ocolul minlf3f Turnu-Sf'verln. 

DIREc:..TORA.TOL MINISTERIAL 
. ~lOCAL I.~ŞI 

1. lnsp!'ctoratd minier Bacll'l re,trN jLldet.le: B1~ll.uy BotoşanI 
~ş , ~llmr I<oman, V ~s\ul· Fal: 

Ch., Tutnva iti Te;;u;::l, CIl 'urmt;. 
tOjlrf'.e Organe In suberrdine: 

a) O ~Olul. mlnh'~ C~rntuţl; . b) 
O~orul mimer Momeşli: e) 0:'0-
lui mfni\!f Pialra-Neamţ; d) 0;0. 
luI minier Tg .. O.:na. 

DIRECTORATUL MINISTERIAL 
LOCAL TIMIŞOARA 

1. l:.spectoratul minier Oraviţa, 
pentru toate j detele cari faC 
parte din act'«t direcforat. ~ 

Directoratul ministerial 10c'Il 
Ce ro il uţiva avea nu 'l1a I seCţii.lne ii 
m\niera depe lang~ dlrectorat, ast
fel \tu.n se prevede fn legea ad
minlsha\ie\ locale şi In legea 
p~ntru O'I1:~l\\'ZUe'l minlsterelQr. 

Incorporarea 
!a • Martie 

OperaţiilecoltJ,siilor pentru 
recrutarea Contingentului 1931 
care. urmau să inceapă la 1 
Martie a. c., au fost amânate 
la 17 Martie, aCeasta ca ur
mare n l1mânărH tncorporlfii 
conti2entului 1930 Ia data de 

Marele Turneu 
al Teatrului Căr.ăbu$ 

Direcţianea C. 1 d nas e 
Cu tel mal formidabil lucces 

Bucureştean 

Mlss Revista 
Revistă în 2 acte şi 22 tablouri de 
N. V1ădoianu şi N. Constantinescu. 

~- Mare montare. 
Fast, costume, decoruri. 

Personalul artistic: 
D- n ele: Natalila Pavelescu, 

Violeta Ionescu, Lizica Petescu, 
Rozzi·R.ozzi şi d·nii: C. Tănase, 
Oiogaru Sandy HL1~i, Dan Deme
trescu, M,lică Millan, 1. Lorent. 
Jean' Angelescu, AI. Giovani, 
Burcuş, etc. etc. 
MARE BALET - 60 BALERINE 

Ceiebrul numllir e~ce:1t,lt 

IJGAR & JOUNG 
Dela Teatrul (asin il de Paris 

Eruptia Vezuvlului 
Extraord,niJra raal'LiIre 

e!tdr'ti 
In pauze va conCerta 

.Radio Phllips·. 
Această revistă s'a jllcat in Bu
cureşti de 80 de ori cu un succes 
~ n~maipomenit. 

Cea mai mare montare ce s'a 
văzut până in prezent rn tară. 
Orchestră proprie sub conducerea 

d·lui Ben·Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi Banat 

Caransebeş: Marti, 28 Ianuarie; 
Lugoj : Miercuri, 29 Ianuarie; :Re
sita: Joi, 30 Ianuarie; Oravlja: 
Vineri, 31 Ianuarie; Timişoara: 
Sâmbtită 1 şi Duminică 2 Feb
ruarie' Arad: Luni 3 şi Marti 4 
Febru~rie; OrJdel: Mim:uri 5 
ş/ Joi 6 FI'bfl1,ri'; Satu·Mare: 
Vineri, 1 Februarie; Baia-Mare: 
Sâmbătă, 8 Februarie; Oei: Du· 
minică, 9 Februarie; Bistrita: 
Luni, 10 Februarie; (:luj: Marti 
11 şi Miercuri 12 Februarie; 
Turda: Joi, 13 Februarie; Trg •. 
Mureş: Vineri, 14 Februarie; 
Sibiu: Sâmbătă 15 şi Duminică 
16 Februane j Alba Iulia: Luni, 
17 Februarie j Medlaş: Miercuri 
19 Februarie; Sighi;;oara: Joi 
20 Februarie şi Braşov: Vineri 
21 Februarie. 

Vlzita'i 
marele 

magazin 

lU[D~'" 

~. Ulmu~m 
--~----------------

Sumsaf 

IU ~ rill 
IVAU~VJ[I 

OR~~f~ 
R-dul ReaeI! ferai*md H~ 11 

8Jsjn1u-ue un maI2 traD~port 
da mărfmi. am PUl In VaJzare: 
Molino • • • dela 28 lei mir. 
Şifon pt. albilurl. 32 
Karlon (S!ambă). 3S" 
8archet . • .. 40" .. 
Zefir pl, dlrn1işi. 48.. " 
Pllturi groase 

H pentm internate • 400 lei bue. 
I PIăpumi. • • . 600.. .. 

Pânzll pl. t."eRfcea· 

furi de pal, 140 cm. 
lătime • • • . , 110 Iei mIr. 
Pânza pl. ceArcea' 
furi de p 1iipuml160. 
180şi 200 cm~ liilime 150 .. .. 
Teniss-flanli!l (Finei) 35 .. ."; 
Stote biirbăI<>şll de 
lână • _ • • . 300 .. 
PAnză de casă dela ~~ S:L ... 
Pauză, pl' salte!e dela 80. .. 
,p "ţe de mesl" d,,!o' 100" ",. 
~nete de masă dela 38 Iei bac. 
Şervete pl. pllhare dela 28 " 
Cuv<'rturi albe de 
pichel dela • • . SOl).. .. 

Cuverwri de pichet 
difer, le culori dela 300;, " 
Pânlă de ÎuIă, 1.00 
clm. lii!ime d ... la _ 45 lei mir. 
Pânză de iulă, :140 
'ăI.me· d~la , • • 55" • 
Ba~mdle (cÎirpe) d€' . 

·llIn8 dela • • _ .• 120 Iei but. 
B~smAle (carpe) de 
aliî dela •• ~. • 25.. " 
Batisle dela .,. ,.... 
Preşuri, 6> clm. Ia., 
linte dela. . _ . 110 Iei mir. 
Preş'l rl 90 tIm. li-
lime dela • • _ • 140.. .. 

La fel şi eele'alte 
articole se vând 
cu preturi extrem 

de reduse. 

. 

'&001 

R~glementarea concesiunilor 
pentru intrepozite 

Cilim in .Argus·: se va aduce in parlament proec' 
tul să se mod.flce numol par· 

Precum se ştie le minlst..rul te; privitoare la intrep!?zlte ~din 
de Pmante II lucr6lo co misie, legea arlual5, care sa alcotu: 
la regulsmentarea alcătuirei noi· iasc8. mei t~rtlu când va v~m 
lor lntrepozite' 'V.amale. 111 acest riindu! proecluhll. o parte m-
scop 8. fosl modificat regula· tegrauiii a legii vamale. .' 
mentul ectualei legi a vămiior. Probleme e"te actualmente In 

Comisie a lucrat timp de o lu· studiul d·lu! V. Madgedru, Cftfe 

n8, şia termintlt lucrările şi Il se Vd pronunta prQbobil in cursul 
(/ir.ul un proect de regulament 6cp slei s!ptiimâni. 
care 6. fClst Înaintol d·lu! V. PâE1ă ce se va gă~i nlOduI a' 
Mad~earu ministru de finanle. cordării cOllcesiei pentru Între-

Unii din membrii comisiei au p01.itp , mai multe grupe fmun
făcut opinie sepura1ă, spunând clare, mai ales din Ardeal. 6U 

cii pentru o se pulea da con; Înah.tal oferte ppnlru concesio' 
cesilin felul cum proecteazll oarea Intrppoz.IÎ~lor din Cluj. 
actualul ministru de finanle nu Oradea. Arad, Braşov şi Tlmi
este ne \loe numai de modl ficarpa şoara. Aceste oferte sunl făcute. 
regulamentului, ci şi a unei părli de grupuri linancitlre localnice. 
din lege. Ei sun! de părere. sau Eile o holârâre de principiu 
să se aştepte pâ!lă la votarea că aceluiuş con<;orliu fmanciar, 
un proect de lege, sau dacă OII I se va acorda concesia de· 
guvernul nu vrea ca înhint~rea cât cel mult pentru douii intre· 
inlrl' poz; te lor~ ă i ntâni.e~~p~â .... n!,!!ă~~Jl"",!!o!,!!1-.... it ... e .~!""'!'!!!!!""'!""'!'!!""""'~.....,. __ ........ "!!'!'! 
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" I 4 :-
Plânsu/ dragos/ei) 

,.saCII 
IubIrea mea e cer senin şi R"!n- Iubire şi l11oarte-~i',.ta.:. 

dul meu e soare. Iar slifletu-ml, let, ş! n'am ramiI ~,. 
Zefir sburdalnk ce aleargli cât e "l 

ziua ochilor tăI de mare, ~I luna • • , 
eşti tu ce'n noaplea suferinţei Iubirea mei e ~ 
mele, slră('lceştl plină de splen- n'are nici o linII! .~ 
doare In vălulnd 18 potop de lu' al ap::s. Te-al ro~.:nu 
mină o blală făpturA de lut!.. tlmea nem~rginlr'i ~ 

De ce, tnsA, eşti alai de uel' IntunerIcul ş'a ~!I~ 
pe cât de splendidă, tu, lună? I meu... şi noaDh, TE" 
Roua lacrlmllor s'a prefăcut to zi~a nici i!:ând Sh!~ 
brumă. NorI! durerii au acoperit şi n nesfârşltul 1011,11 
şi Soarele meu, şi luna cu tntrea- drum, fără de SC~ " 
ga el splendoare. Iar pAm3ntul fară de gând, .Qi~ 
Invliluit In intuneric, moare 1. . domnia... t 

• • • Iubirea meaJe'l:r
r
."2 Iubirea mea e toamn1l cu 7.ile , 

mici şi triste, cu presi m tiri bizare că a fosl ceva do:,; 
şi dorurt pline d~ melancolil •.• şi urmă O'J se vede, (fUrs 
pe zi ce trece toamna e si mai sau pulberal ,1 nit t;l.ec~ 
tristă, e şi mai toamOă 1.. Iar ~ar I:r~ tn:~~t~~~!~a r 
vântul rece şi pAtrunzător ce-mi Schimbat tn fiII; ,-De 
scutllră sufletul de iluzii cum al pustiu şi urlii 1.,"' ţ" silI 
s("utnra un p()m, eşti tu!.. Tu I 

eşti un vânt hain. no:milos, ce te- • i see . ,. 
al stârnit înainte de vreme, 811- 1" [ sur 

ublrea mI'a e.o 1 Dela.·P.T. T. mi troenezÎ dira rea cu frun"l.ele tiu - o fiară Inră:;~ ,se 
.. .,]fletuhd meu - Cu frunze ane- dă" 

I f ' ' 1 ş\ e ur -:- cu "1, li I m ce . -. Oa runze Il ajiloOle... Ii balot - 1 ' I C 
Admiterea de' Scrisori-Telegrame Externe 

'Diuctiunea Generală P. T. T. 
a laut dis(}ozif a ca s! admita 
primirea s f/Sorilor-tel!l[rame. 

Aceste iel'grame vor fi deo
camdata admise rn schimb ca 
Germania, Ct'ho:;(QI1.]cia şi Un
I!arla şi mai tl1rziu şi cu cel~laltt 
ţări europene • 

S :tlsoriJe-telegrame au t Ixt 
rtciuse. tIe fiind de jumdtat~ a 
taxet unti telegrame ordinare 
o~nlru ace/aş destmatie. 

La tax,lfea scriLorilor-telt
f!ram~ se aDI/că an minimrtrn de 
ptr.:epert, care nil poate fr mai 
mic decat taxa ul/el scrlsarl-tde
f(,arru ~de 20 cUl/in!!. 

Adrtsa treime sj fie prectdafă 
de indlcatia de serv'ciu care este 
L. T. şi va fI s )calitti drtpt un 
cUl1tint. Se mai admit şi aii' in 
dlcat U'I' de serViCiU, cari vor 11 
şi tie tolXltt şi anu<1Ie: răs.puns 

plătit, paste rHfanlt şi M~graphe 
ftstalltr:. 

Textul scri~orilor tdpgrame va 
fi redactat tn Iirnbaglu clar şi 
In ori ce limbă eUTaPwnă_ 

Expedil!fta tel:grar>ldor scr;
sori SI! va fact prin telegraf 
după tel'ltrJtnele ordlllare şI de 
presJ. Cel/! sosit!! din străinătate 
vor urma at:tla,i calt. 

D:stribrJirta .,crlsorllor- felel!r,2' 
m~ se va fa:e prin factorii poş' 
tall şi numai tn Clzrsele stabilite 
pelltru d/strlbuirea coreşpondenţe 
poştale. 

OFICIU NOU 

D/recţiUnta Gentrală P. T_ T. 
a diSpus tnjllntilrea ofIcialul aa· 
tor/zat din Bargo Bistrita Oară, 
jrldetul Nasăurl, care va dfserlli 
şi lo:aMăIlle Co[,bila şi Borgo 
B strila pusta. 

~ ~-~~- ~ -_._-~ ~ , 

Situatia insământărilor de toamnă 
la 15 Ianuarie 1930 

Starea semăn6turilor este pre
tutindeni s6Usfiiditoare. Câmpul 
in malorileleB Jud .. telor nu este 
8coperit de zăp8dii, Însu, pinii 
in prer;ent. diA CllUZIl lipsei de 
inghpturl mai puternice tnsii
minlărlle n'au avut de suferit 

1929 

! din această c!lUză. 
I După evaluarea dela Consili
I eratele agricole, făcută la sfiir· 
şitul lunei Decembrie 1929 su' 
prefetele insământate în t0l1mn8 
anului 1929 sunt urmăloarele 

1928 

hectare 
Media anl10r 

1924-1928 
----~--

Orâu 
Secari 
Orz 
Rapilă 

2.1:>5.000 2.851700 2.895.300 
. 359.300 284.600 257,900 

108,520 
50_670 

130.600 15 1.100 
17.620 17.630 

Comparativ cu MIlI trecul se 
constată la grâu o scădere de 
120.700 hedare sau 4,2 la sulă 
Iar fajă de media 80i lor 1924-1928 
o scădere de 162.300 ha. sau 
5,6 la aulă. 
~ Cu seCAră de toamnA s'eu in
s.iimâoM 74,700 heclare sau 26.3 
la sută mal mIJit decât in 1928 
şi cu 101.400 hectare seu 39,3 

la sută moi mult decât media 
unilor 191;4-1928. 

In ce prjveşle suprafetele in· 
dmantat~ cu orz de toamnă şi 
ropit/i diferenta (dtA de anul·lre· 
Cui este ro.ute.mică. 

Supraf~tele mentionate mai 
sus se repartizează pe provin' 

. cit, În modul următor: . 

-2r~ Secar!l Orz Rapiţli 

BtlsBrebl0 
Bucovina 

· Transllw'flia 
Vechiul Regat 

433300 '132.900.J 
25.400 , 25.500 

939.700 : 15.900 
1.534.600 127.000 ~ 

1.320 
10 ... 

63.360 
63.110 

f. 330 ~ 
i-~' 

2.140 
15.130 

REGIA AUTONOMĂ P. T. T. ~~D 

~~~~~An DE :~EI:I~ I i (>APa,CA), I : 

~ llft1PERIAL i : 

~j ~ ! fiind p~r!5 şi macl. 

NiJ. 649{1930. ' 

PUblicaliune 

~ 

~ 

toamna ••• tuamna prldată de ul. c~ e rav le, l!,ce 
tlmu-I farmec, plânge pustUă 1.. mi de ea e atac~illl de1 

• Iubirea me~ eo ~lIre 
.. • tI~ ••. tiU ştie t~. &1 

Iubirea mea e C!l suspinul trun- ştie ce e mila ", ~ 
zelor ce cad! .: Şi suspinul ace- din calea ei că:! ~je \. 
sta umple sut1etu~mi de-o tristă amIntirea tel, n'o '1'11, ci 
resemnare. '. e moartea sufletului bbirea mea e Utllilll 
meu, ceci tu ai pblrat otravă In CONSr/t ti 

Z2L.d8±LL - ~-"!l M 

Retelele telefonice şi 
telegrafice ale C.F.R. 

Zilele 8cestea va allP8 loc 8 

confermti\ la Dlrl?ctla Ex:pIO~Iă 
rii C. f. R, pentrll ÎLlcheerell 
cO!1 .. enliilor intre P.T.T. şi C.P.R. 

CU această ocaziune se va 
discuta şi aitualill rejelelor lele
fonice şi telegrtlfice exploatole 
de ciitre C. F. R., precum şi 
instalarea de asemenea circuite 
direCt de către C. P. R. deşi a· 
ceste oper6tii sunt excluslV mo
nopolul poştei. 

De asemenea, se va pune ş; 
În discutie circuitele C. F. R. 
cari au mai mulle decât Poşta 
pl'ntru loate celelalte institutii. 

Tr6seurile telegrafice şi tele
fonice din Transilvallia ale Po· 
ştei, cori au fost tn serviciul 
C. F. R. ou trecul aCum dea· 
dreptul în proprietatea căilor 
ferale. 
Până 18 anul 1930. aceste tra· 

Muri 6U fost intretinute de Po
ştă, cu ollmeni ai poştei, fără 
ca C. F. R. să plăteescă ceva. 
·-De~be8- cu îoceeere.~dela--1 

Ianuarie 1930, C. F. R. şi.flu 
numit oamenii lor la ocesle ser· 
vicii. 

~ P.T.T. vor revendica despo.gu. 
biti pentru toate 6ceste retele. 

(, Il AnUlarea ~rol 
examenuluilO ~ 

tate pentru !Ula 

In legăturII. Ca~' I 
capacitate ce se tI. ual 
ministerul Inslru:ţ:donl 
ex.amenele pentru~, \ II 
şi caligrafie, nu S/ 'aU 
Iar ocuparea cated'i, 
Va face prin conca:d 1 
ţlU3 la o dată ct ~~O, 
rior. ,MI 

Motivul 8USlleI:. 
nici unul din can~:r ., 
acest exami:n nu ini tl 
dltiile cerute de l~:i 

Legea tnvatlmâ:.a' 
astăzi in vigaart, PlCG 
rea maeştrilof, \IIl!~/1I1 
male la şco ale de itaI! 
Cooservatoarele OI,. G 

Condiţiunile ,i li a~ 
se va publica la d· , 

10 

~c" 
Cetili şi răspâJn~ 

l' 
~~;ECOfi 
organ de C!ll,.1U1 

. 'CI 

~~.fi11 '!""'!'---__ -____ '2"2'2±'"'_""!"'"'"!@I! __ !!±"f!.," 
ţS( 

STIRI SI' F AE 
. , ... '. PI 

.. Ecoul- lJpare MiercureCl şi 
Sumbăti1,stara (a orele 18. 

m. 
nu se confurrda PE 
Mihai • ~. Papp,k, 

Putul abon'lment~lor este 
mătorul: 

Pe un an: 400 iti. 
Pe şMse lunt.' 250 leI. 
~ trd luni 150 leI. 

ur- Sălmarului·, CD~:'" 
fitulează alurrci ~ J 
bachiene ti conl1/. 
Iii) a avuf grije i~ 
sdi dela Sc'1Imul, ti 
doar degeaba &:bl 
tele "l1afionaliş/';;ş 
judet, - inedl. ~ 
mic prezent, în etil 
abili/ar. 81 

Ptnfru aatlmtdt/, bănci, clu
buri, calmel! ş/ alte lntnprin
dai: lei 1500 a/lUaI. 

In st,~intit(Jle dub[u. AnunciurJ 
şi reclame dupa tariI. 

• Şi tofuş', I':t~ 
/71 Sr!Qra zilei dt 2 Februarie nouă" de •echl1i 

a. c. "Reuniunea Femt.!lor Ro
mâlle·, din Oradea, va or(faniza 
aII maTt bal, care, VQ mliituml 
chiar ,i pe ut mal pr~tenflo# 
specfiJtorl, rez~r\ltindu-li'se pentru· 
acea seara surprize feeric,. 

• 

mocratie-. ; . ~ 

'ii 

In bazaord'nului Di'l('t,un~1 
Generale a R;!f!I~iAutona.,.~ 
p. T. T.· BJcureşti, No. 3378 
din 8.. 1. 1930.' sunt fUţfaţl pe 
această caie lotl pUlslonarti foşti 
tallc/anar; . P. T. r, precam Ş 
\lădlll/tle, mii/orlr tt.:., C(Jrl primesc 
pens1urte de pq urma foştilor 
flU!cl Jo nari P. T. T • . să se pre. 
zintl cu earneflll de (unsiI la 
acest of'ciu' (Pal'ltulPQşteloF 
etaj 1., camera Ş]) ln.c timpal 
ardor oficioast...Jl;-14:'.'::" 

I n .. U numai din 2r

: Uel noblil u1ecţ'o

II nat', "st", Cf'(I "'i'lj 

.. 
I f ... brHe,! .,1",peri 1'l1"c I 
, ~. 
[ Str. '>'Iine!!)r "!:r. 83. I ". 

Ministerul [ntl'Uctiu~ii 6duce 
la cunoşlinli directorilor de 

~ şcoli secundare, cari 6U urmai 
1"" cursurile de îndrumare pentru 

d reclori, că prezenlorea Jucră" 
rHor scrise de ciite dir€clorii 
lursudlor .l'.e amAnă pân" cel 
n-wi târziu la 15 Mdftie 1930. 

t •. Oradea.. '1 ~ 

.' Trupa ~ 
;"Cărăbuşjj~i 
pitală. ditf 
Tănasef"a: 
oradea,la, .. 4 

REGINA. M'f 
serile de~ 
5 Februati~ 
Joi 6 Febril*' 

MlSS ll~ 
in 2 a.cte~~ 
lourl de (\~ 1 
doianu;l 
stantiJJesC \1 
.ta.re {Ql.rt\\d 
~~~_~IE~~ 

Oradea, la 15 lJnu.ule, 1930. bz _~, ~ 

Dirrgl~fe l. ~ĂUNESCU ~ • 

••••••••••••••••••••••••• • ..,.... "'.1l' .. 

: .~ . ,~., u·~ .. ~.·.~.... ': · ",. ~.!i • · .~. 
• R.~·. 
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Af/?im, că a lost numit direc-
10' a( .comel'fului de produse ale 
Regiei AutonQme al Man()polU" 
{'ilor. fostii R..M. S pentru re
.qlunea celor tref judele: Sa(u
Mare, Maramureş ,i Sala;: d. 
Octdvian Papp,' supranumit: 
Şeorpele cu ochelari. 

In plus, la- fabuloasele veni· 
furi ale afacerilor veroase şi 
oneroase pentru M/Jnh:ioiul Su· 
tu-Mare, ale consQrtiu/al : 

Taraba: "Casa Noastră'". "U
nio"; "Ceromico- efe., conduse 
de oce(aş hrăparel. botezal de 
ziar/ll .Szamos" şi "Napa/ea
nul Sătmarulul", se mal adau
gă Il/ed un fleac de ctlşfig de 
20 milioane anual, ce va rezul· 
fa depe urma scumpirii chibri· 
furi/or. In consecinţă, bie/ii ce
tateni vor plăti un nou tribut 
tarabelamlntile, penlru a pri
mi contra 2 Iei ş( 50 bani I1U· 
mal maximum 36 bele de chi
brituri la cutie - cum de alt· 
fel s'a constataf şi la Oradea, 
tn loc de 60 bete elite chibri
furi vindea pentru 2 lei, r:ând 
exista R. M. S. 

Cu alte cUlJinle, d. exmlnls-

pubuca 
Se aduce laC 

neraJă că cu Ine 
1 fllluarle crt •• aU 
Băile Pdix voI 
in zil~le de Du' 
Mercuri şi JIJj, 

Diec~lulI 
Tramvall 

... 
Vizltatl fi 

. eleg l 

Salon de il 
~. al C 

Alexand 
-; .. 

d » d~1 Ora eli, Ed.S mmd 2. ( li 
colt str, pr 

Lucrează după f!I 
noui: incă] lii~ip~ 
pl. doamne ~arb' 

IIl1"I df ·. 
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