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ÎNSEMNĂRI ... fI[~~ ~~ pafriofirm ... 
la Săcuieni, acum câtva timp, 

a fost descoperit un inginer din 
serviciul 'e. F. R. că ar fi facut 
deturnări de _ fonduri şi că ar fi 
incasat mai multe milioane de lei, 

. punând diverse nume fictive pe 
listele de 'plată. 

In apărarea sa - şi pentru 
aceste motive, a scăpat dela jus
tiţie şi tot astfel e pe cale a 
reuşi să obtina achitarea şi Îna
intea comisiei de disciplină dela 
C. f. R. - inginerul Was, aşa 
il cheamă pare-mi-se pe fericitul 
inginer .al fericitei admînistraţii 
româneşti, a susţinut că dânsul 
nu şi-a Însuşit nici o centimă din 
banii ridicati in modul arătat şi 
că, cu sumele Încasate în chip 
ilegal, â făc.ul o mulţime de luc
rări utile administratiei C. f. R. ca 
reparări de cladiri, construiri de 
fântâni 'şi chiar intretinerea liniei 
şi schimbări de traversa efc. în 
apărarea sa. a mai pretins, şi ar 
fi dovedit după câl se spune, că 

, a executat acele lucrări pe cari 
le-a enumara!, făra să' fi' cerut în 
schimb creditele necesare dela 
superiorii săi, cati dealtfel nici 
'nu i s'ar fi acordat la timp, Sau 
'de loc. 

Bineinţe!es că.. nu ne insuşim 
de loc modul de apărare al in

, ginerului de care ne ocupăm şi 
nici -mi v()m sl~rtii mult asupra 

I f~pţelo~ sale, .-: fiin.dc1 nu ~stc 
i niCI prullu! mCI ultmml slUjbaş 
'dela căiie noastre ferate care 
face cum il taie capul, poate şi 

l,ucruri bune, dar în primul rând 
avere însemnată sieşi,scăpând 
ba<;ma curată, - ci, cu totul alt
ceva voim a scoale În relief: 
concluziunile urîte ce rezultă din 
'destăînuirile făcute de ingi nerul I implica! in fraude şi Peste cari, 
doar cei elin direcţiunea C. F. R. 
1 vor putea frece uşor cu vederea, 
I fiind -- familiarizaţi cu asemenea 
l apucături. ' - - -, 
1 Cu alte cuvinte, administratia 
răilor nf\astre, ferate, 1'l ajun!> 

..: până in halul, că trebuie să se 
deturneze fondurile, să se săvâr~ 
1 şească falsuri in listele de plată. 
,cum şi alte abuzuri şi i1egalităti. 
pentru a se putea repara şi men
tine linia. 
I Toate admirafiunile pentru o 
asemenea gospodărie _ .. De acum 
:,1ncolo, de câteori vom mai căIă
ilori pe porţiunea secţiei de intre~ 
,tinere Săcuieni. ne vom scoate 
~păIăriile, salutând gestul ingîne
'\ru!Ui Was şi rugând cerul să-) pe 
'mul!.! ,ani Î~ viaţă şi impli.~it î~ 
ladmmlstraţl3, C. f. R .•• fIIndca 
lalUel n'am fi mai avut legătură 
;,ferată cu Satu-Mare, etc. , 
.1. Mare-! grădina .Iui Dumnezeu !... 

Şi pentrucă veni vorba de 
: mersul treburilor, nu al trenuri
Ilor, la C. F. R. să mai cităm un 
!eaz semnificatiI! al orânduirii din 
,acea administratie. -

Când s'a dat in concesie :apa 
minerală a izvorul ui T amaşeu (pro
rietatea C. F. R.) s'a trecut in
re stipula ţi unile contractului, la 
edactarea lui, ca obligaţiune 
entru concesionar, să vândă 'apa 

,din izvorul mentionat pe 20 bani 
litru, pentru funcţionarii C. f_ R. 
iPână la semnarea actului s'a 
'5chimbat cifra de 2 in 5, adică 
obligaţjunea concesionarului s'a 

E
'r1dUlcit, maiorându~se pretul cu 

•. re să vândă funcţionarilor căi
,or ferate, apa, dela ,20 bani tit-
jul la 50 bani litrul. . 
,1 Care este, Însă, realitateal? 
i Functionarii ceferi,U cumpără 
~stăli apa minerală Tamaşeu, 
proprietatea C. F. R. şi conee
sionată spre fKploatare in con-

'~.' '!iunile arătate, niCÎ cu 50 bani 
J:~trul, - cum s'a modificat con1 
:ractul cu concesiQnarul la sem
,narea actuhd il nu cum~a fost 
110rha la r~dactare, -! nici cu 
'UI\ leu litrul, adică de cinci ori 

mai mult decât fusese conditu
nile de concesionare la Început, 
ci, cu doui lei litrul, sau de patru 
ori mai mult preţul majorat la 
la semnarea 'contractului, fie 
prin surprindere, fie cu aproba
rea celor dela direcţiunea gene-
rale a C. f. R.. . 
Fără îndoială, că şi cazul apei 

Tamaşeu, constituie. numai o 
verigă din nesfârşitul lant al «o~ 
rânduirilor» ceferiste. _ 

Dumiaecll 16 Fehrua.rle a. c. In 
urma unui apel btimol, prin care 
au fost chemafi toti romanii din 
localitate. pentru a se fiu. atitudinea 
ce trebuie luati In ftderea alegeri
lor comunale, !II' a finut In !IIala 
.Dacia· din Satu-Mare o Intrunire, 
la eare, e drept, au luat parte towe 
mliiti romAai ,i s'au rostit dease
meltea foarle frumoase cud-nllri. 

Dintre toate vorbirile, una, aceea 
tinutI de dl Karol J. Barbul, - scrlm 
In dialect lou!. - a impresionat 

* mal mult. 
D. Jorjjj Cosma - Cugufu, di- Dinte C. Barbul .au Rarol L 

r~ctorul general. deh! al Teat- 8uhuLh dupA h'llpreiurll.rl. - veti 
rului de Vest, se vede că, dacă vedea Imediat cum, - a cuvAntat 
n'a reuşit să pună şi dsa o piesă aespus de tnftlcărat ,i cu ataia 
in scenă, care se ţină afişul, in tineresc avant, mai cu seaml la 
schimb, săvărşeşte atâtea gugu· adresa .. minoritarilor cari lndrlz. 
măn ii, de întretine dânsul cro- Dese: prea mult cu cererile lor-, lu
nica noastră. O fi şi asta o ca- cit ... asistenl'; gata-gata ar fi falit 
litate . . . ' sI-1 le In serios pe dl Barbul etc., 

Ultima intelepciune· comisă de etc. ti li. porlleascl tn manifeatati~ 
Gugufu (Că Jorjjj Gugufu, supra- chiar tmpotrlva acelora pe cari daa 
numit şi Apis roşea tu, e plin de ti critica tn acele clipe atat de vio
intelepciune din tălpi şi până'n lent.dacl n'ar fi fost smulsl la rea
creştet, ca oaia când se vâră în litatea crudl de amintirea altei ati· 
seaieti) este aceea cu care s'a ludlni. ~u totul contrarie celei din 
ilustrat zilele trecute, cu prilejul zia de 16 Februarie 1930, dovediti 
unei rugămin!i· ce i-s'a adresat cu prisoaln'l de acela, poliliclu 
de unul dintre colaboratorii săi. Barbul etc., etc., pe wemea cbd 

Un actor, a cărui soţie îi era d-s. se gll.sea in calitate de prefect 
grav bolnavă şi copilaşul f1ămând I al judeluhll Salu-Mare, In timpul 
din ajun, l-a rugat,"fără rezultat, ultimei gUYernll.ri averellClU1e. 
O zi intreagă, să-i de aconto Şi, 61ndcl nu cunoatfem Juml
din leafă, măcar o sută lei . .. tllile de masuri, iar, pe de alll 

Neînduratul «director generat» parte. eazul In speti, meriti preei-
- care pentru a se scăpa de ziun!" nu simple aluzlunl, si narlm 
insistenţele celui ce solicita faptele rominette, a.. cum oblci
aconto măcar o sută de lei... Drum si le Infll.litlm totdeauna: 
a răspuns la toate tânguirile ac- C8nd era prefect de Satu.Mare, 
torului necăjit, că «n'are şi n'are titularul din acele vremuri de re
bani". - nici seara, când a fost stru,te, fa'l de rombl. !le mai .r~ 
surprins de acelaş actor şi ca- comAnda-.' We C. Barbut; las.!l., fatl 
marazii acestuia cum petrecea de minoritari" In societatea clIrora 
la cafe-chantant cu numeroase Iti ullliza mai tot timpul, fiindcă pe 
sticle cu şampanie În societatea atunci nu-i hulea deloc. el. dim
simpatiei sale, - partenera pi- potrivI, li plllcea si .. nameas.cI.: 
ticului, - nu s'a ruşinat că În Karol 1. Barbul. Absolut autentic. 
timp ce d-sa chefuia cu şampa
niul, alături, in aceiaşi clădire. 
intr'o cameră de hotel,' SOlia 
tmuia dintre aceia cari i-au ofe
rit prilejul s'ajungă «director ge
neral. şi să se desfete in orgii, .. 
geme de boală, iar copilaşul de 
foame .... şi n'a găsit de cuvi~ 
inţă, ca măcar dupăce a fost 
descoperit de către artişti până 
unde merge cu josnicia, să-şi fi 
indreptat sălbatica atitudine cu 
care se purtase toată ziua fată 
de actorul in lipsă. 

Cum o să mai respecte artiştii 
un astfel de director şi cum o 
să mai eKiste armonie şi frăţie
tate, când, cel mai indicat să 
promoveze atari legături sufle
teşti, prin conduita sa dezordo
nată şi duşmănoasă artiştilor, ii 
îndepărtează cu totu! de per
soana sa? .. 

la Valea lui Mihai, cel mai 
apropsit colt al hotarului apusean, 
târg uşor de funcţionari, unde, 
impertinenta unui şovinism f~ro-
ce «neo-maghiar'" e mai acută 
ca oriunde pe graniţă ŞÎ unde, 
timp de aproape 12 ani oficiali
tatea n'a făcut altceva decât să 
dovedească aceÎaşi inertie ce o 
caracterizează pretutindeni, femei
le române, un mănunchi de idea
liste. au întemeiat Duminecă 16 
februarie 1930, filiala asodaţi
unei femeilor române din Sălai. 
Salutăm cu multă bucurie ges~ 

fuI inimoaselor rQmânce, cunos
cându-le frumoasele teluri ce 
urmăresc; urându-Ie totodată: ca 
a<:tiunea Jor să fie Încununată 
numai de succese. , 

Împărtăşind laolaltă cu sotii lor: 
aceleaşi gânduri şi fndurând. ace~ 
leaşi lipsuri, ale unei vieţi egale 
cu aceea a unei deportări, femeile 
române din Valea lui Mihai s'au 
ridicat deasupra necazurilor coti· 
diane. pentru a trasa un nou ho
tar, mai formidabil şi invincibil: 
graniţa de suflete. 

DlNU L ŞTEFAN 

EdIllfate ruralA 

Tot daa; este acela, fost domn 
prefect, care, la serbarea sUei de 
la Mai, In caUta te de reprezen
tanl al guvernului, a venil la defi
lare lu costum de spOrt:, far, eu 
un alt 'prUei, iar', dsa. a deter
minat pe "polg a rm e ,tern 1-
de tristi memorie Ago.ton._ Ferenc, 
li. dea din fondul cultural al prl
mlriel: premII de mai malte mii de 
lei penlru cei mai buni ochltori de 
porumbei al soeiellIU de "Ilnltoare 
minoritare In care era Inscris" 
vAna laolaltll. şi ,.Domnu.' prefect-, 
luind parte ,i la concursllrlle CII 

tmpuşcarea porumbeilor; ti tot d·1 
Karol L Barbul este neuitatul cer~ 
ber, care, pe vremea prefectoriatu
lui daale « dispus: .ca dnU consi
lieri minoritari, ali vorbeascl ne
stânjenitI de nImeni, In limba lor 
maternI. Ia tedinlile consiliului ju
detean şi cel comunul·, ,i, ea O 1n
coronare .. dtslinsei dllale gentileti 
fat1\. de minoritarI, 'In aceia,1 caU
tate, a admonestat energic pe sub
alternii sli, clt .. pe ceilalti slujbaşi 
dela alte autorill" din .fillP.nalul' 
sllu .peQtruce nu au invitat locll 
rombil fUlCflonarl: ungureşte, si 

'ae Inteleagll Cl1 mlnoritarii, daci 
aceşlia n'au lnvl!.p.t româneşte- •.• 
Riguroa euel. 

ŞI, daci nu t-ar fi cbut şi dsale 
cllrlmida'ft cap, la timp, .BecalUet 
s.avamra- ••• ci bietii romlnl. sluJ
başi In .tari vremurI. ar fi trebuit 
si invele ,i chineze,te, cu an aşa 
exemplar de .f51,,.n-. 

Malt am wea s.ll ,tim - ,1 im
preunl CQ noi tol' s.!!lmlrenU ,1 mi
noritari .. neminoritarl - cind a 
fost .Incer d. Bubui1 Când era 
prefect. sau Duminec:ll 16 Februa
rie 19301 

De ne va rălpunde : - eli la re
centa adunare dela .. Dacia, - vom lua 
act In mod solemn de revenirea 
daale la senlilllente curate ,i In 
conseelnll, vom deveni cei mai 
aprigi fi cei mal devoltatl ai dMle 
MCondanti· 

ION SĂTMAREAN 

Primăria dela Săcuieni 
eti.r- de sgArdti suntem in 

laude, tocmai pentrucA nu jude· 
cim pe nImeni decAt după fapte, 
etuncl. insii, când ele dovedesc 
o tnţelegere tl vremurilor şi o 
~ospodărle inteleapla, prestate 

I'de cei puşi cu titlu de condu· 
citorl chior ,1 in Fruntea unei 
}nslilul,unl dela extrema perife
jrie. suntem cel dinl!1 cari Dt: 
i,leZizlm de actiunea rodniel in
lifl!PriftSi de o mInte limpedet 
jde opera 88v6rşit5 de sluJbGşul 
llllOdf>l· , 
t ~ Bihor.'exlsll_~,~~~~~~; 5'" 

insă, În fruntetl administral!ei ei 
un functionflr romAn: primnola
rul Petre Frenliu_ 

Nu contestăm că şi inainlaşil 
lui Peire Frentlu, nu se vor fi 
străduit să se ilustreze şi d!nşii 
In aqiuni frumoase, dar, , labo
rioasa 8cUvitGte depusi de trei 
ani incoace de primnotartU Fren· 
tiu tl inregistrat rezultate pildui· 
toare ,i ortc"ri ar fi eventualele 
capricilale pohticlanilor sau efec
lele utrem de caraghioase ale 
unei reforme admioistr~tive .ne' 
tnchlegll.tl c~m cereau interesele 

DI Maiorescu loşka, - aşa e alintat de acasă, nu 
de noi - e satisfăcut că a. reuşII să ne pedepsească ('P) 
tălnd':-ne subventia. .ce Intentiona să ne dea- .... 

În,elegeD1. să se laude că s'a răzbunat, drul Aurel 
Lazar care citeşte .Ecoul- de 5 ani şi când am frltnls la. 
pla.tă.::' ră.spuns: că. "",n-a cOOlandat foaia" ..... dar să spUi: 
că al tăIa.t o subventie pe care Inten'ional s~o acorzi" 
~ fără să.-II fie cerută d~ cel vizaU, - Insec'llună să fII 
cel putin cnraghlos ..• 

--~==============~---

I 

Salariile învăfăforilor 
vor fi plătite Ia şcolile respective 

Mfntaterul de finante a luai 
urmăIoarele noul di.pozltilloi prl· 
vltoare la efectuarea plătit sala
riilor cuvenite corpuluI didactic 
rurtll (invătiltorii), in scoput de 
Il le Înlesni pIei. Ia ?reme, fără 
a·i m ai sili &fa piil'iseas. ii ,coa' 
ele, in diutarea_ 8oleriilor pe la 
agentii mCtlsaioll. percc ,)tori SIIU 

administratiile finoncfere_ 

DIRECTORUHLE MANOA
TEAZĂ PLATA 

1, Dupi oornu!le şi Il' dala 
precisi. indicate de miftisterul 
instructiunii plJb lice şi al culte
lor, revizolii şcolari vor Întocmi 
stdlele de plotit a salariilor În
vătătorilor pe grupe de şcoli, 
după conformatlC:; şi mărimea ju
ddt'lor. 

2. Statele de plata astfel al· 
cătuite, 'vor fi Înaintate de re
vizorli şcoleri la dir~ctoratul mi
nisterial de celre depind, penlru 
verificare şi ma!\datare. 

S. Ordonalorul secundar al 
directoralulul respectiv, du~ă ve
riflcaretl statelor trimise. va emi' 
te elâtee moodille de plată pe 
numele revizoruJul şcolar res
cecllv, câte grupe de stai i.au 
fost Irlmise şi indicate de re
vizor. 

PLATA SE FA.CE LA ŞCOLI 
PRIN REVIZORAIE 

4, Revizorul ,col ar, pus In p~ 
suia mtlndelelor de piatA lunară 
astfel emise. Imediat VI lua in. 
telegere cu administratorul finan
ciar Joeel pentru încasarea lor 
integrală 8au 8uccesi \18, spre a 
le putea achita apoi ÎlIvatAtori
lor dm judet chlGr la şcoli, pe 
grupele de atai alcătuite, fie di
rect, fie prin intermediul subre
.(zorilor şcolari 80U directorilor 
ms!rcinali cu aceosla. 

5. Pentru a nu se produce 
nici O mtArliere ia D.ch:larea la 
vreme Il soiariilor tuturor invii
tiHerHQf, minl<,,-ioi,ul de comu~ 
acord cu IMita Curte de con
tur]. admite ca statele de salarii 
ataşl!le la avi%ul ce se trimite 
Inaltei CII11io să poerle numai 
semnătullI renzoruiui ,colar, ga
fantAnd eslfel pruenta 18 şcoalii 
tl tuturor invlillttorilor previizufl 
in slate, 

Ulterior, după achitareo sala
riilor de revlzori şi subreYlzor l , 

se 'for pretinde revixorulul şi 
stalele semnate rn original de 
mvătt.torii 8.clutali, certificl'lte de 
revizor, iar acest exemplar se va 
Înainta Inaltei Curti de conturi, 
spre Il fi şi el ataşat la avizttl 
ce era insotit numai de statele 
in alb certifIcate de revizor. 

Revizorul V6 păstra la canec
hula rcvlzoralulul o condicii de 
&8Iorii, semnată luner de toti In' 
vii'Morii d-~odată cu achilarea 
a ,lllriilor şi deodată Cu slatul, 
despre care am vorbit mai sus, 
destinat Inaltei Curli de conluri, 

RETINERILE pr;NTRU CASSA 
CORPULUI DIDACTIC 

6. Pentru retinerile cuvenite 
Cassei corpului dldaclic, instruc
t!Unile8nterto~re se modifica 
după cum urmează; 

In 8 doua jllmiitate a fieclrei 
luni, Caasa de credit şi econo, 
mie 8. corpului didactic va tri· 
mite fiecărui revizor câte un 
borderou in trei exemplare, cu
prinzând exael aceleaşi grupe 
de ,coaie pe care le cuprind şi 
statele de seJarU ale invăI6Iorl
Jor din judeţ. iar un borfierou 
identic, mmisterulul de instructie 
directia cootabilitltU, penfru Il 
cuoosşle ,i reline din delegatiG 
luntrii fi. direcloratului respectiv 
rota cuveniti pe acea lună 
Cassei de credit şi economie a 
corpului didactic. 

Revizorul şcolar verifici cele 
trei eumplare de borderouri 
primite dela C1l1i1811 corpului di-

dac(ic. punându-Ie În coneor
danlii cu existenlfl În,iiliilorilor 
la şcoli. şi apoi dispune pe de 
oparle, operarea rn slatele de 
salarii 8 retinerilor cuvenite 
~6ssei corp\lhd didactic, far pe 
de altii parte. retinerea la revi· 
zoral pentru archi..·ă a unui bor. 
derou astfel venficat şi trimite
rea la directOri" a celorlalte 
douA exemplare verificate, de
odol!i cu stalele de sah,rii -
ele insăşi verificate şi complec· 
tate. 

INAINTAREA. BORDEROU
RILOR 

DirecforaluJ,' după verifJcorea 
şi mtlOdl:ltofea salariilor pa nu· 
mele refizorulul ,colar, numei 
cii sumele primIte de inv&
tători, trimile ambele borderourf 
verificate ale Cassei corpului 
did~cllc la ministerul instructiunii 
directia contabilitatii, cere, după 
ce-fi va corecta exemploful ini· 
tiai, primII dIrect dela C1ssa 
corpului didoclic, vo dispune ur
mătoarele: 

1. Un borderou coredet îl va 
trimite C68sei corpului didactic, 
spre 8·1 servi la corectările şi 
mutalfunile necestlre in scriptele 
CosSE'i. 

2. Un al doilea borderou co· 
rectat, \'8. rămâne ca document 
la afchiVll minÎsh rului. 

3. AI treilea bordl'rou il va 
8taş& la njzul de plată ce se 
ÎDamteeză Inaltei Curti de con
tUfi, după ce va fi ordonan1at 
prin cuslena central. suma cu· 
venită diA acel borderou Cttasel 
de credIt li economie Il corpu
lui didactic_ 

Cum scrbn'l 
Dlreclontl unei şcoli secllndare, -

din aceastii regiune a liirtl, - cu oea
zia unul sfârşit de lin, in anuarul li
ceul.! ce conduce, Il găsit corect ş\ H~ 
(erar.~ ti 1ilcrie despre cel cir.lia U stă 
nllmele pe fronllspiclu! şcoalei, urmo.
toarele: 

.Mlhall HmllII!K:IIşl VeronIca Hlcle 
8'au născu! şi au Dltlllt În acelaş a.-_ 

Uo alt coleg al siu, conflrm6nd fre' 
qupnla unei eleve. corl'spondentului a
cesteia, a semnal şi sigilat adresa, cu 
uimilloare'''' prec1:riunl : 

• Vă confirmiim ci nllmila esle elevă 
regulală a IIcpslel şcol!-. 

MIII este nevoie de vr'un comenta· 
riu? 

Daci 110 elev de ela.m·a secu.dară ar scrie 101 IIsHel III extlmenul de fine 
de an, I'ar trece clasa profesorul de 
limbII românii 1 Nu credem. Directori' 
lor de şcoli superioare le este permis, 
Însi, sA 8Crle prosl, tocmai pentrucă 
SIIIli pu,1 si învele pe a1lii. 

Ochi pentru ochi .. _. 
.Ecoul· a descoperit banda tâlharl· 

lor codrilor bihorenl. indJc4nd inlre 
dAn,li pe cel moi nesijiOS jefuitor 01 
averii slatului şi al bunurilor tii rani lor : 
Mtarul Lică Popescu. dt>la U:l.iirenr. 

Mult O fi înşelal el tăriinlmea, ade
meplnd-o cu felurile f~gădueli, dar cu 
un sătean. din corn. Mihileu, tot din 
plElslI CelC8, - ee s'a do,edit mai in
teligent deCl11 hriipăretul nolar, - i s'a 
Înfunda!. 

Liei Popescu 8 îndemQl\t pe tiliran, 
FtJş/e Ilie. se numeşte, CII in schimbul 
sumei de 20.000 19i, sii sfătuiasci pe 
ceilalli membrii din consiliul comunal 
si hotărască a-\ ceda lui pădurea, -
aşlI cum a procedol cu 1000le pădurii e 
4espre C8ri am scris la timp, - achi
liindu·1 tăranului Imediat banii. Fă,ie. 
insă, molivind cii treaba nu va merge 
al61 de uşor cnm gândeşte nesillilui 
specalanl, Llcă Popescu i-o miii oferit 
loci 20,000 lei şi 10 melrl lemne \11 
cum nu avea bani la dânsul II dlll lli· 
ranului ° obligatie scrlsi pentru cele 
douăzeci mtl lei în plus şi pentru lemne, 
prin cllre recUUQllşte că datorează Ilii 
făşie Ilie: cele ce precltim. 

Inlte timp, incepind campanie .Econ. 
lui", Lici Popescu, Il căulal si fIIcă 
Iă dispară orice urmă a felului său de 
a ademeni tărănlmea. pe cal l-a Cosi 
posibil şiain conseeinjă, s'a prezenlllt 
,1 lui Fâşie Ilie oferindu·i chiar $0000 
lei penlru obligatia sCrisii, dar tara
nul a refuzat să i·o reslituie până nu 
se va osigura, cii inapoh\ndu~i-o, Lieli 
Popescu nu'\ va scoc.le in nrmă dalor. 
Si ostfel am aflal şi noi de pălanla 
celui mai rapace nolar din intrell ila 
Romiin.ie·More. 

Pl. conC. T .-Hicll 

Alegerile comunale din Oradea 
Pentru alegerea consiliului mu

nicipal din Oradea, care va avea 
loc În ziua de 14 Martie, s'au 
depus trei liste şi anume: lista 
touăroşicf moghiara·socialista. 
no{ional-/ărlinisfe tn frunte cu 
dl dr. AI/rei Lazar: lista .Blocu
lui CeIă!enesc" Î,' frunte cu dl 
Ulplu Tr. Oomboşiu. fost dep/J
tol şi a J-a, lista comunisM. 

Ceeace aproape in toate ora
şele din Ardeal s'a înfăptuit de 
către p'lrtidele româneşti în fata 
obrăznicei partidelor minoritare 
- acea solidaritate natională inăI
tătoare pe care au dovedit-o ini
moşii români din Clui şi Arad, -
la noi nu a putut să fie realizată 
din cauza că dl.dr. Aurel Lazar 
dorr?şte cu orice pref sd detHntJ 
primarul municipiului nostru. 

Zădarnic a fost apelul grupării 
femeilor române, zadarnice s'au 
dovedit toate stăruintele români
lor ingrijoraţi de situatia pe care 
naţional-ţaranişlii au creial-o cu 
pactul lor electoral, dl dr. Aurel 
Lazar, călcând în picioare de
odată cu intregul lui frumos tre
cut de luptă românească, inte
resele nationale ale românilor 
din Oradea, a incheiat monstru
oasa tovărăşie care echivalează 
cu o negrăită şi ruşinoasă abdi
care dela drepturile româneşti 
pe aceste plaiuri mărginaşe. 

Cetind lista condusă de dl dr. 
Aurel Lazar, oricărui român ii 
plesneşte obrazul sub ruşinea şi 
umilirea pe care o simte. 

Cum? In aceasla Românie
Mare, intr'un oraş ca Oradea, să 
se găsească guvern care să per
mită ca românii să fie scoŞÎ din 
conducerea oraşului şi din 32 
consilieri abea 12 să fie români 

iar restul de 20 să fie straini, 
dovediţi duşmani ai poporului r0-
mân şi luptători ai iredentismu
lui maghiar şi socialist? 

Nici o mustrare de conştiinla 
nu au putut avea oare gl!\let" 
nantii actuali, cari îr~tr'un mo-t 
atât' de ordinar au vi.ndut ~~i al 

trădat interesele romanesti? 
Care este românul din Oradea, 

tie el intelectual, fie simp!u plu
gar, sâu functi(lnar, care să 
poată pecetlui cu votul SclU in
Iarna abdicare dela drepturile 
n0.as~r~ ~omâneş,~ in (onducerea 
prlmaTlel oraşUl'Jll 

Această ruşine naţ;ol'alâ care 
v~ ră!llân~~ iI1Îo!deaur:a in pap'
mie Isforlel ac!'stui or aş,ea o 
enormă şi imprp"crÎptilJiJa trădare 
de- neam, nu va p'11ea fi spălată 
de nimeni prin nici un frl de el<
plicatie . 

De aceea, credem că ini11Ativa 
fostului deputat Gomboşiu Ulpiu, 
va avea sprijhu! tuturor a!egâ
torilor români, 

Pe lista Blocului cetăţenesc 
figurează alături de persona li Iti ii 
ca dl Gomboşiu. fostul deputat 
Colonel Negulescu. şi .lIp frun
taşi ai vieţii noastre nmâneşti, 
17 români şi ahea 15 m'nori1ari, 
aleşi dintre cel ce urra!nsc d:lar 
o bună şi cinstită gospodărie şi 
sunt departe de nebunia şovînistă 
a ungurilor din cmagyar-parta • 

In lupla electorală care se des
chide pentru ziua de 14 Martie, 
românii din Oradea sto IItJr j)l't 
zenta la vot cu injign"rna şi re· 
voita sufletească a (,~,-,,' bat'o
coriţi şi nu ne ÎnJc:lr, C;1 vor şti 
să infiereze cu - 10,;12 hotarirea 
mişeleasca tr;;,:>re rle ncaT. să
vârşită de dl de. ţ\uret Lazar. 

VERAX 

Organizarea creditului cDopBraH~ la saie -
D8 ... ersurlle c!ele"a;Uor a,oclet,,,,.a"'l!'''N''Dr ' 

.c • ..,....... ," 

- Delegatia &Sociaţlel federalelor des4v4rşlt4 ttc/t"lcd. fac U/I plIr
de bAoci populare din tarA com- tololiu baneabif ,1 fUr<i'it mi:;oo
pusă din d-nll V. Teodorescu- rarta dob4lfz/ior. 
Ţlncu, preşedintele federalci ,,11- Existenta '~derQltlDr. rdlJtall~ 
loy" preotul C. Andrelu. preşe- o ntc~llitatt; act/IIi 'alea lor, ,Ii· 
dintele federalei Galaţi ,i Gh. toart, trtbuirrif lnsd sti tm'm1.
Constatlnesc:u, directorul federalel filtZe Intr'o lurg!J /r.{jsur6 ,alo· 
Prahovene. a fost primită de d-ail rlţlearta produstirtr s.Jtt,tl, priit. 
prof, Cezar Partenie, prefedlntele organiZarta "C1f7llrl!of In co,.a" 
consiliul BAnCII Cen!rale Coope- "apro,/zionaWl cu 1:'!~tfUI!IU!l'i 
rlttve şi Ştefan Dumltrescu, dlrec- .gricole. , 
torul general al Btace!. In domeniul tudlt'Ilui II. ilr 

Delegatii aU expus condu(:Ato- "utea a.ea Uit rol /"u,.;h,jl fir . 
r!lor Bancii Centrale, dorinţa cdt daCll ar prdta 'Uite/iORa tir 
CooperatorJlor, exprimatl in con~ condlliunUe de tfttndtatt Il re-
gresul din hnuarle a. c. de a DU gu/afttatt ca li sucursal,le: (1 

se lofhinta ia tarll. sucurille ale Q,emennz txptritntiJ poatt. fi tn· 
BăncII Centrale. Aceasta Intrucit cucatd_ 

t b Bd"cile populare toJI ta ,eopal 
credl ele săteşti pot fi dlstn uite miclOrdrei dob4nztlo, • .or tre&u.l 
echitabil şi cU toate garan~lle sll • ..,t reducd chtltu~lIlt, ddrtdll'.J 
ca ,1 pAnl aCum, prin federale .. ~. 
care pot primi orice fel de org.· organizatiei tth"ica bmlcarr2, prin 
zatle techolcl-baocarll. fară a fi conctnlrarMl 10' pr ctlltre, ca (1 

nevoie de 001 organlujli cost!sl' razd de activitate mal Iargd_ 
to.re. Dtltgaţia a rdma. 14 COmll· 

Totodată deleR'atia a aclitat ci "ice râspuns.l, ftderil(tlOf, spre 
lnt~ntla BancII Ct:ntraie de a de- a st aviza 4JUpra mtl$arlltH' ~ 
termina o concentrare I bAncilOr stll!!'!!!!'!!!!ia!!!u!!!'!!!!!!!II!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!I_!!!!!!!~!!'!!!!~ 
populare pe centre e dAuQAtoare 
Cooperatie!. 

O-nii Conducători .i Blincil 
Ceatrllie Cooperative In' urma 
discutiilor avute au dat delegaţilor 
PederaleIor următorUl riişpuns: 

Actuala conducere (1 Băncii 
Ctntrale Cooperat/ve urmdrt,ti 
atingerea ade.,dral{liul scop al 
Cooperal ei de credit, care constd 
In Indtstularea ca credit, eit/fi 
a cooperaţiet dt credit ,1 pUllfI' 
realizarea ~actsfei intenttunl, S~ 
eott,tt tztc~sar a creta aMlurl 
de lider-ale, ,ucursale care de
ocamdata VOr iUflet/ona la Cluj. 
la,I, Bazarglc şi fu alte puncte 
ce fş va mal fixa. 

SuclJ.rsalel~ Qv4ud cheltl1tU de 
regIe reduse, funcţionanrJ dup4 D 

Sltualla sumara 
a Bancii Nationale 
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Relribuirea funoţionarilor publici Decorafiullea 
mea 

Din ce se compune relribufiunea Am ajuns şi eli la o deCOla· 
liune după O trudă cinstită şi 
wdllică de 40 ani, ca inviilălor; 
cei mai mari însă nu-mi recu, 
nosc numai 38 ani, căci În 2 ani 
am învălat fără diplomă şi, vezi, 
nu tuda se ia în seamă, ci dip
loma, bat'o lo:ul. 

:\ 

.. 
:--,:,' 

Minislerul de finante a trimis 
tuturor adminisiratiilor financiare 
o circu larii, prin, care le 
arată modul cum trebue~c slabi~ 
Iile salariile în slatele de platii. 

Cu Începere dela 1 Ianuarie 
1930 relribtljiunea functionarilor 
publici se compune din: soIa rîul 
budgelar, indemnilatea de chirie 
şi ajutorul de familie. 

lndemnitatea de chirie şi aju· 
torul de familie formează dcce· 
soriile salariului. 

• 
Salariul budgefar este solBriul 

propriu zis, din care se fac reti
nerile pentru Cassa Generală de 
Pensiunîi şi anume: 10 la sulă. 
1/4 la nouii numili şi· sporul cei 
inaintati. 

Salariul esle inscris in staI ele 
budgetare in dreptul fiecărei func-
1iuni, pe calegorii de caii
!iltî. EI se ordollan!ctlză functio
narului făr ii reti nerea d~ 10 la 
sutit 

Salariul se ordollaniea7.ă func
fionarulolui fără retinerea de 10 
la solii, se face ca şi mai 
ÎUllinte global, asupra intregului 
credit Înscris şi se varsă Cassei, 

" ~ -~.şi în trecut, direct de 
1 ~ depar18l1lente. 

,; Oi De exemplu: Salariu! Ad·to-
.: rutui {jnfllci6f cI. III. III. Bllzău 

(clllegorla IV) este lei 9.750. 
Suma ce se va înscrie În. slatul 
de salarii VII fi lei 8.775 (9750-
975). 

• 
lndemnitatea de chirie se plii

leşte numai functionarilor din co· 
momunele urbane şi după colete 
cunoscute (10,15, 20 la sulă; 15, 
20 $i 25 III sulă; 20, 25 şi 10 
11 sulii (aplicate ftsupra salariului 
vechiu de blIză a functiunel, aşă 
cum er_ Înscris in budgetul pe 
19l9. . 

La exemplul de mai sus al 
A.dministratorului financiar de ci. 
Ul la Buzău, indemnitatea de 
chirie ar fi lei 165' - pentru ne 
căsătorit (1,650X10 la sulă), lei 
247'- p(>;ntru căsătorII fără copii 
(1.650X10 la sută). Iei 330'
pentru ce.sălorit cu copii (1.650 
dO la sulă). 

. Din cauză. că În Irecul îndemni· 
nilatea de scumpete Înglobată 

. ~ acum in saJariu, avea mici, 
:~ YIlrillliuni după starea civilă fi 

, ;.~ functionarului, pentru fi se păslra 
"'~ functionarului salaml din trecul 
;~~/ pe cAt posibil, îndemni latea de 
j cbirie ya fi aceia eşUă din calcul 

.,: numllli funcfiOfl6rul căsătorit cu 
'%r--r 1 copil, tII «ilolli se V8 adAoge 
c..-' mlc!le diferenle ce existau la 

,oi: scumpete Înlre cel căsătoriţi cu 
~ :5 copii şi cei ce se găsesc În alle 

",:t situati uni familiare. In general 
_ sumele ce se mai edoagă la 
~ chirie sunl: 

Lei 1S la functionarul căsălorit 
cu 2 copii. " 

Lei 20 .Ia functionarul cosă· 
torit cu 1 copil. 

Lei 35--70 la functionarul că· 
sătorit făra copii. 

Le! 40-90 la funclionarul ne-
clsăforit. ' 

Acest plus de chirie se află 
oplicând 15 la sută asupra dife
rentei dintre accesoriile (indem
nilate de chirie plus !liu!or de 
familie) celui căsătorii cu 3 copii ' 
fatii de flmcfjonarii ce se găsesc 
in celelalte sifuatitmi fomiliare, 
resullalul rOhmjindu-se din 5 in 
Slei_ 

ElC.. : accesoriile un tii Ad -lot 
finonciar cI. III la Buzău cu J 
copii sunl lei 580'-:)30+250), 
cu 2 copii ci. "80.- ('5:50+150), 
cu 1 copil lei 430.- (330+100), 
Iără copii căsători! lei 247.-, 
necasătorit lei 165,- Dacă la 

• diferenla dmlre 580.·- accesorlj!e 
căsliloriiuiui cu l copli - şi 
celelalte sumi, se aplică 15 la 
sulă şi re1ultalul se rotunjeşte 
din 5 in 5 IeI, se găseşte plusul 
de chirie şi anume: 

Let (580-480=100xW'/.=15) 
la căsătoriM cu 2 copil. 

Lei 20 (580-4'39= 150X1.50fo 
""" 22.59 rotunjit 20) la cisălo
ritul cu t copil" 

Lei 50 (580-Z47=:nlX15'I. 
-50) la căsălorltul Iără copil. 

Lei 60 (.580-16S"",,415X15ol. 
=62.25 rOlunjit 60) 111 cei ne
căsătorlti. 

~~~mnlfalell de chirie ce se VII. 

~ trece ~Iul de sallnii va fi: 
Lei l30 pentru căsătoriM cu 

:5 copii. '~" 

Lei 145 CS30+i5) pentru că
sătorilul cu 2 copii. 
. Lei 350 (:530+20) penlru cii

să/oritu! cu i copU. 
..,J'': Lei 297, (247+50 pentru căsă-

lorilul fării copil. 
Lei 225 (165+60) penlru cel 

necăsiUorit. '-,- , 

• 
Ajutorul de familie, se pJiiteJte 

ca şi în trecut funclioll8ru]ui Cli 
copii proprii SIIII adoplhd, aflati 
su b ingrijirea lui: 

Lei 100 pentru 1 copil. 
Lei 150 pentru 2 copii. 
Ll'Î 250 pentru 5 copii sali mai 

multi. 
Aşa dar s~a.tul de salarii va cu· 

prlnde următoarele coloane de 
cifre: ' , 

Salariulbudgetllf (minus 10'10) 
1/4 din sala.riu (penlru cei noui 

numiti). 
Spor de salariu. (pentru cei 

ÎnalntQti). 

Indemnilalea de chiri~ cu două 
subdiviziuni, (cola chirie şi sum(l 
cuvenită). 

Total (suma rămasă la salariu 
+ indemnilaleo de chirie + aJu
torul de familie). 

lmpoz.itul de călre Stai de lei 
4.40 şi 8,80·/e• 

Suma de plată. 
Retineri eventuale Cassei de 

Credit, C. F. P.). 
Suma plătită. 
Inspectorii generali oe fil1anle, 

inspec!orii financiari şi vamali, 
ori unde ar loctli, primesc re Iri, 
buliunea de Bucureşti aşa cum 
s'a prevăzut în budget. 

'functionarii percepliilor rurale, 
chiar dacă ou locuinta intr'o co· 
mună urbană primesc salariul în· 
scris în budget pentru personalul 
percepliilor rurale. 

Functionarii cari, in Umila le
gii cumulului, exercită două func· 
tiuni de StaI, Judet sau Comună, 
vor primi salariul inscris În bud· 
getele pe 1930 dela ambele func
tiuni, iar accesoriile (indemnilatea 
de chirie şi ajulorul de familie) 
numai dela una din funclluni. 
după alegere. ' 

Functionarii' din Cadrul Auxi
liar vor primi salariile în acelaş 
fel. cu stat separat, înlrucât plala 
lor se face din articol hudgelar 
aparte. 

Intemeierea 
Creditului Agricol 

Guvernul a hDtilirit definitiv 
CII In cursul acestei sa!,I!
mini d. sub secretar de 51at 
Lugoşi.nu sa plece 'iil PariS, 
In vederea ultim eloI' tratative 
ce se urmeazl pentru Intiin-
1area Creditului agricol, 

sant Inci numeroase ches
tiuna leebnice de stabilit. At
mosfera rn car. se vor des· 
fa,ura negocierile este din 
ula mai favorabile gratie ,1 
slm".ciilor perlonale pa car. 
d. Lu lJo,lanU " le-. ca,tigat 
In precedentele tratative. 

Totu,1 este cumil1te sa nu 
manUesti!lim un apt;mism ca· 
legoric InaInte ca lucrurile si 
ri luat a fllr..,1 defm!tlv 1. 

Prelungirea termenului 
de apUcare a farifului 

minimal 

Ministerul de finanle a trimii 
un ordin circular punctelor de 
vamă din larii, prin c.are le face 
cunoscut cii, pe baza hotărârii 
guvernului, ministerul a hotarât 
prelungîrea incă douill luni a ter
menului de aplicare a tarifuJui 
minimal, adiCă pâna la 1 Maiu 
8. C. Se sper:! că până la acea 
dată se vor putea incheea noulle 
convenliuni comerciale cu mai 
toate Statele. 

_IL!I 

Libertatea comer
tului de devize 

Ultimele lngrlidirl ale co· 
merţului de devize au fost 
ridicate. Astfel, după o re
centă hotArire a RAncii Natio
nale, toate băncile pot face 
operatii de devize, nu numai 
cele autorizate. Nu se vor mai 
face nici declaratiile cerute, 
.,Ani acum cdmpărătoriior, de 
Oficiul Central de control al 
devizelor. In acest fel, borde
rourile de cumpărări de de
vize nu VOT mai fi timbrate 
cu 14 lei. Iar blncile nu vor 
mai plăti Oficiallli"eotizaţia 
lunarl. • 

Conventia comer
cială cu Italia 

Perspective desehise: expoT~ 
tului nostru de ,,!le şi fUlsiere 

In cercurile expoltltorllor. Suc
cesul tratativelor comtr~lale cu 
Italia e considerat ca hot!ir~tor 
pentru regimul viitor de @xport 
şi i.D alte tari. D~cll fn italia s'a 
pUfllt consolida taxa de Import 
asuora porumbulut românesc la 
3600 leI, cu toate că .~este ţarl 
din urml nu sunt producătoare 
de pnrumb, se poate nadajdui eli. 
tratativele de comerţ in curs vor 
reuşI să J1r€!'glUeasca şi acolo ° 
platii de desfacere pentru porllm
bul nostru. 

Decorali!lnea n'a publicat-o 
Monitorul Oficial" şi nici n'o 

~a publica; rog 0:1. Redactie a 
.Ecoului- să o publice, deşi nu 
are nume oficios, nu e ordin, 
nici medalie ori răsplata muncii 
cari le dau cel mai mari după 
mUioea desvol1ată, la noi În Ro
mânia Mar~, de multeori cu oca
zia alegelilor de deputati. Deco
falia mei n'a venit pe calea obi
şnuita. de sus în jos, ci de jos 
în sus; nu e mirare insă, căci 
la noi - zeu! - nu merg şi 
nn pornesc pe calea obişnuită 
toate. De sus in jos nici n'am pll
tut s'o primesc, căci de acolo era 
să primesc un avertisment pub 
fie, fiindcă n'am putut trudi, in 
etate de 61 ani, Câte 45 ore pe 
săptămână in loc de 30 ore şi 
tot procedura celor de sus m'a 
silit să depull titula de "director 
şcolar-. Nu mai lungesc Însă 
vorba, ci trec la decoralia mea. 

Decoratiunea mi-au dat·o locui
torii din comuna' Oşand, unde 
am slujit ca invă!iitor 28 ani, 
care comună, deşi cam săracă, 
În privinla morală şi culturală 
rivalizează' cu ori-care comună 
din Bihor şi iată Cllm! , 

Mi-am cumpărat un loc de 
casa in Oradea, căci comisia ju· 
deteană de improprietărire m'a 
lipsit de locul de .casă primit în 
comuna Satâr C1I ocazia împro
prietăriril - pentru care loc am 
spesat 3500 lei, cu aranjarea lui 
gospodărească - dându·1 de d· 
IDlair. Cimitir inlauntrul comunei, 
contrar cu legea sanitară! M'am 
adresat catre un fost elev din 
Oşand, CI! să· mi câ ,lige in pă
durile din aprOpierea OcăzÎî stâlpi 
de gard. Fostul elev a povestit 
dorin,a mea locuitorilor din Oşand 
şi O"imdanii, spre a.şi arala iu· 
bi~ea fală de fostul lor ÎDv8iiitor 
ml·au votat gratuIt din pădurea 
lor stâlpii de lipsă. Sunt deja Il 
ani trecuti, de când lD'am mutat 
dela ei şi în loc să mă uite :,Ii
au arătat iubirea ce mi·o păstre
ază şi prln faple, de~l nu m'am 
adresat direct către ei. In lung 111 
meu serviciu, ca om puritan şi 
iubrtor de dreptate, Jm avut şi 
mmlte necazuri, de recuno'1tinlă 
in faptă Însă până acum nu. 
AceaSta e intâia dovadă prin 
fapte nefăIArite a iubirei şi recu
noştilliei fală de truda mea în
văfiitOleasCă Aceasta e decora 
Iiunea mea, care o preluesc mai 
mult decât orice altă decorajie, 
căci conştlinta imi spune, că am 
meritat ,o. Nu folosul material 
ce-l am din ea mii bucură, ci 
folosul moral, care e o dovadă, 
că sămânţa - învătătura - ce 
am sămănat În O"and în 28 ani 
a picat m pământ bun şi aduce 
rod: ridicarea morală. şi cultu, 
rală a comunei. Aceasta e o 
mângăiere pentlll mine şi o do· 
:wadăcă luptă bună am luptat, 
IarA din partea O~andanilor e O 
faptă frumoasă Cale numai laudă 
şi Cinste le face. 

Când m'am mutat din Oşand 
am rugai pe bunul Dnllmezeu, 
ca truua mea de 28 ani sA nu 
fie fără rod ~i m'a ascultat: .SURt 
lăudat intre şcolarii mei'. 

Batăr. 

Vasile Slrftiuţ 

invătătot pensioIMt 

'Lucrări la C. F. R. 
penfru induslr\fl 

metalurgică 
D, Ministru Madj{earu a termi

nat eri disculhHl!Je cu ~xpertH 
străini asupra lucdhil{)r ce urmeaza 
• Il executate fn ac(!st an, la caUe 
ferate. 

Cu acest prilej s'a pus In dis
cUlie ti problema furnltUliior ce 
Urmeazli să fie date industrtei In
terne peste sumele prcvazute In. 
contractele In eurs. 

1n urma unor lucrAri laborioas~, 
s'a aiuns la un tez.ultat multumi· 
tor pentru 1ndustria metalurgieI. 

S'a. gliSlt, Intr'adev~r, mijlocul 
ca, dIn reSursele oblcfnuitl', SA se 
execute in acest an lucrări rn va
loare de 510 de mlJloanE', pe-ste 
suma de 1 miliard 700000 le!, 
prev!tzull tn contractlll exlsteni. 

In plus s'a aCordat din sumele 
alocate din credJtele de stabili. 
tare, suma de 300 milioane. 

In această privinţă, fiind nevoie 
de un vlrament de fonduri, care 
să fie aprobat de corpurile legtul
toare, s'a şi intocmit prolectu I 
de lfge care va fi depus zilele 
ac/'stea pe biuroul Camerei. 

Cercetările zootechnlce au dove
dit ca porumbul e Indispensabil 
crt'şterei vitelof; care trebull! după 
o nufrlre cu orL să lie supuse 
nu fre tului cu pOfamb. Ace la Il lucra 
şi in ce pr!v('şte Intrebllintarea 
secarei, care s'a Incercat tn Ger
mania CU Iln sacces mediocru. 

Mal Importante sunt p~rspectî- Examenul de administra-
vele deschise exportului nostru tori financiari 
de ovăz in ITalia prin scJderea 
obţJnuh1 dt! 2500 lei la vag. de la ziua de 10 Marile a c. or~le 
ovl!:!: Importat. Deasemenea, con- 8 dimineaţa va avea loC, la mi~ 
solldarea pe trei ant a taxelor 
adu ale, foarte 15cUute, la ouJl, olsterul de finank, exameoul pen' 
plslrl ,1 mai ale. la vite, Intere- tu camUdaii! ce doruc • OCupa 

,"-- .. _ +-, ,-10~-- - -~._-... .. 

Modificarea legei 
concordatului preventiv 

Colţul IHar.r - . 
Lasă vânful să mă baIă.~. 

Declaratiile d-lui Grigore Iunian Las(J /Jdnful sd mtJ baUl, 
Ploaia sd mii ude.,. 

Cui ce i pasă dacll'n piept 
Ai o inimd J ... 

D. Origore lan/an, minislrul 
justiliel a Jticut ziarelor urmă
toarele declaratlant: 

"Am fost sesizat de mai multe 
memorii ale diverselor asoeiatiuni 
pentru mCldiiicarea legei concor
diltului preventiv. O observatiune 
esentiala in acest sens este că 
nimeni nu cere abrogarea legei. 
ci numai modificarea ei, recu
nosCându·se neresitatea acestei 
institutii. , 

Principal" mtldificare cuută 
st re/erll la Instltuirta unui con
trol, a actIVitate; comtrciantului 
CI. a a"ut cDIJr;ordat oreVtntiv. 

In acea~td p,ilJlnţă trebuie să 
distingeTI. două perioade: 

Prima cuprlnsd Intre data C~ 
rtrti şi aeela a omoloţ!ărei con
cordatulul de căirt Tribunal,l 
a doua ptrioadd dtla omologare 
pt2nă la expirarta termtRului 
pentru care a fost acordat. 

In ceeaCI! priveşte a doua pe
rioadă tntâmpinarea nu e inte
ml!iată întru cliC legea Iasă la 
facultatea creditorilor sii. stabi· 
leascA ori ce condiliuni noi. Le· 
gea nil fixează decât un minimum 
de cotă şi un meximum de ter
men. In atară de aceasta creditorii 
pot să stabilească orice condi
tiuni vor şi pot~ să exerCite un 
control on cât de riguros. 

In privinta primei perioade ră
mAn la punctul de vedere Ce am 
exprimat cu prilejul votărei legei 
şi anume: . 

Un control exercitat printr'o 
comisie de creditori nu atinge, 
mai întotdeauna drept rezultat 
decât crearea de avantaje ne
permise în favoarea creditorilor 
ce fac parte din comisia de con· 
trol. 

Surzt tnstl dhpus ,i aceasta 
am declaral-o şi cu prilejul 
diSCUţI ti ltgtl rn parlal1lt.nt. să 
prImesc trlst!tllirta unui cOtitrol 
al credltortlor prin miJlocirea 
unei insfltuN (tuQ.;ia/ii a crtdi-

t(Jrilor), cart. sI! prtzlnte garan
lia exercitarei unui control ab/ee· 
tllI $1 deci folositor masset cred1· 
toriLor. 

Am exprimat acea!:tă părut şi 
dtlt[!aliior diverselor organ.1 zal,i 
ce au prezentat memorii ş/ '-am 
co/tvocat la o cO/tsjetuire asupra 
acestai PUf/ct. Cons/dtulrta ce a 
avut loC a dus la conciuziunta cd 
constituirea aculei asocia/iuni 
este necesar". 

Comisiunea restrânsfi ce VI 
aVl!a 58 discute această chestiune 
este compusă din d·nîi; T. ar
ghidan preşedintele Camerei de 
comerl, M. Manoilescu pre,?edntele 
Uniunei Camerilor de comert 
inginer Mircea, Al. ştefănescu: 
Gheron Neta, şi 1. Comşa se· 
natof. . 

Tot în legătură cu infiintarea 
acestei aSQciaţiunl odată CU 
modîficările privitoa'e la lărgirea 
măsurilor de control şi celelalte 
propuneri infălişate, va fi numită 
o comisiune mai largă care se 
va compune pe lângă membri 
primei emisiuni din d-nii: N. 
Gane prim preşedinte al cOllsiliuhti 
legislativ, Paul Demetrescu refe
rent, losef Cohen, Vasilescll No
tara deplltnt, N. D.· Tomesct1 
consilier, G~orgian şi 1. Şerbă
neseu preşedinte de tribunal. 

• 
M ~rtl, la ora 5 a_ d" s'all In

trunit la min'slerul jJsllliel mem~ 
blil comlslunei iosArdnatâ cu re
vedert'a adualel It'gi. 

Dupa un s~hlmb de vederl,cu 
privirI! la controlul creditorJlof, 
$' a hotărât crelerea umil ,.oflclu 
al Cledilorlior·, pe Iutreaga tarâ. 

Au luat CUJAlltul d nil Orghl
dan Alex. Ştefănescu şi Ionel 
Comşa, cari şi-au lxprimat păre
rta in sensul cA modificarea a
dusa Il'gll s.i protejeze cât mai mult 
pe cred ItOri. 

De-azi IncQlo mi·e lot una. 
POli să plângi şi poli să blesfemi ... 
Nimeni nu le· aude ! 

Cui ce-i pasc1 dacă toamna 
Pică jrunzajos 7 .•• 
Dacă 'acrlmi sângerale 
Ca şi frunza ruginită 
Putrezesc pe jos ?, .. 

Om sau et1ine eloi una 1 
Nîmenl nu le mai fntreabti 
De a; ;n;md ?f 

Lasc1 vdnlul sti mti bată, 

I 
Ploaia sef mii ude ... 
Lumea·' largă ... lumea-; mart!o . 
Şi un urlet de durere, 
Nimeni nu·/ aude I 

MELANCOLII. ţ 
Par/umează'1i cuvântul 

Parfumează-ii. iubilo, cuvânlul 
cu farmecul dragostei; parfu
meazâ·tH 1 • •. ŞI cU el mângâe· 
mi sufletul, că nu ştiu de Ce S'8 
Întristal! 

OI. _. Nu le' ntreabâ, cum e 1 •.• 
Nici eu nu·l cunosc! Ştiu insă 
că e trist... Irisl de tot!. •• 

Şi nu' ntreabit de ce 1 Şti u 
eu? _. 

POdle că undeva frati de-al 
noştri Învrăjbiti de foame, ne· 
dreptate şi mizerie, se ucid Între 
donşill •.. 

Poate cii în altă parle Il pă
mântului, popoarele S'6.11 ridicat 
unele contra altora in numele 
umanităjH şi al lui Dumnezeu? ••• 

Poate cii un cataclism se pre
găteşte şi va să se năpustească 
asupra vre-unei lumi? •• 

Cine ştie de ce sunt fris! 1 •.• 
Poate că, fără să ne diim 

seama, există o legătură inllmă 
intre noi şi tot ceiace esle in 
afara noastră 1 •.• 
, Cine ştie 1 •.. 
•••• 11- .... ,..'11 •• 
Parfumează-Ii. iubito, cuvântul 

cu farmecul dragostei şi măn
gâe-mi sufletul, că nu ştiu de ce 
s'a intristat! ..• 

Nu-mi căfa in ochi .. , 

,Nu-mi eiJta tn ochi, iubit·o, 
cdcl asfdzf ei sunt numai $1Jo 

fiei şi sufle tu-mi e lare'ndurerat 

aşa şi cuvintele tille să cadă rând r .. 
pe rând, până Îmi vor acoperi in- P 
tregul suflet, cu povesteo dra- 1 
goslel tale! ! 

Vorbeşte-mi rar şi linlş!if, iu- p 
bito, căci vreau cu\"ânlul tău ~ 
să·mi fie paCli'd insă-şi, sau gla· ~ 
sul tăcerii 1 '1 

Mi e sete de tăcere!... ~ 
Toată lufeala şi trâmbila ome· 

nirii, nu-i decât un haos unde ' 
fortele se ciocnesc, apoi se pierd P 
fără să poală gasi adevărul pen: ;~ 
tru care se agită. 

Vorbeşte·mi rar şi IInlştiL Ju- ti 
birea·1 adevărul, şi adevărul nu ~ 
se poale cuprinde in trei sau I 
patru cuvinte spuse de mântuială, f 
SIIU cu iuteala fulgerulu. CI el 
este de intotdeauna, fără de ,i 
'ncepul şi fără de sfârşil! ••• 
Vorbeşte-mi rar şi Iiniş1if, căci .~ 

singurul adevărat adevăr, e luni. J~ 
rea! Pu!erea ei e nemărginită 1 •.• 
Trece peste orice holare.. I 
dincolo de viată, dincolo 'de ~ 
moarte 1 '" Şi cât de rătăcit! sunt ~ 
cei ce nu se'nchină el şi-şi fac ~ 
alte crezur! ! ... Nu hărluiala, nu 1 
ura, nu ri'isboalele sunt rosful viepi 
omeneşti, ci dragostea! ŞI gla· 
sul el, şi farmecul ei, nu pot fi ~ 
ascullate şi simlile decât În pace rj 
decât în tăcere... ' ni 

lr 
Vorbeş'!e-~i-ta; şi ,ini;tiI.· i~. 

bll-o. .,orbeşle-mi rer şi IInlş tit !... Il~ 
fi 

~mpunerea micilor produoători 
de amintileu unor/Jremuri dOrzel 

Nu eduia nici sd md mtJngdi, 
nici să·mi zdmbeşti; toate astea 
Dor face sd-mi mărească şi 

Vino mai aproape ... h 
Vino mai aproape, iubito, să~( 

te siml şi mai mull, soră, neca- -fl 
zurilor şI bucuriilor mele I... i, 

Sunl clipe când aşa de tare f( 
mă doare miz.erio lumii, de parcă ! 

în suflelul meu 5;'11 strâns tol I' 
amarui veacurilor trecute, cât şi bl 

Instructiunile Ministerului de Finante ::~e!muJf amaruI amărdcilinii 

Ministerul de finanţe a trImis 
un ordin circular tuturor administ
ratorilor fioane-iar! din tar! IHln 
cilre le face cunos;ut t::i Intru câl 
Impunerea mlcllilr producători la 
O sumă fl.Xl dr~, imp(I:tlt pe lux 
ti cUr. de afaceri, in cOIlfatmltale 
cu art. 9 din lege. trebue sa se 
faC! p~nrru 2 ani. Miolsterol at
ragt' În mod deoseblt atenflUne.t 
că aceallta impuilere sli Se faca 
cu cea mal mare conştHnctozllate 
fi raspUndere, astfel că ia pridul 
micilor producă tori sI nu se sti e· 
coare şi mari producAtori, iar im
paneril~ a~ fie reale. 

Pentru ca acea~talmpuaere să 
ou fiI! deci o impunere superficiala 
sau numai formală, p~rtlc:lpare a 
personala a adrnlnlSlralorulul fi· 
nanclar şi a perceptorulul citcum. 
scrlpţiel respective l'ate obllgiitorle. 

[n ceea ce priveşte Ins;.oectoru! 
Industrial al regiune! şi deleg"tui 
Uiliunel Micilor Induştrla~I, d.lor 
vor putea lucra şi pfln -deJ('gaU 

Şodllltele comlsiune! rămâue a 
le ţine, fie la administratia flnall
ciară. fie la percepţia respectiva, 
după Imprejurari, In Interesul im· 
punerfÎ. ' 

Impanerea se va face conform 
dlspoziliunllor clare ale ari. 9 din 
lejJe, pe bau elementelor Indicate, 
adică pe baza CapaCItAtel intre 
prindere!, Uitu, a ii calitatea pro
duselor şi prin comparare cu ill
treprlnderlle Similare. 

Pentru aceasta, micii produci
toti vOr fi chemaţi de comisiune 
II termenele Ce se vor anunta din 
timp, ~I vor depune fîe declaraţii 
de situatia întreprinderei lor, Iie 
registre de care comÎltunea va tine 
lIeaml:l. fn mod Informativ. 

Aceste declaraţii 10 vederea im
punerei llO vor fi timbrate. 

CUM SE VA' PERCEPE 
IMPOZITUL 

lntm cIt In conformitate cu le
gea. acest impozit 11x. nu va putea 
ti. mai mic decât beneficiul net 
Impol.abll I a legea. coatribut1uollor 
directe calCUlat pentru apUcarta 

I . v Ci. dacii poti sr'l spui vdnta
mpozitulul nostru dupa normele lui stl lacd, spune";; căci tol 
din alt. 9, adicA lUAI de 5 orI, 
apllc<\nda.l-se cota respectivă a mal poartă intinsul ecoul Dae': 
ImpozitulUI iaU media cot~lor rell- . lelor muribunzilor de pe cOrn· 

. purife de befaÎe l ... 
pectiV8, Când producţia sa face 
parte dIn (loul SIlU toate trei (Il~ Sau, daod. poli s(J.. IIpeş/( 
tegariile de impoz.ite. - este blne-- fruitzele de I'umuri, tnlJerzlndu·/e, 
fnleles ca la terminarea impunerl- siJ nu le mai vdd pribegind de 
Jar definWve la cootrlouţiunf colo, colo, cu glas uscat de 
directe pe anul In curs, se Voi da moarle, ca nişte strigoi rătăcl° drosebUa atenţluile COnfruntarI!! iori, jă'o; dă-le oiala -. - Căci 
tmp~neIllor f!;ute Ia cifra de Ih- ele ml·aduc aminte de singuru.l 
cerI. Care Se vor recllflca, la Cazul giulgiu ce acoperit-a morţii· de 
ciind se VI constat. cii ar fi mai pe cdmpurll 
mici decât impunerea contrlbu1fo.1~ Ori. doed poli, fă odată .ă 
oUor dlrecle dupa normele de lncefezfI vdicdreala cobitoare 
ma:! sus. a crengilof' soracite de podoaba 

SoCietAtile anonim" şi Coopera- verde, cdc; fmi aduce'n fald 
tive, chiar d,nd au m .. lput1n d~ imaginea vie a mii/ar de corbi 
IO lu~ra.lOrl şi DU au ntcl UQ fel ce Inegreau copacii ca nişte 
dllJ In.talatll! de energie. nu vor poame negre, ca apoi să se nd
fi Considerati mlCi producAtOrlt puslească asupra Jeşurilor mII.· 
ele urmArId deci' a p ati ImpOZitul lilându·Je oribil: c/uguiindu·19 
pe lux şi cifra de afaceri, 1. va- obralil, ochii şi aşâ ma; departe 
loarea finala. a fa..;tunlur, dupa pilnd la ereer ... pdnd la creer 1. .. 
normele şllnSlfuC!hmUe ce privea.; Şi dacă poli stl Ina/li o rugă 
aceste societati. pdniJ ia cer, fnalfă; caci ploaia 

Midl producători nu sunt ob1i~ şi zăpada Imi araid mu/fiml de 
gat! • line registrul spl!clal pre- oame~i Inco/Joiati sub atdtea 
vazut de art_ 1 din lt:ge, mumtll grele, cum trec la Sud ••• 

Când o !ntrepr!nJere are o In- cu.m trec la No!~ ... cum trec la 
stal.ţ!e de eoerglt- fle cA aceasta apus. '. Ia răsanl... şi peste 

. CQerKle este proJusă de {ntre-I tot locul, ca frunzele bă,tute de 
prinde re, fie ca est~ captata dela ut2nl, pdnt'1 incep a şOlJdt,.. a 
ah! sursă de energîe, nu 'ia pute. se .Clalln.a. _. şi opol a. e~dea 
Il treouta ta rândul micilor pro- mal fnlOt cdt~ unul, apoI dm ~e 
dtl..:atori_ In ce mai mulll ..• tot mai mull'", 
N' ..' ŞI mor acolo 1011 J . • _ loIi • •• 

um.a1 meserla~~1 reparatorl, a-. Utle-i cum mor sub ploaia de 
dlcA acel meseriaşI Care nU au şI apă, de fulg; şi gloanle .•• uite-i 
arenere de C(l~te.;tjune pe dean- cum mOT ( •• _ 
tlellul al artl~OleJOr, na Vor li Srtracil oameni 1 .•. 

celor, cari v'a sii vie 1... . ~r 
Cum mii doore sufietull... I I 
Vino mal aproape ... Şi spune' ii 

mi: Tu, nu vezi omenirea asta ~~ 
caJ1~_o b~~;:ă căzulji ,în ml~ .. 
lea copmirle ... Căcil laii : Ce- ." 
tătiLe ei, nu's alfceva, decât ridi- ie, 
cări de nisip ce zadarnic ÎşI I 

Înaltă 1'ârfurUe inspre lafinil 1... .~! 
In unele din ele, 8 pus păpuşi le 

serioase să se joace de-a jusU- ~ ( 
fi II; in altele, soldati cu cari să ,Ii
se Joace de-a războiul: in unele, f 
sa·şi petreacn viata sub stigmaful ~j 1 
infami.ei privind printre zăbrele; r 
iar in altele, a slrâns pe cele I • 

mal cuminli să se Joace de-a I : 
spitalul şi nebunia !... . J 

In jurul a estor celă!i, Il clădi! : \ 
căsute mititele, unde păpuşi in- ~' 
perechiale se joocă de-a moarlea , (1 
iu~irei... iar pe locurile goale ~ , 
dintre aceste clădiri cu denumi-Irt 
rea de' piele, - a ridicat sta lui •. , 
şi temple, în jurul drora păpuşile ~' 
să se joace de· a prostia! " •. 

conslderiitt mtcl prodllcatorl ta 
seQs~1 legei ŞI ca .hre nu vor 
fi Impuşi la ImpozitUl pe luX ii 
Cifra de afaceri. 

Vino mai aproape. lUD ilo. tu .1 
care vii din afara cetătllor ..• Şi~: 
spune-mi ceva despre viata cell 
adevărată inYolburtllă In InfiorA- C 
rIIe codrllor ., în frămânlarea ~d 
is,oarelor... in mersul norilor". '" 
în descărcillrile furtunilor... inD 
măretia slâncllor... in albastrul ib 
cerului... în jocul copiilor....... în ( 
ciripitul clocârlUlor_.. în HPăllllldC 
yulluruluL. in truda ph.tgarilor". C 
in aurul soarelui ascuns in hol- ~ 
deie de grâu.. in insângerarea jp~ 
amurgului," in recea lumină er-"Îi I 
glntie a lunei .. _ În şoapta întune- : ~ 
rlcului... in suspinul greerulul. .. ; 

Vorbeşte-mi rar... . Vjn~ ~ai ~pr"aape'H' şl'sp~n~-~i 1~ 
Vorbeşte-mi rar şi liniştit. iu- ceva despre viala cea IIde.,ăralB, ~ 

bita, şi după cum afară fulgii de să uit tol !lmand veacurilor mele~P 
zăpadă cad alât de leneşi şi u~o1i, trecute, de păpuşe'Rdurero.lă !s: 
acoperind întreg pămâl\luI, tot . , Const. Barcarolu ~I 

PAnă la $tabllirea Impune rei de
fiall!ve, ia coodtllulllle Douel legi, 
micii producatori vor achita Dro
vlzoflu la. contul anulut 1930 
Impo&ltul cu care sunt inscrlşl I~ 
partida fledrula din anuJ precedent. 

In prlvin,. morUO!' au 1111 va 
face nici o Impunere. urmand in
structiuni specIile. 

. I 
~ ~_ &!S21ME25. ]J!!! ~ 

, ~ 

.. .' Func110naril vamall''"'t 
trebu~ să se poarte: civilizat cu publicul i, 

Noul sfatut C. F. R. 
intră în vigoa~e în Aprilie 

Ministerul de linanle a trimis 
un ordin circular tuturor ,eHior 
de vamA din tarii prin care le 
tace CUIlOscut că ministerul d 

primit din nou reclamaliuni;prin 
cari cilliiitorii sosili din strainatate, 
se plâng de purtarea unora din 
funcjionarii vamali dela frontieră. 

,ionar al Statului şi O m,aAierl 
politicoasii. şi uJbano. . 

Se fa.::e cunoscut cii ministerlll 
de finanle este hotarit Sa re· . 
prime cu c~a mai mare severit.te ~ 
orice a,hat.ere 4ela acestI! reca- ~ 
mandallum, pe cari intotdeaun •• ~. I.,i 
du mai ales cind Se indepilrreSC: 
obligal~un.ile ~er!lciuI1lr fală d~ 1_ otl 
călilton Şi straIni trebuie iA fie I(ad 
avute în vedere • " lo! 

Ne-am ocupat la timp deSpre 
anteprolectui de statul al persona
lului de la C. P. R" a carui apli
care II fost Intârzlatl. Directlunea 
generali a tliilor ferate a cerut 
in ultimul timp asoclallunllor pro. 
fe sionale ale personalulW. slH 
InaInteze memorii documentate, 
priVitoare la revendicarile fiecArei 
categorii de funcţionari, In parte. 

Asemenea memorII au Înalllfat 
numai ·asocIat~unlle mecanice pi-
cheriiot ,! IOC1lltorl101. ' 

De toate doleanţele exprimate 
fn aceste memorii Va fine seama 
consiliul de admlnlstralle al cailor 
ferate, care VI da ultima redactare 
statuulul. 

Celelaltt ateclaţlUI2I, In Clip cu 
1" . + 

noul memorii, eXplicAnd acest refu:( 
prin faptul că dlrectlunea general! 
cir. nu ,I~a respectat angaJamen
tele luate, de a supune acestor 
asocla'lunl autreproiectuJ de statut 
..- pentru ca astfel ti cei dhect 
interesall Sa-fi spun)!, Iii timp, 
cuvântul. De altfel chiar asoCia
ţiu{ule cari au rAspuns invlta;iel 
direc11uoel generale efr. - şi au 
făcut rezerve in această privln,a. 
Şi-au rtzerVat dr~ptul de ~ face 
noul conlrapfopuoerf, la redactarea 
definitivA a stil lutului. 

Din câte suntem Informati 
dlrecliunea căilor ferate se multu: 
mtşte cu materialul strâns pina 
acum ~i este decisA CI cel mal 
tarzlu pAna la 1 .au J5 Aprilie 
SI puoa In .plicare. Roul atatut 

In afarl de faptul ci sunt 
nemultumiti de prea putini obiec
tivitate, CI1 care se face revizia 
vamalll, dar sunt scandalizali de 
atitudinea necuviincioasă şî u
Reori chiar brutalli a unora din 
agentii vamali, cari imping revi
zuie şi perchezlliunile prea de_ 
parte, provocAnd numai vex<ljiuni 
inutile. ' 

Se. atrage stăruitor atentiunea, 
CA Jmuta functionarii OI fată de 
tOli ciililtorii. trebuie să fie cât 
se poate de cuvimciosa şi civili
za.Iă, ~e oarace indeplinirea COn
ştuncLOasă a datoriei nu implică 
brutalitate şi aprecieri jignitoare 
1. adresa c616torilo~. ~ Q adan" 

La pri~a reciamaliune ce se ISc~ 
va dovedI Intemeiata, pe llng~ ~ Il 
sanctionarea aspră _ vinovatulll,l, ţral 
dU'ect şe.flllUI de vama (.es~ecuv ~brlU 
I se va aplica o pedeapsă sever~, O, 
pentru a servi drept pildâcelo~ ItE 
c~ pe viilor n'ar şti sa ia măsutl, t 

,1 S.ll. dea instructIuni coreSPdn'ă. -. ~ .. P'; 
toare scopului Urmărit. _ 1). 

0, - • '" ..-' _L-,~ :. 'iti 

Cetiti şi răspândi(i :~e 

"ECOUL"~ 
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I Starea tilUpului 
şi El santa.năturilor 
! Din t'le{!ramtlt primite dtla 
COflsilleraifle Agricole dtla 6-12 
Ftbruarft 1930 reiese urmatoarea 
situaţi, a timpului ,i a semolla
;lur/ior: 

VECHIUL ReGAT 
. DOROHOI: La 7 Pebruarle a 
lv/ouat. La 8 crt. a c.!izUt zlipada. 
'pamAn'ul are umiditate suficientA. 
i IAŞI: La 8 cet. a caz.ut puţ1 nll. 
lApdc:1A. 

ROMAN: Dela 4-7 crt. a 
~Iou!ll. Pam411tul are umiditate de
stulA. Oda 8 ert. temperatura a 
IC31:"t brusc. 
; VASLUI: La 1 Februarie li 
'Plou~t. La 8 crt. temperatura a 
!CăZIJt brusc. . . 
: fÂLCIU: L. 7 Februarie a 
~OU"I. La 8 crt. a nll1s cu vânt 
,utt'rnlc. pamâatul are umld,liite 
destulă. 
I TUTOVA: La 7 şi a februarie 
,1 plouat bln!!'. SoLI a~e umiditate 
luli.:! .. n A, 

COVURLUI: L'I 7 Februarie a 
plouat In tot judet·ll. Solul are 
IImidlatate slifidentA. 

TECUCI: A cazut ploae par· 
lala ta 7 Februarie. parnAntul are 
Jmiditatt" suflcipnta. 

R -SĂRA T: la 8 Februarie a 
,:OU81 1'1 lntrl'gul judeţ. 
FĂt. TICENI: In judet bântui~ 

!18~ol outernlc. . 
NE o\M Ţ: In ziua de 7 crt. a 

:Jz,ul ploaie abundenta, Iar pe ziua 
le 8 lerenul a lnll:bel~t puternic. 
BACĂU: La 6 şi 7 Februatie 

I plouat. Ia 8 crt. temperatura a 
cazul brusc. InghetAnd pamântul, 
lril a fi acopent cu ,apada. 

PUTNA: La 7 Februarie Il 
răzut ploaie. Plhn!ntul arc urnt
)tate llllf1dentll.. 
BuzAu: In noaptea de 7 şi 8 

leb,uuie a plouat In tot judelul. 
:impul lIe menţine călduros şi In 
Iulie pllrtl ale judetului Se fac 
raturl. 
PRAHOVA: la 7 Pebruarie a 

louat In tot judetul. PAmAlltul 
re umiditate suficienta. 
DÂMBOVIŢA: La 1 crt. adI· 

It ploaie torenţl.IA In intregul 
Idef. Solul are Ilmidltllte suficl
It!, apoi tnghel. 
ARGEŞ: LI 7 ert. a SC~lut 

OII , urmată de d\JadA. 
VÂLCEA: La 8 şi 9 Februarie 
căzut zăpada. Pământul are u
Ildltate suftckntă, d-tr te-mperd' 
Ta Il scăzut brllsc. . 
GORJ: La fi şi 7 Februarie a 
,Zut ploi:rk. pam3atul ~re umld!
te 8ufl • .;Ienta. 
DOLJ ~" La ~ il 7 Febru .. rk a 
.;wllt. Solul ue umldlt4te suri
~nti. 
ROMANATl:' 10 cursul sllptl" 
~l1et treCUte a plouat. Pământul 
e umidllate suficienta. 
OLT: La 7 crt. a cazllt ploaie 
:en'idlll. SoJul ar~ umiditate su' 
lertfA. 
TELEORMAN: 10 urma ploi· 
. cazute. Ulpa la s'a topit corn· 
~..:t. ptim!afu[ este desghr lai 
are umUlLte sufldenla. Sema
lIe sunt foarte fru mo ilSe. 
VLAŞCA: La 7 F.:brulrfe a 
~ut ploaie fn tOl jud<fu l• PA
lOtul are umiditat .. suhdentA. 
IALOMIŢA: La 7 şi 8 rebrua' 
8 caLUl p.O~le 'tolen,i"la Cu 

tual. Temperatura a scazut 
ISC. PamIntul are umidiTate 
Icll'ntă. 
rUU;EA.: Timpul 'se mentine 
lin ,1 secetos. Blntule vânlurl 
1, evaporând umlditatea solului. 
:ONSTANŢA~ La 7 Februarl~ 
:azut pl cJale lI<:nerală InSOptă 

furtunA. Solul are umiditate 
Idt"nfă 
)UROSTOR; La 7 spre 8 
ltllMle a cazut plo:.ie! torenlia
cu furtuna mare. Sulul are u· 
li tate luhcientă. 
:ALlACRA: La 7 crt. II cazut 
de ton:nrllll!. Semaolturile sunt 
'!.l8t; lngh~tulul, fiind complect 
... opellle.. 

BASARABIA 

laTIN: La 7 Februarie a cii
plo.le. iAir la 8 crt. zapada, 

perit par\Jle mal jOllSe. cu zt-
. 1. -
,OROeA: La 8 Februarie a 
!p t să omgt cu vlar. Vegeta
ae'Tlanjiurllor se pr .. zlntă bine. 
:ĂL ŢI: La 1 Februarie a ca· 
piue. La 8 ert. a cAzUl zI, 

. j 

padl, acoperind c!mpul. Tempe
ratura sc!zând brusc, SE'rnănatq
turlie sunt expuse logltetulul. 

ORHEI: La 8 Pebruarie a in
cepul sa ninga cu vifor. 
lĂPUŞNA! Câ~npu[ este gol. 

U mizildea nll- eSte suficientA. 
TIGHINA: Srbimbarl'a brUscă 

a temveraturel pericliteaza. sem!' 
naturile 

CETATEA ALBĂ: La 7 Feb
ruarie timp nOr08 cu ploe. 

ISMAIL: Cânpul nu este aco
p~rit cu zapada. S:lm::lnaturlle se 
pItzlnta bine_ 

BUCOVINA 
CÂMPULUNG: La 7 Februa

rie a Cazllt ploaie, la 8 crt. a că
zut zapada acoperind solul cu un 
strat d~ {) t'm. 

SUCEAVA: La 7 F~bruarie a 
plouat, la 8 a nios abundent. So
Iul are umld·tate destUlA. 

STROjl'llEŢ: In ziua de 7 Fe· 
bruarit' , chllt zăpadă. 
CERNĂUŢI: Li 8 Februarie a 

cazut zap .. cta mare. 

TRANSI~VANIA 

MUREŞ! In ziua de 6 şi 7 
Februarltl a plouat bine tn lotre
gul judeţ, i<le II 8 pe 9 Februa
rie ii caz'Jt zapada abudenta, so' 
lill ca păt3rtd umldLtate sufICienta. 

CIUC: Le 8 Februarie a cAzut 
zăplda, acoperind semlinAtUrile 
bln~. In urm~ ploI lor Ch;ute, pa
maottJI lire umidlt04te destulă. 

ODORHEJ: La 6 şi 7 F.brua
tie au cAzut ploi, iar la i şi 9 
cn. a cazut zăpada. Solul are u
nUditate Suficientă. 

TREI SCAUNE: li 7 crt. a 
plouat 10 tot judelul. La 8-9 a 
căl-ul zllp~da. 
BRAŞOV: La 7 şi 8 Februarie au 

c!izut ploi lIuflciente. La 8 şi 9 
crt. a cAzut zăpadă acoperind se
rrianlituriJ, compleei. 
FAOĂR"Ş: La 9 Februarie a 

cazUt zapada de 15 cm. SemA~ 
nlturlle suot acoperite, dar au u· 
mezl"ala prra puţina. 

TÂRNI\VA MARE: TlmplII se 
mentille c~itduros, III cursul sap
tlmanet s'au Înregistrat ploi par
tlale În jode'. 

TÂRNAVA MICĂ: La 7 Feb
ruarie a cazut plolie tott'nţialA, la 
a şi 9 crt. a cazut zapada, aco 
perind bine câmpul. 

ALBA: Dela 3-8 Ft bruarle a 
plouat in tot judetlll. La 9 Feb
ruarie a caz.ut z.apada; pamâutLlI 
are umidlti'lte destulă. 

HUNlEDOARA: La 6 şi 7 Fe
bruarie au ,ăzul ploi abud nte, 
temperatura IcAzlnd brusc şi se' 
mAnAturlle fiiod descoperite, la 
înc~pui sit sufere de lng-hef. 

TURDA: La 7 şi 8 F~brtlarle 
a nins, acoperind st!maLJăturlle cu 
circa 15 Cm. zăpadă. 

CLUJ: La 7 Fo:bruarle a plou
at, Iar la 8 a niaa. Pămâutul are 
umid,tate suficletă. 
SĂLA]! campul este acoperit 

cu Mpadă, 
BIHOR: La 8 Februarie a vi

sCcJl1t, acop~rind pămaatul cu un 
strat slIbţire CLI zapada. PAmantul 
ale umIditate slltlci~nta. 

AR AD: LI 6 şi 7 Februarie au 
CălUt ploi g<,n.:r"le. Pamâolul are 
umiditate sufICjenr!. 

CAR o\Ş: La 6 §I 7 crt a plou
at. Solul are llmldtt"te suficientA. 

SEVERIN: PAna la 8 Februa
rie a cazut ploae. Pămlnllll ace 
umiditate destUla.. Oda 9 crt. 
temperatura e scAzut sirntitor, 
MARAMUREŞ: Dela 2-7,Fe

bruarle limpul s· -t meo~inut plo
las. La 8 crt. a nim .. SemAoatu~ 
rIIe n'au suferit de ingheţ. 

NÂsAUD ; PâJlă la 8 crt. a 
plouat şi oins sufid~ot_ Semana· 
turUl' ,iUut IlCoodlte cu zapada.. 

SATU-MARE: In cursul ultime' 
lor zile au c~zut ploi Ilbundente 
in tot jUdetul. Solul are umidlla· 
te sufiCienta. 

REZUMAT 
In zilele de 6, ., ,1 8 Februarie 

• plollat tn roalil ţarl. 
Zilpada a cA.ut In Nordul MoI· 

dovei. in Basarabia, Bucovina .. 
platolll Tralunlvaldei. Temperatura 
a sciizul bruSC la 8 Febrverie. iar 
solul, descoperit aau acoperit cu un 
strat in.uflcient de sipadl in majo j. 
tat.. pudelelor a Inghetat. Gerul 
nefiind mare, semănăturile n'lln a· 
vut Inc.li de suferit. 

Repartizarea Inspectorllor generali 
,1 a Inspectordor fin~nclarl 

Inspectoratul Vii. TImişoara 

nsp~ctor generat cu delelZ'atle fiilor financiare din drcumscriptla 
lUeanu. DI. Ispectot flQlIoclar ce fi S'a flxat, rămâ()and rAspun· 
,Olleanu, cu reşed1nfj la Arad, zltori de nefplinirea debifelor. de 
(ru jDd~iele: Trmlş-Torontal, neacoperlrea răma,1telor şi de o' 
:ro. B!llOf, !..':ara, şi Severin. rlce sustr2gtri sau frauda, careva 
ISpectorU gt:n"tali N. 1. pet· fl adusă 11 cunoştinta M,olstms
u şi C. Proc:oplu. Ia dlspou- lui pe orice altă c:alf', decât ace
ntnlstt'ru/ul. D. Inspector ge. Ia II organelor de control, con· 
I C. Procoplu, va glra provl- form ordinelor circulare date. 
I Circ. Il·a. l!Jspedorul flnaacldr de clrcu m
, 11l8pector floandlr CarnII 8criplle, va trimete IUnllr, III prl
ellnu, Cu delegatje de Inspe- mele zeCe zile a fiecarei luult ra· 
(feneral se Insarclnead cu poarte de mersul general al ser
ec~a SerViciului de Timbru vidului, d lmnhot Inspectoti ge' 
Intreaga tară. Derall, arătând defecthmlle şi pro
'. Inspector tlRaDcl.r N. Antlrei punâad masuri de Indreptare. 
lor, r.sfe ataşat pe JangA Dlrcc· Inspectorii flnan:iori de circum
~a despligublrtlor de ra8bolll. Scriplie lşl vOt justlfka, deose· 
nil I~spt'ctorl financlcrl d~ bir, timpul rllfrebutn,at,· pria me' 
un8crlpl le au 10 insardnarea I morll lunare, f!lalntate Cu oC8Ziu· 
100ti .ltjbu1iu~ll~ A~e_I~~!!~~: ~~._:~~~rl~~r "p.e_~!~~_o!dgnap,area 

Turneul Teatru'ui 
REGINA tflARIA 

din Capitală, cu 

Marele succes 
al stagiunii 

Cel care 
primeşte 
palme 

Dramă in 4 ade de Leonid 

OI Ion Manolescu 
În rolul clownului - şi cu 

acel., ansamblu' 
dela Bucure,U 

In actul I şi Între actele 2-3 
divertisment de ~lowni muzi
caii cu bine cunosculii cIowni, 

d·nii 

Ciacanica şi 
Caramela-rizli 

Itinerariu 
pentrU Ardeal şi Banat I 

TilDişoara : 
Marti 25 Martie; 

A.rad: 
Miercuri 26 Martie; 

Oradea: 
Joi 27 Martie; 

Cluj: 
Vineri 28 Murtie; 

Sibiu: 
SâmbăIă 29 Martie; 

Sf.-Gheorghe: 
. Duminică 30 Martie; 

Braşov: 
Luni li Martie. 

Vizita ţi 
marele 

magazin 

[UfI···· . 
~. ttlmHU~ 

~uccesor 

IH~MI 
IVftH~VI[l 

~RA~[~ 
B-tiul IgD ele ferdinand HD. 11 

Sosin~u· ne UD mare tran!Dnrt 
de mărfuri. iiM DUS In vInzare: 
Molino • • • dela 28 lei mir. 
Şifon pl. albîlnrl. 32 .. 
Karfon (Stambă). 38.... 
B.rehet • • •• 40. 
Zefir pl, cămăşi. 48 ,. .. 
Plturi gr 0lI se 
ppnlru Internale • 400 lei buc. 
PlIipumi • • • • 600 .. .. 
PAtul pl. ceercea· 
furi de pal, 140 tIU. 
liitime • • • • • 110 lei mIr. 
PARII pl. eellreea' 
furi de plăpumI160. 
180\11 200 cm.liiUme 150 » • 

TeDiss·nanel (Finei) 35 .. .. 
Stofe bărbăteşti de 
lână • • • • . 300.. .. 
PAnză de casă deie 32. .. 
Pânză pl' sallele dela 80 .. 
·f .. fe de mese de!!. 100.. .. 
Şervete de masă dela 38 lei bue, 
Şervele pt. pahere dela 28 .. 
CU'I'erlllrl albe de. 
plchel dela • • • :IDO.. .. 
Cuverlurl de pichet 
difer' le culori dela 300 .. 
PAnzll de lulii.. 100 
clm. llijime dela • 45 lei mIr. 
PlImii de lulă, 140 
liillme dela • •• 53.. • 
Bssmale (cârpe) dl.' 
IAnă dela • • • • 120 lei bile. 
B~smllle (carp!.') de 
ală dela ••• • 2$. _ 
Batisle dela • •• ,.... 
Preşuri, 65 elm. II· -
tlme dela. . • • 110 Jel mlr. 
Preşllrl 90 clm. 111-
lime dela. • • • J 40. .. 

La fel şi celelalte 
articole se vind 
cu preturi extrem 

de reduse. 

€eoul 

Calea ferată aehită 620 milioane 
din vechile datorii 

Cum se vor face plăţile 

Se ştie cii administraţia căilor 
ferate, mai are de platit o sumA 
de aproape 620 mtHoane lei, da
torii. rămase dda 1919 şi pânAla 
1925 Inclusiv. 

Aceste datorii aU fOst mereu 
amilnate până se va gasi o l;olutie. 

DupA tratallve aVute cu m'nls
terul det fInanţe, aceastA soluţie a 
fost găs'ta fn sensul lumator: 

Ct/e 620 de milloa,.,t lei vor fi 
platite de min/sttr, drept des,,1-
gub re drumului de ftr, pentru 
serviciile făcute diverselor autori. 
tdll, tn cursul aUllor respectivi, 
aaică dela 19/ f:j pt1rrtl fII uuul 
trecut. 

Cu modul acesta, fără a St lm 
ţJfI'1ăra bud!!etul relffel autonomt' 
C. F. R., mlnls/erul de f/nanţ~ 
rezolllll aceasta Vtche ehlstiunf, 
CII folosul fum/zorilor din Iară 
şi celor din strălrz.;fate. 

CUM SE VA FACE PLATA 

S'a hotlirăt . ca pentru aCl!sle 
datorII, edea feratA să en',ltA or
donaoţeÎn contul mlnl8terulul de 

finanle, de Ia o d da care Va fi 
anuntata, iar plala să fie fă;::ut~ 
prin cekLlrl emise asupra BanCIi 
Naţiollale. 

Intrelga snml! de 620 milioane 
lei, se va lichida asUd ta curs de 
câteva zile, r.aTl;ânând doar ca 
singurele datorII de achitat, cele 
pe cari le mal are celea ferata, 
pentru anii 1926, t927 si 1928. 
in sumă de aproape 400 milioane Id. 

In ce prlolelte onl!uja'1ltllldt 
facute (fi (ursul anu al 1929, ele 
aU fast pLătite uoro'lpt Inuf!ral. 
iar pentru furniturle fixate pen-· 
tru QCtst OII, ele se achiM dupil 
pffutdurle budge1ulal. din veni
turilt curente ale a,tmimstraţltl. 

Dupa o Matistlcd in cursul 
lunilor Ianuarie li Ftbruarit, s'au 
pIăM de euiea fer:1lti, aproxima
t," 800 miiioane 'a pentru luc
rari ,i jurnifurl contractate In 
tVlul expIrat. 

De aitfel, tII f"rma tn cart 
lJudgetul C. F. R. ve 1930 il fast 
(ntocmIt, sunt t,lldiurIJtt orice 
SUIJrlU, cel patin fn ce prilJtştt 
plăţile cl.J.rtnt~. 

LeUIUII ~e ema feratl. inITe 8il~OYÎna ~I Maramnre~ 
Distanta Cerniiufi Oradea tn 15 ore 

Eri şi alaltăieri a avut loc la 
Cluj o conferinlă feroviara la 
care au participat delegati ai ad. 
ministraliunilor de căi ferate din 
România, Polonia şi Cehoslo
vacia, pentru stabilirea orariului 
circulajiei noului Iren Cern<luli. 
Sighetul-Marmaliei-Oradea. 

Acest tren, va face o legătură 
directă intre Bucovina şi Mara~ 
mureş. fraversiind teritoriile pol 00 
şi cehoslovac. 

Din partea căilor ferate polo. 
neze a participat. Ia această con· 
ferinlă, d. Moskuna, consilier mi· 
ni .. terial din partea cHior fera le 
cf'hislovaee d. Brozek, iar din 
partea c. f. r. d. ing. Miclescu, 
directorul exploaUuei, 

• 
-S'a stabilit un itinerar prin 

S!ghet va ajung~ la orele 815 
seara, - iar ln Cernauti va sosi 
fa orele 6 dimineaţ.J. 

• 
Garnitura noului tren' va fi 

compusa din vagoane româneşti 
şi eventual un vagon de dormit, 
dacă necesitălile vor cere. 

Pasagerii VOr călători conform, 
conventiei Încheiat~ În cursul 
lunei Noembrie 1929, la Bucu
reşti, fără paşaport şi cu bilel 
de tren, Ioma.eşti. 

Intru cât conventia Încheiată 
Între cele trei state: Româma, 
Polonia şi CehoslOVacia, ou este 
incă ratificată, Imia se va deschide 
după ratificare sau poate, chiar, 
dupi schimbul notelor diploma
tice obişauite. 

• 
cart se ~eailzeazd dIstanta intre Odată cu deschiderea traficu· 
Cernăuţi li OrlldeJ, tII 15 or~ lUI de călători se va deschide şi 
tn loc de 48 ore, ca ot.7nd acum. traficul de mărfuri. 

Trenul "a pleca dl!1 Cernăuţi Pentru ziua de II Martie 1930, 
la orele 9,35 seara, va trece prill este flxat1i o nouă conferinta, la 
Sighd la ora 530 dlmintala şi Coşice (Cehoslovacia), intre deIe· 
va ajl1'1ge la Oradea la ora 1.0.5 galii poloni, cehoslovaci şi ro· 
dupa amiază, 1 mAni, menitii a desăvârşi aCOr-

La (napoiere" plecarea din dul în ceiae priveşte amănun· 
Oradea tia li la orele 3 d. a. III lele de serviciu ale: frontierelor. -
Dprovizionarea căilor fe'ralBCU cărbuni 

Nu se vor importa cărbuni străini' 
. Ll ministerul de comunketii 

II ovul loc o conferfnlii la cere 
eu particip6t duii Or. Gafencu. 
8ub",ecrelar de stat la Mimsierul 
I:omunkollilor, Ing. Shm Vidll· 
ghiD, direclorul g~ner61 al Cai· 
lor fer ote, ing. SI. PrelorÎl!U, 
preşedintele contiliului de admi, 
nistralie 81 Regiei oulonome C. 
f. R. şi ing. BlIJoI, dJreclorul mi· 
nelor dela PlelroşanJ. 

LICIH. TIILE PENTRU ",PRO 
VIZIO.~AREA CU CĂRBUNI 

S'd discutat mOQtllttDteo t;ne
ril Iicitollilor penlru lIpro~it.io. 
Mrea drumului de fier cu căr· 
bunii necesari serviciului de Irac' 
liune. 

PliAt' licitatie se V6 line in 
tiua de 12 M<irtie 1930. 

La unele oblecliuni rldlcote 
de d. Ing. Buloi, in privinta Coo' 
ILIătei S'1l rllspuns •. de căI re d. 
Ing. P,elorum că regia autonomi 
Il căilor ferole Du poale garanta 
un lII1Dimum de CODsumdlie. 

T !,ltu! depinde de prelurile la 
cari se vor oferi cărbunii şi de 
rentabilitatea Intrebuinlă el lor. 

S'd .ratul. cu ocest prU!:'j, că 
cu cAI c6rb~nii Wt fi mlll ieitirU, 
cu atât admlnistratill că:/or fe' 
rate VII fi in mihuri să cum
pere o cAlititate mat R18r",. 

PR.OBLEMA COMBUSTIBILU· . 
LUl LA. C. F. R. 

Penlru căile f€rale chestiunea 
combustibil ului se pune În mo· 
dul urmălor: 

Prin intrebuialarea lui la în
călzirea apel dIn locomotive se 
obtin vaporii necesari. Deci ren· 
tabllitatea se pune In raport cu 
consumaliuneo. 

Acel combustibil ctlre consu
mat Într'o centllate cât m/'!i mică 
va evopora o cflrttllale ctit mai 
import8nhi de apă, prezintă pen· 
tru Calea feralii rent'.1blutatea cea 
mal miSre. 

Experîenle1e ce se vor face 
pâuă la 12 Martie. atât cu căr· 
buni, cât şi pikura şi IIgnitul 
vor stoblli coeficientul acestei 
rentabllit6tl. ' 

PRETUL COMBUSTIBILULUI 
Asupra pretului DU se pG81e 

face de pe a,~um, nIci un prag· 
nosllc, Întrucât el va fi determl· 
nat de concurenlLl ce În mod 
foial se va produce, Între sode' 
tilile furnl:toare de cărbuni. cu 
pril~ju~ }icltatlef ce se ve line 

De asemeni. repartitia canti
tăIi~or de combustibil. de care 
are nevoie c8le8 ferelă, '8 fi in· 
dicală de pre'urile la care el \'8 

fi oferit: 

NU SE VOR IMPORTA 
CARBUNI STRĂINI 

Un' ziar din Copiială II afirmat 
că s'tl rezervat o COli de 20 
la suta cirbunelul străin, la Jjci· 
tatie urmând 6 se prt'zellla. şI 
sociflăli carbonifere 'străine. 

Ştirllll I?sle pe de6Jllregul de 
domeniu! fonlezid. 

D. ing. SI. Pc.lorlan, preşe' 
dinte:e con olliulul de ad 101nlslro
tie 81 reg·el tlulanome efr .• ne a 
lllJtori~at să 8nunfăm că la Jid
tlltitt de!o 12 Morile nu se vor 
pfl zenta decât min -le româneşti 
de cărbuni, inlrudit căile fertile 
nu vor consuma del ât carbuni şi 
l,gnil Indigen. 

De Importul unei cote de 20 
la !!ulă d n neVOile drumului de 
fier n'a fost nici Oddlij YOlb6 •• 

Când va, acum Ut1 8n. d. Oa8. 
ton Le~erVl'. experhll francez de 
pe IAngii Cfr., fusese de părere 
să se i.llporle cărbuni pentru 
nordul Bucovinei şi Basarabiei • 
A fo . .;i o simplă pir.~re şi nimic 
mai mult. 

Părerea ace;Jst) n'6 inlral insli 
nid in veduÎie tldm. nistrftllel 
dr. şi nici in ale guvernului. 

Tot publicul românesc 
este convins că la . 

Restaurantul şj B D d e g, 
~,OitllZ~~ 
din Calea Dorobanlilor 10. 
conduse de subsemnatul, se 
pol lua cele mai excelente 
aperitive şi deliclollsele ro !in· 
ciiruri româneşll, cu preturi 
extrem de reduse. 

Gratru special cu renll
milii miillel, palricleni, fu· 
dulii. momlte, fleicl muşchlu· 
leti, elc. 

Vmurî din cele mal exce· 
lente servite din piynită pr~ 
prle,începllnd del1130 lellliru 

Concerl de radio 
,1 patefon 

Proprlelar: 

Gheorghe Botezcfn 

'eIJ. 1. 

Comisia pentru clasarea 
menilor din configenful 

oa-
1930 

~ 
J 
j 

P,in decizia minisfer/a/il No. 
129 din 13.11 930 ,'a aprobat ca 
111 IItderta accelerărei operaţiu· 
nilor de clfl9Q,e a lmtfi/or din 
contfgentul 1930, suprallizita io, 
sd se !acd de căfrt următorii 
medici .' 

Corpul 1. armată: medic gene
ral Vasilescu August, medic col. 
Dobrinescu Ion; corp. 2 arm. 
medic. gen. Negoescil Mihail, 
med. col. Cristian Eugen; cor· 
pul 3 umata: medic general 
Constantinescu Firu, medrc colo
nei Mândru V.; corpul 4 armata: 
m· dic general Manea Ioan, me. 
dic cc:lonel ~ălacioiu; Corpul i 
armata: me.dlc general Popovici 
Cezar, medIC COlonei Constanti. 
neseu N.; corpul fi armata: me. 
dlc genefal Marosin N., medic 
colonel Irim~scu Gh.; corplal 1 
armată: medic general MihăilE'$cu 
C. ~piridon, medic colonel Gm
escu CAin; corpul V. Munte: 
medic gen. Costea, medic col. 

Publicatie. 
In conformitate cu ord. Nr. 

3449/1930 al Cassei Auto· 
nome a Drumurilor de Stat 
căutăm un local potrivit 
pentru instalarea Serviciului 
de Poduri şi Şosele din 
Oradea. 

Clădirea. ori parle din 
clădirea respectivă trebue să 
conţină 3-4 camere mari şi 
bine luminate pentru biurou
r/le Servictului, să aibă loc 
pentru gararea unui automo-, 
bit. iar ln lipsă de un ase
menea adăpost să aibă in
trare pentru vehicule şi In 
curte să fie posibil a se 
construi prOVizoriu o remiză 
de sclJnduri. Eventual şi 2 
locuinţe de cOte o cameră 
şi accesorii pentru omul de 
serviciu şi şufeur, sd fie 
cuprinse. 

Termenul de tnchir/ere 
}-2 ani tncepdnd dela 1 
Mai a. c. ori inainte de ace
astă dată. 

Ofertele pot fi tnaintate 
personal In orele de serviciu 
ori prin pOltd la Serviciul 
de poduri şi şosele Oradea, 
Pte!eclura,parter, Cam. ' 16, 
p4nd la dată de 10 M.ar-
tie 1930. ..' c •• ~ 

ti 

Oradea, la 22 Febr. 1930. 
Seful serviciului: 

bllJ, ALEX, a A VRA 

Vizitati I 
BOdega ,i 

- Restaurantul 

DI. Popovici 
PI_ta Ultlril No. ,. 

Serviciu prompt li eOD.iiiocias 1 

-

Bălescu c.; Jnsp. g·ral al cav. 
medic general Raian 1., medic 
colonei Falcan Ioan; Inspect. 
Marinei; medic general Conlltan_ 
tine,cu Ilie; (nspect. Iviatiei : 
medic general Dimiuiu D. 

Pentru trupele neîavi,;ionale 
din garnizoana Bucuresti supra_ 
vizita se va face de către med. 
col. Saîdac 1., iar contra vizita 
de către med. col. Popescu T. 

Pentru trupele apartioâlld cor· 
pului grănicerilor, contravlzila. se 
va face de către medicul col. 
Inăşescu N., iar supravizita de 
catre medicul general Badescu C. 

Unitatile aparlinând corpului 
jandarml!or vor fi contra şi .Il
pravizitate de către medidi co
mandamentelor de pe teritoriul 
respectiv. 

Membrii comisiunilor vor avea 
drept la indemnitatea tie trus
port şi misia regleme~ltara pe 
timpul duratei operatiunilor. 

BURSE 
pentru studentii romAni 

Guvernele ceboslovac şi flolo
nez au comunicat ministerul nI l:!~ 
strucţillnU. el an infllu,t dte o 
bUrSă pentru câte un Sildent ra
mân. care si studieze Iloba 1111)" 
tia şi literatura ţărilor r.,spe~tl' .. e. 

.) 

#. 

! 
_w,_____. ..t ' 

• 

Mlolsterul insfrucliunll 1 fixat 
con..:urs pentru ocuparea lcegtar 
b"rse şi anume: pentrq burn 
cehoslovaca la 5 Martie, iar pentru 
bursa polloneza la 8 Manie. ti 

Ambt e concurSuri se vor tine' ii 
la facultatea de litere dia 1 .. , in 'i ~" 
fala uneI comisii compus!, dlll • ·1'''' 
d'nil profe~rI: 1. Barbu/eseu,!. r: 
Milea şi N. Nandrlş. "'ţ 

Inscrierile se fac la minister, 

::u;n~:: penSI~ :1 
nallJor dela C. F. R. r~ 

Regia autonoma a clillor ferate '., J!. 
• ţdee!s ca slujbaşii act:st,.t

l 
frr7tf- ,} r: 

tu IUOI scoşi ta p:'niile 1. 1111(l' \" 

alie 1930, sau ce! IVI1'.Î1 de & fi " , 
pensionatl la 1 febrllane.catclu· '.i' ,'. 
cl1esc in cladlrHe .adc1llnlstraţtel, si ~ t . 
fie Ingaduit' de .. Jocul aceste la- ' . i 
cuCnte, daci ele Dil 1I'.!Ilt flt strics 1 
leg;)tarli cu serViCiul ex.:utiV, p1Ul :, ; ~ ... 
la 23 Aprtlie cel mai t!a.lu. t ; 

Acel care ocupa fUSJI hcalc.ţe ;~,' ! r .. 
care suut fo strarlS~ egă;tvÂ ,II • 
sdvlctul !!'xecull\', de" dUIo',l I('g~ ii l 
ar trebui sI tie l~gadu!ţt cel mult .f "1 

:~: :~: :,u::su~~c~:~n~ ~ ~r:: -~,'~~:.' .. ~~ 't,.,' .•..•... l~:. 
dere timpul de i<\w4, piinl1 j,,' 23 , 
Aprilie CIt. 

ImpozItele 
tunctlonarllor piirfll:ul~ai 
o dell'gaţle I fundil;,olrlloc din 

IndUstrille particv!ae h fJ-ull:e cu 
preşedintele A. F. 1. R. sa pre
zenlat eri fa audlel'Îi: d·!uj mini .. 
stru de finante, .~atu!a i-a. !nm" 
Ddt un memoriu li! dle-stl~nea im' 
pozltelor functionariI cr p lrtic!l'c 1'1. 

Dell'(lIfla a cerul ca O cotil u~ 
200(. din salariile fUnctionarilor 
particulari" constituIe Ull lond 
de prevedere al fiecărui salartat, 
scutit de orice fel de Impozite. 
Aceastl pentru eli funcVonarli par
ticulari tllI sunt asigurat! pnn o 
CISS! de penslunl şi n'au nld _la
bilitatea in servIciu. 

D. ministru de finante a ptoml4 
delegaţiei ci va studia chestfu'1el 
,1 Va do rllspllnsul du 'IJ terme.a 
de opt zile. 

.. 

Benzină 
uşoa.ră 
penlru Ilutomobile $II 

gils",şte 11l Ilulomatu! 

din dosul teatrulul 
Serviciu permllDent1 

Proprilltar : 

Florlan Ben'ea.. 

" r, J;' 

l' :' 

j:f 

OI R Ee T 1 li NEA. SOC 1 E TA T fi J r RAM V A E LOR, O RAD B A 

ITINERARIUL 
Curselor de alltobure pe dislaula Oradea - Tileagd - Al~şd - 8orod IIi retour. 

Va.labD dela 2S Ianuarie tO~ 

Plecarea. dela Oradea PiaJa UnirII 

TILEAGD \ la ora 71 :IZ.55 \. 18.50 ~,. 
ALEŞD • 6 12, 13,30 17 19,1O 

BOROD \ • 16 - - -

Plecarea dela Tlleagd 

I La ora 7 ,S 5 I I 
Plecarea dela A1eşd 

I La ora 6.'0 1 7,40 i . 13,40 I 19 I 
Plecarea dela. Borod 

I La ora 6,30 , 
In zilele de Luni pe dIstanlll Oradea-AJeşd va moi fi o ~ ia plus CII 

plecarea din Orodea la ora 13,~ ş\ plecarea dia Alqd la orll .,,~o. 
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Descentralll'.:area ftdntln!straU""a - -
Atribufiunile şcolare, 

ale directorilor regionali 
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Ministerul instructiunii a sem
nat decizia, prin câre se stabi
lesc În mod definitiv şi precis 
atribuţiunile directorilor regionali 
ministeriali. 

Prin ace3slă decizie, directorii 
regionali au următoarele alribu
tiuni: 

A numi şi înainta personalul 
serviciului ministerial al instruc
tiunii publice şi al cultelor până 
la gradul de şef de biurou inclusiv. 

A transfera functionarii admi
nistrativi dela o localitate la aIIa, 
în circumscriptiunea sa, in inte
res de serviciu, sau după cerere. 

(Numirile, Înaintârile şi tran5-
ferările se vor face cu respeda
rea dispozUiunilor legii şi statu
tului funcţionarilor publici şi a 
regulamentului de aplicare, al le-
gei). 

A acorda concediu tuturor 
funcţionarilor administratîvi din 
circumscripţiunea acelui directo
rat şi a aplica pedepsele discipli
nare prevăzute la punctele 1 şi 
2 ale arI. 51 din acea lege. 

PENTRU fNVĂŢĂMANTUL PRt-
,'i',. MAR AL STATULUI 
'r'~"'~-·-, .. A aproba numirea de invătă-1 '. tori cu fitlu provizoriu. A aproba 

:t detaşăriIe în regiune. A aproba 
transferările În regiune. A face 
propuneri pentru numiri cu titlu 
definitiv. A acorda concedii până 
la 6 luni, (fără ari. 159). A pro
pune budgetul învâţământului din 
regiune. 

I ' 

A face propuneri ministerului 
pentru creafiuni noui de şcoli şi 

. posturi. A aproba orarii. A numi 
directori cu delegatii pană la a
probarea ministerului. 

A face adrese de multumiri 
'învăţătorilor şi profesorilor' meri· 
tuoşi. 

PENTRU INVĂTAMÂNTUL SE
CUNDAR, ·NORMAL, SEMINA
RIAL ŞI PROFESIONAL AL 

STATULUI 
A semna diplomele de bacalau

reat, de absolvirea şcoale!or nor
male şi seminarii, aşcoalelor co
merciale ,gr. 1 şi fi, meserii şi 
menaj. 
, A aproba dispense de vârstă 
penku elevi. A aproba trecerea 
elevilor dela un liceu la altul În 

cursul anului, În condiţiile regu
lamentului. 

A face detaşăI-l În interiorul 
regiunii, afară de cei din Capi
tală. A acorda concedii pâna la 
6 luni înfr'un an, pentru boală 
şi interese familiare, fără plată. 

A aplica pedepse, observaţii, 
alJer~ismentul confedinţial şi pub· 
lic, amendă până la 10 zile. 

A elimina elevii din şcoala pe 
un an (H). 

A ordonanta salariile şi in
demnizaiiile şeWor de servicii. 

A distribui cercetările Între 
inspectorii regiunii, după compe
tenţă_ A rezolva cele ce intră În 
competenta sa şi a Înainta cele
lalte ministerului. 

A aproba proiectul de budget 
şi a·l trimite ministerului. 

A aproba excursiile în ţară 
mai mari de 10 zile. 

PENTRU lNVAŢAMÂNTUL 
PARTICULAR, CULTE ŞI ARTE 

A Mmi comisiile conform ari. 
80-81 din regulament. A delega 
în caz de nevoîe, preşedintele de 
la examenul de absolvire de curs 
primar (art. 65 din lege) şi la 
examenul de admitere În cursul 
superior (art. 65). A numi dele
gati speciali la examenele parti
culare, după caz (ar!. 81 lege). 
A aplica avertismentul al Il-lea 
şcoalei, conform art. 85 din lege. 

A primi jurământul membrilor 
corpului didactic titular din in
văţământul secundar-par1icular şi 
confesional (art. 21 lege). 

A aplica avertismentul public 
şi amenda {art. 88 litera b şi c.). 
A dispune procedura conform art. 
97 din lege, excepiându-se pe. 
deapsa dela art. 88 litera c. A 
ridica autorizatiunea dela o Jună 
până la un an (art. 88 litera b), 
Suspendarea unui membru al 
corpului didac1ic, conform art. 92 
din lege. 

A aplica art.l;l77 litera d. din 
regulament, faţă cu elevii particu
lari. Pentru elevii din şcoalele cu 
şi fără drept de publicitale, apli
când aceeaş procedură discipli· 
nară ca la stat. 
. A ordona inspectii şi anchete 
pentru institujiile şi funcţionarii 
pendinfe de culte şi arie, con
form legilor organice .. 

~ Examenele de limba romană 
l" la . $~oll,e particulare. minoritare $1 
.,.',~~ confesIonale 
j 
1~ 

, ,- S'a decis printr'o deelde minis
terial! a departamentului Instruc
ţiunii şi cu1telor el InvatAtorII. in
stltutoril şt profesorU (barba,1 şi 
femei) dela şcolile particulare. 
m!aorItue şi confesionale de toate 
,radele (azllurl confesionale, gra
"!nl de copII mici, şcoli primare, 

, itrJUlazll, licee, ,coli co merciaJe, 
,coJI normale j de meserll, de u~e
n!cI, comunale etc.), car! functlo
pe.zI cu An fIri drept de plJb
Deltate şi DU ,'au prezentat 
.uu 1111 aa reullt la eumenele de 
limba romanA, tinute fl] sesIunile 
IlIterloare, se VOr putea prezenta 
pentru ultlma oarl la acest examen. 
in anul 1930. 

Ace&te examene se VOI tine fn 
IDI1I 1930_ 10 două s esianl, una 
dela 23-26 August, după cum 
armem: 

a) Pentru fnvltAtorl şi Inatltu
torl, la sediul dlrectoratelor res· 
pecfive. ca excepţia dlrecloratului 
Cluj, unde vor fi douA centre de 
examInare: Ullal la Cluj, pentru 
judetele: Maramureş, Satu-Mare, 
$ilai, NasAud, Cluj, Turda-Mureş, 
,1 Alba; cel de doilea la Sibiu 
pelltru jud~tele: Sibiu, Hllnedoara, 
Talllava-MJca, Târna VI' Mare, Fă
glra" Braşov, Odorheio, Trei
SCaune. Clnc; 

b) Pentru profeaorii ilie grad 
secundar dIn dlredorat1!le Clui 

< ,1 Timl,oara "tor fi doui centre 
d", examinare: Cluj şi S!bla. 

LI Cluj se vor pre:r.eot. profe' 
. sorIJ dia judetele: Timlş-T afontal, 
c.ra,~Severln, TarDava MIcii, Tar
nlva-Mare, SibiU, FJlgllraş, Bra
~v, Trt:I-Seaune. Odorheiu. şi 
OIac. 

La Iaşi se vor prezenta profe· 
sorll din dlrectoratele Cernl1uti, 
Chlşln!u ,1 lIş!. far la Bucurt' şti 
tti din dlrector.tele Craiova şj 
8I1cal'eşti. 

CONDITIILE EXAMENELOR 

Examenele se vor ~De in Hmba 
romani, după urmatorul program: 

Pentru Invătatori ,i institutori: 
a) Limba romanii, Istoria româ

nilor.l<eografia Romaniei şi drep
tul Conşntu'ional, dupA programa 
clasei IV'I, a şcoalelor primare 
ale Slatolul. 

b) O compozlţie dIn limba ro
mini cOnstând dintr'un dlcteu 
scris. de puterea celor ce $e dau la 
eL lV.1 primară ,1 dintr'o cooveţ
saţie de 5 minute asupr. mate
rillulu) unei car II de ~tlre de 
clasa IV. prlmarl_ 

Penlru profesorii şi male,trU d.e 
curl kculldar: 

a' O compoziţie Ilb eri de B 1J" 
ba rorulnl dia care să se yadtl 
pt1terea de exprimare In seri,; 

.XIX-Iea şI conptimpora.nJ, cuprin
si f11 prognmol liceului; 

!=) Conversaţie de 5 minute, 
prIn care si se constate dlcl1 
posedA limba roma.nl In graiu. 

ProfesorH de Istorie, geografie 
şi drept, vor fi examlndţl şi din Îs
taria rom3nllor, gt'ogralta Roma
olei şi dreptul Constitutional. du
pl programa elisei a UI-a a glm-
Ilazi nlu!. ' 

TABLOURILE 
Tlblourile membrUor corpului 

didactic de toate gradele (prImar, 
secQndar). eate trebuie sll. se 
pft"ziote ia aceste examene, vor 
fi alc:ltulte de cAtre dIrectiile şco' 
llior partkulare, m!lIoritare şi coo' 
feşionale şi foainfafe austinlUon. 
lor pânA la 15 Martie 1930, iar 
a ceştii le vor Inainta m!nlsterului 
pAnl la 1 Aprilie 1930, cel mal 
t3rzlll. ' 

In tablouri Se' va menţiona dacii 
r~6pect!vul membra III corpului 
didactic se prtzlllt!l Ia examen tn 
s~zlllnea din Aprilie san in Iezi
unea d!n Auguflt 1. e. 

DacA se constata eli. dlrec!ianlle 
nu au trecut pe tablou toţi candida
tii cari bU au examenul de Jlmba 
romanI, vor fi direct responsabile 
şi vor ti pedepsite pentru omisl
unlle fleute. 

Comlslunlle examlnato.re vor 
fi alcătuite III felul IlrmAtor: . 

a) Pentru InvătAlllantn! primar, 
dlll cAte I1n Inspector primar din 
dlrectOl'atlll ministerial respectiv 
ca pref~dlnte şi din doi insllta
torl Dumlţl de minister' 

b) Pentru lnvlţlma."tul de grad 
secundar, din cate un Il1spector 
general ea pn!şedlnte ti câte doi 
prOfesori secundari numiti de mi
nister, 

Notarea le va faCe cu cifre 
dela 1-10, CI! vaIorlle pe cari 
aceste Dote le lIS ro regulamen
tele ~~olare. 

Candatll carI vor fntrun! media 
6.00 vor fi admişI. 

Candidaţii profeSori vor plăti o 
taxi de examinare de 300 Iei fie· 
care; br InvAtAtorii o taxi de 
200 Iei. 

Examenele la ilO centru se vor 
tine numai dadt se ,nuola cel 
puţin 20 candldali. In cazul eli Se 
Inullta mal putini, se vor con
centrii la un loc c&ndidapl deJa 2 
SIU 3 centre. 

BANCA NATtONALA A RO
MANiei cumparl otlce fel de 
moneda de aur, pe cursul 
ce' mai ridIcat. previzut de 
stabilizare. 

Cursurll. pe ltuclU sunt 
.'I,.te la toate sucursalale ,1 agen,llIe BANCI NATIONALE 

'23 Februerie 

ŞTIRI ŞI FAPTE Reorganizarea 
statiunllor balneare 

Minislerul armatei a obtinut 
fondurile necesare pentru a se 
da ofijerllor din garnizoanele in 
care .161<1 este 8~umpa. din 10' 
coli!ijie depirlale de liniile de 
comunlc6,le. etc.,. o indemnj~ft· 
lIe lun6rii peste solda. 

IndemnÎl:etia aceasta se .a 
8chitft cu incepere dela 1 Apri
lie. pentru nnumUe garnizoane, 
rhiplte pe întregul terilorlu 81 
tirli; să se noteze cl nu este 
vorba de BuculeşU sali oraşele 
apro!'i ale de Ctipitolă. pentru 
care sunt mulle cereri, ci de 
oraşele mal nles dela periferia 
·Iărll. unde ofiterii nu cer nieio
dati si (le mulati din cauza 
greulălii traiului. 

Dupii cum 6cesle gamlzOHlle 
sunt mai mici şi vieta în ele 
este mal ane-.oi06să, IlU fosl 
tnglobate tn categoria 1, Il şi III 
aceasta din urmă ftind compllsă 
din gllmizoonele mBI acceplibHe, 

Indemnizat,a lunară pentru ca· 
tegoria 1. este pentru gent>rali 
5400 lei, of feri supetiori 4380, 
infefiori. 3650. 

CategorIa II, respectiv 270G 
lei, 2190 lei şi 1820. 

A IU. 1140 lei, 900 şi 700, 

• 
Prinir'o decizlune a Mfnisferu· 

lui Instructiunii publice şi al cul
telor examenul de înliintare pe 
10f! la gradul U el membrilor 
corpului didactic primer, cu 4 
8nl de functionare cu Uliul defj
nitiv, se va line cu incepere 
dela 1 Martie 1931. 

Pentru Il fi tnscrişi a. depune 
acest examen, dori:orii vor fBee 
cereri cu cel puţin un en Înalnle, 
!a dlrecloratele regîonale, pentru 
Il li se face inspecl1l1 specieli 
cerută de lege, nola lnspect ei 
speciale formând prima medie 
partialA elimIntllorle 8 exame
nului, 

" 
M/nisttrul d~ tnltrn~ a toma

nicat prefecplor de jadeţe, că 
"(lt să ton'loact tonsiliiie JUde
ţene sa se constitlle ptln(J ia 5 
Martie. In caz de contestatie, 
cOnstjtuirease ,a face dupd 15 
zile dela judecarea contestaţitl. 

• 
Cererile de transferare In tn

vl!ţaoăntul primar se vor adresa 
dlrectoratelor reglonale. cel mal 
t.rl!u pAnl la data de t Aprilie 
.. 1:. 

Invătătorl! pedepsiti C(l trans
ferarea DU pot obtine o noul!. 
transferare dec:At dupa Iran scrierea 
pedepseI. . 

• • < 

MlnIsteml agriculturii inştilnţnz! 
pe fUDctlonarii Inc_dratl, In cad rul 
actIv şi repartin11 la serviciile 
miolstrale ale agrleulturll li dome
niilor, din directoratele ministeriale 
locale, 51 le prezinte Imedlat la 
posturile lor, cun oscAnd cA In caz 
contrariu, vor fi luate mlsurlle 
prevăi:.Ute de legea statutului func" 
S!onulJor publiC! .. 

• 
In armafd s'a tdeut o' ml,car~ 

de tre':ere trr pozlfie de retragere 
şi de lasare In disponibilitate a 
unul număr de olileri. 

• 
Printr'un d~cret, publh:at in.Mo

torul aridaI- au fost numiti pe tîmp 
de 3 ani, membri ro comlsjuD~a 
de dlsclplin! pentru personalul 
din si,rvlclile centrale ti exterioare 
ale Ministerului Agriculturii şi 
Domeniilor; d-nU: 1. Q. PetresCu, 
consilier la Curtea de apel, Ca 
membru tltl1l.u, .vlad CI supleant 
pe d. Ioan M. Dobrescu, consilier 
la Curtea de apel, din Bucurl'ştl 
Ştefan Mihăllescu. director gene
lai tn admlnis(raţll centrala 8 
MinisterUlui, ca membru titular, 
având ca supleant pe d. Gh 
Ionescu-BrAila. director In aceeaş 
admillistraliune, I. Flann director 
Meneral, CI membru titular aYl\nd 
c. lupreant pe d. D. Zlatesca, 
director general in admmistratia 
centrali a ministerUlui. Gh. Pribo
illIlll, lIubdirectot general, ca secre
t ... al comlsluBli de dls-:lpllnu.. 

• 
Direqia generală a căilor [e

fale a hotărit ca. in v i il o r 
cusele de bilete din statii 
să fie desc::hise cu. o ori inainte 
de p\ecarea fiecărui tren, iar in 
caz de aglomerări mari cu două 
ore mai devreme, pentru • se 
evita inghesu lala pasagerllor 1& 
ghişee. 

• 
La minJstt.ful domtnii/or s'au 

luat llrmdtoareie mdsari: (Dupd 
MonltrJrul Oficial). 
. a) Nu este îngrllduit functio
narilor de a părasi servIciul, de 
a stationa pe salile ministeruluj, 
plibândn-se in cQnvorbiri CU par
ticularii ; 

b) Fiecare f1mc,ionar va res
pecta orele reglementare de ser
viciu, atât la venire cât ,i la 
pleca re, semnind co~dica de 
prezentă; -

c) Funclionlfii vor avea o 
atitudine demnă şi rt!spectoasiS, 
atat fali de şefii ierarbici, cât ti 
fată de particulari ; 

d) Accesul particularilor în biu
raII nil este ingAduit decit dela 
ora 11 înainte şi .tl1nci numai 
la şefii de unităti, singurii r. 
drept _ da inform aliunile şi li-
"''1 . Ii s C6fe. 

In virtu.tta aranjamtntalui tnter
naliolJaltncheiat la Qeneva la 14 
JURle 1929, la care a adu!JI şi 
Roman/a, pentru lnt/in/area untt 
cărţi de tranzit. emigraţii cari 
pleacd din eurOP>l ("tro fard de 
peste Ocean. vor putea /t scutiţi 
de ta:ule speciale di! control ,1 
de tranzit, tn urma obţinerii unei 
ctlrţt de tranz.t. Aceste cărţi l'or 
fi procurate companiUor de navl
gaţit, cu obligatia ca elt se! nu 
ie tlibereze decdt dupd ce St /lOr 
rtsptcla anumite condiţiuni. 

• 
Comitetul inspectoriIor generali 

ai armatei s'a întrunit ast6zi di
minieati snb preşedinlia d·lui 
general Cihoscbi, ministrul ar
matei, 

Comitetul s'a ocupat cu carac· 
terizările ofi'erilor. 

• 
Ministerul muncii, sănătătii şi 

ocrotirilor sociale aduce la cu
noştinta d·lor architecli că ha. 
tarind construirea localului ne
cesar instalarii Institutului de hi· 
gienă din Bucure,ti, of~ră trei 
premii nedivizibile de 200, 120 
şi 80 de mii lei autorilor celor 
mai potrivite proiecte pentru acest 
local. Proiectele urmează să fie 
prezentate pană la 15 Aprilie a. c. 

Cladirea va fi constrl1ită pe 
terenul facultătii de medicină 
lângA podul Elelterie, pe o ia· 
tindere de enea 2000 m. p. 

Dnii arhitecti doritori să pre
zinte planuri, sunt invitati să 
ceară programul constructiei tru
preună cu regulamentul concur
sulni şi celelalte date., direcjiei 
Institutului de higienă (Facul
tatea de medicină B-dul Inde
pendentei 8). 

• 
Au Inceput la minIsterul agri

cultarii luertlrJle comis/ti mixtt 
ptntru stabilirea puţului sIecle; 
de zahar pe anul tn curs, '. Ministerul de finaltle I relnoit 
ordinul citre şefii de vami de a 
lua măsuri in vederea unei Câl 
mai desăvârşi te uşurări a transi
tului prin fara. al călătorilor 
striiini. In acest scop, şefii de 
vlimi sunt invitati să vegheLe 
ca functionarii vamali sa se pună 
In acord cu functionarii puii tiei 
şi ai căilor lerat~ şi să faciliteze 
în cea mai mare măsură indepli 
nicea formalitălilor de control şi 
tranzitare a· bagajelor, dându·le 
toate lămuririle de care au ne
voie şi evitându-le orice nepla, 
cere. 

• 
S'a constatat un 'nceput de 

dumping tn ce priveşte industria 
zahănllul. ' 

Unele industrii striiine trimit 
zabir In România, plătind fireşte 
taxele, În scop de a lovi tn 
industria indigena. 

Guvernul a dispus să se facA, 
la punctele de frontieră, cel mai 
strici control in privinta antită· 
tBor in!roduse. 

Dacă se va dovedi că se rn
cearcă in mare acesti lovitură, 
importriva industriei zahărului, 
guvernul' va aplica tariful anti· 
dumping pe care nOllltarif vamal 
i-I pune la dispozitie., . 

• 
/ntrlJc4t lumJrile consiliului 

permanmt dl. pe /c2nl!IÎ minis
terul Instracllunlt pufJllce sunt 
prea aglomeralt, S.'Q d~cig sd se 
pună In fanctiunt şi Cta dt " 
doua slcllUn.t a aCtstul cons,lUl, 
care dt;i efa prevăzută trr lege. 
n'a functionat Dană acum. 

In noua stctlune ou fost nu
mitI d-nli V. Vdlcov/cl, IJrof~s()r 
universitar, PttFe V. Hant11Î 1',1. 
Negrlliu, profesori secundari. 

In cursul slIptămânii trecute 
ţ'a intrunit 11 ministerul instruc
tiei, comisia pentru examinarea 
l~gei invăIămâ,ntului secund:u tn 
vedera modificărilor constatate 
cu prilejQI primului an de apli
care integralA a acestei legi. 

... ' 

Ministerul i.structiunii face 
cunoscut, ci locurile rămase va
cante in învlti'im6ntul primar, In 
ulma publicării transferllrilor vot 
fi publicate in "Monitorul Olicial-
intIe 15-20 Martie. , 

. Dlucţlunta gtneraltI p~ T. T. 
a dispus Imparţtrea /i,.mor lele
fonice rl1 doud: locale " (nttraT
bane. 

La etl, localt 'lor fi taxate 
toale cont/orbirile din. CabInele 
publice cu posturile abonaf!lor, 
{ar la celt interurbane vor ft 
taxate convorbIrile (n cuprinsul 
judeţului sau mal dtpartt. 

.. 
MInisterul de industrie a decis 

ca In toate comlsiunUe care 'lor 
Itatl tnchelerl de conventII co
mercial e cu statele StreÎoe Si fi~ 
RUrez.e fi eAte doi delegaţi al 
Uolunei Camerelor de comert şi 
Industrie. ' 

Din ac~~ti doi delrgaţl U[JO! va 
reprezenta Industria fi altul C(l"' 

mectuL 
Cbt:ltuelile de prezentare ale 

acestor delega~ vor fi susllnute 
de catre .Uniunea Camerelor de 

DireCIIa preseI şllnformatiunUor 
dela preşedtntll cons!Uulul de mi
nistri comunică: 

Aflăm dlll sur,1 autorlz.ata ca 
lucrArile comitetului, care se o
cupA la ParIs cu revizuirei re
dacţiei acordurilor dela Haga, ,10 
problema ungarl, vor Imlrzla 
cateva zile, 

Ş.dintele nu se pot fine in 
lIecarc zi, dlverşU membrii II co
mitetUlui avind a exam!ua fiecare 
separ at, textele CU traducatorii 
lor franced fi englezI. 

• 
Jntptctorli generali al t"l'dtd

mantalal agricol au fost convo
caţi la discul/a generaliJ la tra
drumdrilor agricole (ntr'o impor
tantă conferintă. Conferinta a 
lost pregătită de d. T. Mtl'ldru, 
S'a discutat br,dgttul ŞCi)lJldor (lt 
4nul VIitor c4t li toate celelulte 
ntvoi de construcţie efc. pe CarI 
le au ,coble. 

Impunerea venituri
lor nete ale aren

daşUor 
Comisia Centrald Flscald tn 

şedinţa tinuta rri la mllllsluul 
de fin;mle. a hottlrlt ca venitul 
net .al artndaşllor ptfltru stabili
rea impuflPri( la Impozitul comet
clul pe 1930, In cazul cilnd ti 
nu lin. contabilltale rtguJatd, să 
,. dttermjn~ [fi conformitate cu 
art. 40 din ltgt, dupa cum Ur
meaza: 

a) Pentru arendaşii de grădini 
de legume cu caracter petma
nenl, veni de pruni şi alti arbori 
frnctiferi, venitul net impozabil 
se va determina luilndu-se odata 
şi jumiitate venitul la hectar sta
bilit de comisiuni!e ,de recensă
mânt pentrl1 fiecare categorie in 
parte. ,. 

IJ) Pentru arendaşii de grădini 
de legume cu caracter perma
nent, venitul net impozabll se va 
determina luându-se de două ori 
venitul la hectar stabilit aşa cum 
se arati la alin. de mai sus.-

ContrOlul 
creditorllor In (ullrile de 

concordat preventiv 
Comlsla, Insărcinata cu revizui

rea falmoaie! legt a concordatulul 
preventiv, a lacrat Joi sub preşe
dinţia d-Iul mhllstru al jL.l$tltlel Gr. 
luntao, pattlclp:lod d-nU Tb. V. 
Orghldao din partea camerei de 
comer, şi indu81r1e dil1 Bucureşti. 
Ing. C. R. Mircel din partea Uni, 
unii IndustrtaşUor, Alex. Ştefănescu 
şi G!"lt:Ion Ne!ta din plirtea băII
cilor, sena.turui Comşa din partea 
credltorllot dIn Ardtal, cum fi 
d-nil Ispasiu ,i Gucescu din mi
nisterul de jush~ e, 

Comlsiunea li examInat 10 prin' 
cipii chestluoea controlului Intre· 
prlnderilor, carora li se locuv!ln
ţuza bentflciul coneord .. tului pre 
ventlv, c4zlnd de acord asupra 
solutlunn ca acest Control sa fIe 
exerc!tdt de asodatla credltorllor 
dia toată tara. . 

Chestiunea va fi reluata în. ple
nul comlsiullll, la care vor p3rU
cip. şi mal mulrl mllglStraţl, spre 
a se stabili normele procedurale. 
cum şi textul modlfic:trdor, dupA 
cerlo,ele pdllclplUqr gener.le de 
drept. 

Noui norme de apli
care a legii timbrului 

ComisiulItrl centra/tI a timbrului 
tn ~ttiinta din 12 Februarie Q. c.i 

a fixat urmdioartlt. noul n.ormt 
de apllcart. a acesteI ltgi: 

Reconstilulrta capitalului unei so
cietati, redu& prin pierderile su· 
ferite. conslilllind UD nou aport al 
asoCiatillor este supusi conffJrm 
art 15 § 7 legea timblUJul 111m· 
pa~ilul prOporllonal de 1,32 la 
sutli sau 2,64 la sntă dupll Datura 
$oclt'taţei. , 

Conform art. 15 § 13 I~gea 
timbrului, vllnzlrile de vase pluti
toare sunt supuse la plata Impo
zltlliul de 3,96 la sutl .farl de 
cazul cAnd prin efectul· vinzArel. 
din cauza naţlonalltătel Cumpara· 
torulul, VasUl firod liiub pavilion 
romln pierde acest pavlli on; fn 
aceastA ipoteza vAllzarel fiind Sll
pual la plata ImpozitUlui de 6,68 
la Sutl cooform alilliatului Il al 
artiColului sus citat. 

:< Anl.proiectul da .e.8 balneo-cll ... atle 

La ministerul muncii, - sub
secretariatul sănă!ătii, - s'a în
tocmit un ante-proiect de lege 
balneo-c1imatic. 

Ante-proectul a fost trimis spre 
examinare soc. de hidrologie şi 
climatologie medicală, Asociaţiei 
generale a medicilor, etc. 

Acestea după ce-I vor eramina, 
vor înainta ministerului observa
tiile lor. 

Din expunerea de motive care 
însoţeşte proiectul extragem ur
mătoarele: 

BOGATIA APELOR MINERALE 
ROMANEŞTI 

Statiunile balneare, cIimatice, 
isvoarele de ape minerale şi toate 
institutiile adiacente lor. consti
tuesc una din averile mari ale 
României întregile. 

Nu există in altă tără uncidu 
de ape minerale atât de bogate, 
aproape complect, ape care au 
calităii terapeutice neÎntrecute. 

Cu toate acestea, de câţiva 
ani, staţiunile româneşti trec 
printr'o criză grea, care poate 
încă nu s'a închis. . 

Această situaţie nu se datoreşte 
atât faptului că mai toate insti
tutiile noastre sunt lipsite de 
confortul atractiv şi deci din 
aceasta ar rezulta un exodiu de 
clientelă, distrugător pentru sta
tiuni. Ea se datoreşte crizei ge
nerale fina nciare, care a atins 
şi staţiunile franceze şi cele 
germane, l?roducând chiar ~on
mcte prin concurenta nelOIală, 
internatională. 

EKodlu a fost ori unde şi va 
fi oricând aşa: statiunile franceze 
remarcă faptul că foarte nume
roşi conaţionali au trecut fronti
era la statiuni streine, ii con· 
damnă, dar probează că şi criza 
statiunilor este consecinţa crizei 
generale. ' 

Totuşi această observaţie nu 
constituie un argument ca statiu
nile noastre stărămână în situaţia 
actuală, trebuie să fie reorgani
zate şi trebuie să li se; dea 
posibilitatea de a se-reorganiza, 
desvolta şi moderniza. 

NEVOIA DE REORGANIZARE 
Legea sanitară din 1926 cu

prinde primele 12 articole, în 
România, de organizare balneară. 

Ele au avut meritul că au 
făcut publică, la noi, nofiunea de 
balneologie, dar experienta a 
dovedit că acele articole nu nu
mai că n'au fost suficienle pentru 
inslitutiile pe care le îmbrăţişau, 
ci s'au ivit noui şi numeroase 
pro'oleme de ordin balnear, care 
nu fusese de loc atinse În legea 
dela 1926. 

Staţiunile să fie puse în situaţia 
de a se folosi şi ele de banii câii 
ramân anual, dela vizitatorii lor. 

Trebuie deci ca staţiunea să-şi 
aibă personalitatea pe care n'a 
avut-o până acum. 

Acesta constitue· problema 
principală, la care se adaogă 
incă multe puncte şi deci motive
ază anteproiectul de lege balneo
c1imatic. 

EI este rezultanla studiului nu
meroaselor legiuiri balneare stre
ine, cu adapţiunea la nevoile 
noastre. El este oglinda numeroa
selO1: congrese economice naţio· 
nale streine şi ale unui congres 
al factorilor balneari români. 

Anteproiectul intocmit va fi 
amănunţit cercetat de toti factorii 
balneari şi apoi va lua caracterul 
oficial. 

NOU! INSTlTUŢIl :BALNEARE 
Ante proectul fixează şi· com

plecteazâ tabloul institutiilor cari 
vor fi su'oordonale legii. 

EI 

Pe lângă statiunile şi instituliile 
mici balneare. dimatice, etc., pe . 
lângă apele minerale. intră III 
cadrul legii: plajele, pavilioan@)e 
de cură, cu ape minerale, stabili. 
mentele de fizio şi hidrotherapie, 
dep~zi~ele de. al?e minerale, pro
duş Il mdustrlall terapeutici cI~ 
origină hidrominerală, etc. 

Urmând normele t'din ţările! 
streine vor fi introduse: OtgaJ 
nele de control şi supraveghere J 
tuturor instututiilorprevăzute î~ 
anteproiect. . 
. A!1teproi~c!u[ c(mIine dispozi. 

tium cu prIVIre la măsurile de, 
p~o!ecl~e ~,izvoarelor, staţiunilor l 

ŞI mstltu,ulor, locurilor sărate 1 
concentrate şi nămolorilor tera-l 
peutice, atât de pertioase sănă. i 
tării publice. j 

OBLIGATIILE INSTITUTIILOR j 
~~ ce priveşte obligaţiile inSIi-1 

tutllior au fost împărţite in trei· 
grupe. 

Grupul f cuprinde: institU\iilej 
şi age!ltii. curativi. .i 

StatIUnile vor fl : balneare' 
hidrominerale. c!imatice şi baln~~ 
climatice. ~ 

Se defineşte situatia lor juridică.! 
Vor fi obligatiuni comune tuturol 
sta!iunilor precum şi obligatiuniU 

speciale pe clasele de statiuni.1 

. Il! cat~gori~ instituţiilor nk~ 
mtra: băile minerale de interes 
local, localitătile hidrominerale, 
cli~atice, şi ~e vilegiatură, sana-p 
tomle chmahce,mofetele şi sta~ 
bilimentele balneare. ,~ 

Proiectul se ocopă de plajele,&, 
la apă sărată, taberile de vară, 
şi col?nii.le. şcolare. . Il 

Se . mdlca 'normele de functio., 
nare a pavîlioanelor de cură c~ 
ape minerale. 

De asemeni şi pentru. de fiZi~ 
şi hidroterapie, izvoarele mine,e 
rale curative. l 

In grupul n intră ins1itU1iil~ 
ai~tătoare :.. Depoz,itele de aPIlI 
mmerale ŞI mdustrla hidromine: 
rală. ' ,( 
5jr~pul J!l. cI~sea~ă inStitulîil~ 

şţllryiJflce ,ŞI s?cle!ăllle de spe-.; 
~Iah!ate. in: mSl!tu~e balneare!( 
institutul meteorologiC, sodetate~ 
de hidrologie şi . climatologie" 
·medicală. . . ; 

, . 'ASISTENTA J3ALNEARA,:r 

A nteproiectul se ocupă apoi p~ 
larg despre: modul de funclio, 
nare a instituţiilor; protecti~ 
~pel~ minerale; organizarea sta, 
tlumlor c<11neO'cflffl3I1Ee; organ\lte 
zarea şi funcţionarea statîuni\o~u 
e. dim~tice şi a institujiilor mic~ 

ASIstenta balneară socială oc~c 
pă un capitol special. : 

In ce priveşte infracţiunile i( 
sa!1~tiunile, se insistă pe larg C\)[j 
prIVIre la: Contravenliile de mic.,< 
poliţie în staţiuni: infracfjunD 
balneare; fraude şi contravent~a 
in chestiunea apelor mineralVI 
naturale. • ' ;u 

Prospectul va fi votat chiar î~m 
actuala sesiune parlamentară .. ~ 

o nouă emISIUne d~~ 
hârtii de 100 lei. t~ 

Banca Naflofteli .(11 Roml!lRl~nj 
llduce la cunostinte generllli ci" 
în curbd, va da o emisiune IIIC'E 
bUde de 100 lei '.din acelei tI,Sj 
care lIulil dt>ja în c1rcu1aUune fa 
cori vor purlll in loc de tr,,! 
semnături C/fl pAnli In prt>zen!'/CJ 
num61 doua ,1 anume: a Guvd , 
nalorului şi a ca,ierulut centu. , 

Ae'esle bilele .or circul" lllIllin; 
bU impreună cu biletele car! al l 
3 semnături. ' ' ,1, 

.I/u, .. " 
Aperilive delicioase.~aIde şi reci, 
În conditiuni higenice excelente, se 
pol lua numai la 

Bufetul .. Autarriaf 
şi 

RESTAURANT' " FOUAC"!TTE 
- LL!!:SJT 

Pla1a Regina Ma.rla. Nr. 3. 
Proprietar:. A.L_ V A.IOA-. fost anJte
prenor al hotelului şi cafenelel '.Palace'. 

Vinuri .STIRBEY· şi .. DEALUL ZORILOR-. 
Llchiorurl "ZWACK- şi cognac"MARTY· . 

n==================~~~ 

MerSulaut~buselor . ~,14': 
pe liniile: B,=liu-Tinca-Or.ade,!-l Şi' retur';a~ 

Oradea.-Salard-MarghIta ŞI retur.. .:rf: 
Bellu-Tlnca-Oradea Plecarea ·s . ,_ jru 

Plecarea Sosirea OSlr~.. . • I 

Beliu, orele: 6 Oradea, orele~. 9 Oradea, orele: 18 Sălllrd. orele: 1.9.10· ; ÎI 
Tinca, orele: 7 Oradell, orele: 8.45 Sălard, orele: 19.1O Marghita, orele: ~O',un1 
Tinc9l, orele:< 13.30 1, Oradea, orele: 15 Orlldea, orele: 19 Siilard, orele: 20.$0 a l 
!inca, orele: 15.30 Ora dea, orele: 17 Sâlard. o!ele: 2040 Marghila., orele 21. 'i 
Oradea, orele: 11 Tlnca, orele: 11.30 Marghlta ... S61ilrd ... Oradea uOa 
Ora<lea, orele: 17 Tinca, orele: 18.30 M hit 1 6 <f() s~ arg . a, ore.: Oradea, orele: 9.,) li', 
Tlnea, orele: 18.40 Beliu, orele: 20.:50 M h t 1 arg I 8, ore e: 7 Oradea, orele: 10. p 

Oradea-Siilftrd .. Marghlta . Sălard, orele: 7 Oradea. orele : 8.S0~~s 
Orade., orele: 10 Sllard, orele: 11 MarghUa, oreI.: 13", Silard orale: t.t.,trlnl. 

• • hS; 
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