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24 Ianuarie 1930 
Iri In rllmul s~u şi al 
~ecelea 24 Ianuarie, dela 
" mare. 
: Deum, ca şI la parad!!, 
siluetele chipeşe ale ar-

laşi pul ni oblclnultl 

:~:t ocupati- nidodata 
I serbărilor naţlonale, nici 
s', obosit sll. Ia parte, 
:el ce·au trU spuza pe 
depe urma marelui praZ-

'are nu le·a fost harăzlt 
1atatea sute de mii de 
e l·aU pr lejull. 
:, cA reamlntlndu·j ~e cel 
atio! p~nlru a'i necinsti 
e tr~lm şI ne Iăfal~ In 
I Mare ~I bogatA, Il voi 
o nou~ supărare dlui ~a
\110pol\lall, care, când s IU 
O aDI dela Infăptuirea 
gAsit de cuvilnţl - du' 
I ,flrmat-Q dealtfel şi d. 
. universitar Liviu Oraga' 
.:ong(~sul naţional biserl
i 1929 - ~l scrie la ga
Sali a mitropolieI dda 

f 
;Iolbe goale şi obraznlce 
'J_tul. De zece ani de zile 

'* 
~~ O nedreptate 
·ta de 1 Ianuarie 1930, 
:'C05 la pensie in mod 
l) Inspectorul şcolar p'o"!' 
ihln din circumSCriptia 
~(. IlU toate cif (Ire nU
t !dInl de serviciu cu re-
~. legea ti dd dreptul a 
'16 pOnrl la vOrsta de 65 
!ctl fnc6 8 ani de aci 
r 

linul treaz şi Inimos ca· 
If PompWu Dan este 

~ .
. af la pensie, UJsat (d· 
! u " fdr(j pensie. in 
'rn aceiaşi tarii şi sub 

li1uIJern s' au dat pensii 
:cari ,,'au voit sdj de

'iirbmânful de credtn/d Id· 
~lr9; iar, Ilcelora cari 
.. coşi [a pensie odaM 

E
lliu Don, Il s'au fdcut 

con/rac le de angaja· 
~eace foslului Inspector 
tpmpi/lu Dan i·se refu

I mp vom publica numel" 
~ ţelorfericilişideerişide 
'P'i'oafe Instituliile, pentru 
J~fea cCl tn timp ce se 
:1 \ bucatd de pdine unul 
lt:~ şi. tncd dintre cei de 
e 1~ cui li este tlald. 
Q':.lJl ,de eri, de sub lug 
d~bU/e sit ducă viata de 
:fi;: şi ati tn laru lui ma· , ~"d. 
r (~iu DaR a fost implicf1f 

sul proces de spionaj 
Irlide con/ele Stefan Ti. 
~nl:,ul minislru de odin;-

~ngariel. La 23 Oct. 
, ost arestat, pus fn fan. 
id! imreund su alfi in. 

III", romOni din Ardeal, 
~ IIlele ordinare din Bra. 
litf şi Oradea, IIm,., de 
va; apoi, fn ziua de tiu. 
\aP Jost condamnat de 
M~tlald ungard din Cluj 
\'1'l1t~are, A 5cdpal dela 

e 'raţle fmp6rafului Ca. 
Ltll'tiuQ de 25 Oet. 1928. 
rllrre a Indurat suferinfi 
l!'f pa f ,descrie; iar pe 

.~-fJ regim romdnesC' a 
,~ ~l' , 
d.~\ an ŞI muUd demniiate 
1 , mâneascti, fiind cel 
,ror şcolar roman la 
CU Febl'.Jarie 1919, in 
(\\die a functionat pând 
~arie 1927, c~d e 
• ţlsoecfor ta Oradea, 
iCa!'e ,faplele sale {ru. 

.m auzit destul spun!nda-nl-se: 
De.ceea au murit 800 mii la Mă' 
rllşeşll. • 

Eu tot voi scrie despre dânşll. 
pentru ci n'am ajuns Inci pro
prietar de fabricA de spirt şi 
nl~1 nu mii ocup cu scoaterea bre· 
vetelor pentru cârclumi , chiar cle· 
IŞ fi şi primaruJ Oradlel. 

In definitiv. fIecare ins cu me
seria luI. 

fapt urit este. inllă, că fAcem 
proasta educatie generatieI care 
vine după Doi. 

NeclnsUnd cum se CUvine eVe
nimentele Istorice şi nerespectând 
memoria marlJor morl! al neamu· 
lui, nu Insemoea.zl dec!t că n'a
vem bunăcreştere natlonală ,1 ne 
tăcem de ris fn fala Itrelnllor. 

Interesele mesch ne personale 
trebuIesc puse pe al doilea plan, 
dacă nu pot fi Cu totul toHUurate. 
când tn J)C sunt cele superioare 
de nealll. 

ar, noi ce facem? NIci la o zi 
mare cum e 24 Ianuarie, nu ştim 
si fim la datorie. Slrăluc!m prin 
absenta, ca la toate manifestarile 
româneşti. 

0111 aceasUl pricini şi atitudi
nea celor ce nu vor !;11 recunoască 
suveranitatea acestd tari şi a Po
porutul Romall pe plaiurile Jul 
strămoşeşti, devine ti mal IndrAz
neata din zi ÎII zi. 

Numai aşa se poate explica şi 
ultima neruşinat! milnlfe&tare şi 
InsulUi Irosolanl la cari s'a dedat 
la adresa noaetrl directIa trupei 
maghiare, care a refuzat să ce
deze sala pentru festivalul artist! c 
romanesc de 24 Ianuarie. 
. Am lutetlt o Doul Infrangere, 
de!!tul de dureroasA, din pricina 
felului cum e Incheiat contractul 
trupei maghiare cu primărIa, se 
zice. Dlo aceiaşi defectuozitate de 
contract trupa romAneasCă rndurl, 
la fel, o serie de neajunsuri. Dar, 
pha cAnd? 
. Oare, IlU se mal g~seşte nimeni 
la Primăria Oradea, care sa-şi 
tmpună nltleă demnitate de ro
mAn şi mllcar tn asemenea oca
zlun! să fie chemat la realitate 
dlrectoral trupei maghiare? 
, Dinu 1. Ştefan 
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Aplicarea nouei legi 
a confabilităfii publice 

Ministerul de finanle lucreaz(J 
la Intocmirea unul regulament 
pentru aplicarea nauei legi de 
con/abili/a te, urmdnd a se sia
bili normele de InlroduC1ere a 
confabililtJlli In parlidt'l dubl6 
la toale ministerele şi cele/oile 
insfifu/il publice ale Slalulql. 

Statutul 
personalului C. F. R. 

Consiliul de administra,le 
studiazl statutul personalu
lui 1:. r. r. tn torma In Clre 
a tost IntocmIt de comisia 
ilfclluitl In atest ICOp. 

Se crade el pa"1 lasflr .. 
,itui acestai slptlmlni Iii 
va da Ivizul, urmind! ca du
pl aceea si lia dat spre cer
cetare .sociaţlllor profeslO~ 
nale. 

:i LEI DUlTllnecA 2fi IftnuaJ'le 1e3. 

... A fost deaJuns o slngu~1 manşetl cu contrabandlstul lustln Arde
leanu ... ca sa primim Tntr o singurA zi t~~lzeci de scrisori, cari nl ... 1 
descriu ce a !~cut cu pavilionui .,Artlbus , cu pasapDartele cand era 
.;m!ltds~gos ••• $1 cum JefUieşte pe tăranl.lu2ndu-le camătă 40 Iei la 
mie pe săptamlnă sau 2080 lei pe an L .• 

... PtIU ce om cumsecade 11 ••• 
-- ----~---------

Tâlharii codrilor 
m. 

ANCHETELE .. ECOULUI" 

bihoreni 

Dece Intârzie ancheta." - Notarul Llcă Popescu, pentru 
abaterile greve săvArşlte trebuie scos din slujbA 

Ne-am ocupat pe larg tn nu
merlle i şi 7 din acest an de 
pana mana cu defrlşl1rlle pAdurilor 
din plasa Celca i aratând cum 
prin .demenire cu aleol şi prin 
terorizare, oam"nlI tn slujoa co
merclantulul de lemne Bela G·tin
stela din Oradea şi asociltui sau, 
notarul Uci Popescu dela Lbă
reni, au zăpăcit pe "'ănil dIn 
şeapte comUni, de au primit din 
partea lot contracte de c~sjuoe I 
materialului le, nos cuvenit co
munelor şi sătemlor, pe preţuri 
de ba'jocura; precizA 'd totodata 
cum hrapărqU exp!oatatorl al 
bunei credinţe ~I IIi naivltlllil tă
ranllor câştiga In schimb zeci de 
milioane de lei ,t CI o conseclnţ~ 
a Ct lor denunţate Im cerut an, h~ II. 

Până asrazl, dupa Informaliu
nlle Ce le posedăm, n'a sosit nici 
un dd('Jtat din partea celor două 
mlnl:;tere: de agriculturA şi de 
inrerne, cari urmea,! sa se sezi
zeze pentru samavolnlciile şi abu-
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zurile sll vâr~ite In aceastl mur
dară afacue. 

In schimb, cel IntUtsatl (fi 
(Quzil. au (flctnut sa acţlOnae 
imediat şi pe toate cdile, sd pa
rallzeze campania noastrtJ, inter
venInd prin di~trşi "puferniei
al regimului, ca,prortrblafa mu
şama nat/orlalil, - del1enitd de 
14 lunt: .nationalist 1-, - sd 
se intndd cât mai grabnic ,1 a· 
SUllla potlol!ărllJor ca pddurUt 
din plaia Ctica. 
No~ crtdem, tola" cd urle'flt 

1I0r fi cei cari vor stărui sd na 
se dta curs pl4ngerilor .ătenllor 
dlrl. ctle ,eapte comuni, d. minl· 
slru Mlh<Jlac", nu se pa da bd
tut ,i tII cell dill urmd tot va 
ordona ancheta şi va nimici Caft
tractele SfRUISI pe clli ruş:noase 
şI neamune. 

PIna la seziZllrea c:elor 
doua menCionate ministere, 
fns3. CII toate ca se spune 
di d. dr 10i.' HSlorescu .r 'i 

orimit ordin sa se prezinte 
de urgenta sl-,I ia In prl
m're no,,' post. nu creelem 
ci dsa va mat tolera mlClr 
o ZI pe notarul Licl Popescu 
,ari sa ordone Impotr"" nu
m.tulul cuvenita cercetare 
diSCiplinar'. luspend8ndu·1 
totOdata du' tuneCie pentru a 
nu Int'mida p8 ,aranl tn timpul 
cercetarilor. 

Opinia pUblici cere acest 
gest de om Integru din par
tea dlui Maiorescu " dsa nu 
va ezltl sI-1 faca. 

Notarul Lica Popescu. cel 
mai urSt om din IUdeI " de 
cltr. sltenl şi ehlar ae coteg.i 
sli, Individul .arl scrupule 
car. s'a ImbogACit ullh&n
du-,i caHatea de notllr pen
tru • specula tlranii şi Sta. 
tul, trebuie scos definitiv din 
slujba. 

C. BIHOBEAN 

---= 

Ex.ces de fiscalitate 
. Deşi suntem abtu fa inctputal a· şi ll.-a predat cl1tt un proces ver
nului, cruda IlscalJtute,- nd- bJI de sechestra pentru lntreasra 
sr:ocită de iscusinţa armelleasca sumă datorită din contribullultl 
a celul mat ntpregtltit minIstru directe pe lrzt"g anul 1930, cU 
de finanţe pe care i-a avu t ŢtJr", roee'f"art.a impozitelor .comer
Romaneascd vftodatd, - a Ş/ tll- CluL", .global-, ~IC. B de mirat 
<eput sti-şi ardle colţli,1 hldoşl: ctJ nu a ca/cuial şi dobânzilt 
meniţ/ sa sfr1ş'e şi sI! sla"rml pentru lntr:2rzlerea dt 22 zile, din 
şi Ultimlle rd'naşite de vrtallta- aCtst an. 
le ale contribuabilului rom{1rr: Intnbăm pe d!. adlor financiar: 
pidta verde-galbena şi oasele rtU~ de unde a scos agentul aceste 
mat/smale... impOZIte, cilnd pl1nd acum nici 

De patru zile, aeenţil fiscului dl!clarutlile de impuntre nu s'au 
au n1pădif ca tdcustele peste dat; termenul lor fiind p.2nc2 la 
contribuabili, - nici vorbd lot 31 Ianuarie? . 
a~up,a celor mici Il nevoiaşi, - O, s'au făcut CUml1a lmpune· 
ieroriz{1lidu-i cu proct.se-verbale riie Jil"'~ ştirea' cORt,i~abl/ilor 
de sechestre pentru Intreaga su· şi acest 1I0U sistem de impun,,' 
md P' tol anal, cu toate cd, chIar s'a şi (nstrat,uf) aUfplcltle ari. 
legea anarhicd a d lui Marlgea- 115 dfn [fgea contrib. tllrecte? 
ru, nu dă dreptul agentilor fi- Attte!, IIU se poate upllea un 
sculul să-şi extindd a iar tiranlcd astmenea caz, deoarece, ogen
actil'ltate aect2t tocmai pe la lu- tul ct2nd lace urmarirea Irt.buie 
mălatta lur/el Aprilre, ,1 atuncl să o facil dupa ,oluri, cari, tre· 
numaI pentru neplata tntdlulul bulele tlltoemlle conform citatu' 
sfert. lUi art. 114, L. C. D. 

Cum, d, Madgearu, In lege, Şi ptntrucd agentul Pop Ni· 
tit Pilrlament şi or/fI presrJ, UllrI colae a fdwt pe VtfSO proces~lor
spune ,1 apoi, alta fact 1 A tll- verbale,l inl1entaral obiectelor 
eepu! toc",al dsa, marei, demo- sechfstrate fdrd a intra tn casele 
crat (?) sd nt gu~erneze pe cale contribuabililor, sd oadd ,ce oh
de simple ordine de birou, lnla- lecle postd, se mai naşte şi fntre· 
ttlri'ln,d trrsăşl propria dsale lege? barea: dacd e lellal un asementa 
Caci, nu ne ti/ne a bănul: cd d. sechestru? In caz negati .... fiU rrl-
8tteală,admlnistratorullinanciar semnează ctl se stricd Imnrima
al Bihorulul se! lucreze din pro- tele de pomand, "e cari le pld-
priI inltiatlvă, astfel. tesc tot confrlburJbilU? 

Ceeace ne determind a crede Afard de etltla/te instructiuni 
că de .. IJS· , IImitd disrJozlţia, ce trebuesc date agentilor d~ ur 
este şi luptut cII pe lctngă ofen. mdrirt, prllJltor la tntocmirta 
slva a~en'ilor de perceptii. am proctse/ar lIerbale, ar li bine să 
fost informaţi cd s'au luat md- se indrumeze totodatd Gţ!entil, S!l 
suri şi la cassa "ldtitoare a Ad- scrit şi corect romtfneltt. D~ plildd, 
tiei financiare. Mal muftor cttd-- In limba oficlaltJ romc1neascd 
teni cari s'au preuntrJt să-şi euvtfnful sicriu, are cu totul altă 
(ncaseze .numlte drtpturi, li s'a lnsemndtate de cea nolată tn 
pntlns sd tnfdlişlze ,eclplstle de oroces!le-verbale ale agentului 
plata Impozitelor "e 1930.' Nu e Pop şi dacd liscul rnt;o" hund 
caraghios, ctfl7.d pdnd (/1 preztnt zi nu o ~dsi coş:iugul sechestrat 
nu. a tXpirat nici tmnenul de de aemtil săl, o sti dea en ja· 
predare a dec.laraţillor de impu- decată pt contribuabil ,1 pentru 
nere şi contribuabilii nici. nil ftlu sustracf1e de sub sechestru... E 
bine edt au de pldiit? destul d~ draconică. legea, CIJ şi 

Dar, sll re~enfm la vijeUosal ale el surorI unl!urtştl. cari se 
exces de zel al agenţilor de per- aplleă,1 astăzi In Ardeal, cum 
cepI/t, liIndcd ne a furnizat do- este aCeea tn ,Irtutea căreia por· 
IItzif şi mal 'concludente dno,e tdrtll şcot pdl'td şi Clrctii din 
.chlbzulla- fiscalitate madsruta- urechIle femeilor pentru a-i punt 
nti; allilnd totodată şi multe Q- sub sechestru, aşa cD. ,nimerit 
spfcte txtrtm de comice, sd fie tl/itale tventaalele ţ!cane 

sa luăm un caz. {(1 cari ar mal palta fi supus 
In ziua de 22 Ianuarie a. c. cetdteartat. 

cd d dat fJptI la moard, prODa· 
tand/şti/or intere'iafl, de a sttl,n; 
iarăşi p4nicd in silnul popuwţlei 
de pe g"an·tă, larrstlnd zvonul: 
.ctI Romdn1a deaceta urgent,azd 
(rlc:auareQ d irllor, lntrucilt, tre
buie sti pllrăseasctf coridorul 
l\1enlat de tigrU dela Pesta Il 
core ar urma sef fie ocupat vre
mtlnlc dl cdtre italieni, pentru a 
fi predat pe urmd unl!urUor" •.• 
cari tot mălai .,istazd. 

latd ce ftzultale dau luchib
zulnţa şi eXctsul de flscalltatt. 

Rep. 
XE2 

Nevoile mlcUor 
Industriaşi 

AUdienta la Ministerul de 
Induslrle " comer, ' 

Marti la am!ad s'a prl'zlntat 
111 audlenlli d 'lul dr. Ernest Ene, 
secretar general al mln!iterulul de 
Industrie Si comerl, O delegatie a 
Uniunii micilor Industriaşi In Irunte 
cu d-nll AI. Samoil, N. Nlcolau 
şI Bottez-laşi. 

Odegaţ!a a lnmân&t un memo
riu prin care arată situatia ex
trem de grea In care se găSeşte 
mici industrie. cerind ca Statul 
sa le vină le ajutor. 

Au cerut sI se inlerv In li la 
toate ministerele şi celelalte ·In
stitL'lll ale Statului ca mieII indu· 
strlaşi să fie admişi la diferitele 
Itzitalll publice şi sA DU mll fie 
şlcanatl ca azi. De asemeni sli se 
intervină. Ja ministerul de finante 
ca micii industriaşi sa ou fie im· 
puşi dupa aCeiaşi norme c. ma· 
rea industrie. 
Iăspunsul secrelarlllui general 

D. dr, Ernest En~, secretarul 
genual al mlnlstuulul de indu
strie ,1 comert, a rti,puns deltf!(J
tiei micilor industriaşi cd va face 
toate d~mersurilt ntCl:sare pentru 
ca micii industriaşi să f/I admişi 
ia diflriltle licitaţii publice, In ce 
prilllşte şlcantle la care sunt su
puş! micii Industriaşl, ele să fie 
stmnalale caz cu caz ministerului 
de industrie şi Cr)muţ cart lIa 
interveni ca ele să nu semal re· 
pete. Privitor la normell de im
punere pt anul (n curs, d. ar. 
Elle a sjdtuit dtleeofla sd se 
adw:eze d-lul V. Madgearu, mi .. 
nistru de finantt, care 1'0 exa
mina dol~Qntele lor cu toatd o'" 
leetlv/tatea. 

Libertatea· Pr esei 
Comunicare făcută la Senat D-h~i mi~ 

nistru al Justiti~i 
In ziua de 21 Ianuarie a. e. 

distinsul ziarist şi senalor d 
T. Pisani a fdeut la Senat d: 
lui ministru al Justitiei, ur~d. 
loarflo comunicare, ce o re. 
producem ca document. pen. 
tru logica şi jrumuseleo ei. 

S'a pLlbllcat textul unlJi proiect 
de Irge _pl'ntru apărarea onoart'l-

.Pentru apărarea (lnoareI7" 
Oândul ni s'a du!, Indata, la un 
noU cod al d\lelulul. D.1r, nu, E 
vorba de o Inl&illtll'5 Inca mai 
neaşleptdtă: o lege a prrsei, Drln 
care se pun şi alte piedici IIber
IAtll scrisului, peste cele ale Con' 
stlMel din 1923. 

Libertatea presei S'a tot IngrA
dU dela crearea României mo· 
derne şi pAnl 8stăzI. 

Cu desav8 'şlre liberă, dupi 
Constitutia din 1866, a foSt rt!
strinsl, InlAla oua cu prlltjul re
vizuirei din 1884, a doua olră, 
de Constltuitnt. din 1923. Cu le
,ea .pentru apărarea onoarei- -
lege excepţională - se incearca 
acu"" pentru a treia oara, o noua 
resuângere. 

S'ar crede eli socletatea româ
nească da mereu tadalat, el( obI· 
celur!le şi d~prlndedle noastre se 
Inrăiesc, de vreme ce se tot res
rra.og~ libertatea scrisului il se 
caută pedepse tot mal a.spre pen
tru delictele de presă. 

Constituţii dIn 1884 • Iust, 
dela Juraţi - judecătorII fireşti 
al prc:sel - dellctele Impotriva 
Regelui şi a fam'llel regale şlle·a 
trecut In cllderea tribunalelor, 
parcl1 puterl'a şi prestigiul dIna· 
stlIIor ar sta in fortA şi in legI, 
Iar nu In respl'dul şi Iubirea DO

porulul. Constitutta din 1923 a 
mers mal departe: '. dat rn iu. 
dtcata tribunalelor şi ~c8Iomnille, 
njuril/e, defălmlrite, aduBe parti· 
cula rllor sau funcţionarilor ptoblki. 
orlcarl ar fi, atinşi in, viaţa lor 
particulara saa rn cinstea Jor pl"ţ. 
socalA-, Incat deşi COll8tHu:la 
statorniceşte principiul fa w j~ljc. 
tul de presA se juclecll (!e jurltj -,. 

te 'ntrehl ce delict de presă a mii 
rămas ta căderea juraUlar. 

Se Iărg~şle. acum, printr'o Itge 
specială, definiţia c"lomnld, din
Colo de aceea a Codului penal. 

Se dă viaţA d~lIcturul defâim1' 
rei, panA azi trup fară suflet, po
menit de Constltotia din 1923, 
dar neprevăwt In Codu'l penal. 
SI se dll detăirnărll o ciudată de
(jniti~, sau, mal bine zis, nu il se 
dll nici una: acelaş delict e ca' 
lomnie, dacl1' se primeşte dovada 
faptului imputat, şi e defaimare, 
dac! nu se primeşte dovada. -Cu 
deJletul defAlmArli, aş!!. definit. tot' 
româoll - sine nomlne vulgus 
- ajung Regl, fiindcA se resplngt', 
In favoarea lor, dovada Imputarii, 
tntocmai ca la delictul de les
majestate. 

In nici o ,arii din lume nU se 
Iasă un InVinuit fâră putinla de 
aparare. 10 Pranţ~ el are drep· 
tul, pentru dt'lIctul defăimăril, sA 
dovedească buna lui credinţa, 
lipsa gAndului de aviitAma, -
elementul de căpetenie al defăi
mării, - tiau să arate că şl-. 
Indeplinit un drt pt, ori. apărat 
un Interes obştesc. 

Pedepsele se Ingreuleazli peste 
măsură. Ele merg până la 50 mit 
Iei amendă - toti ziariştii, la un 
loc. n'au atâta bllnet - ,i până 
la chiei ani Inchisoare, - a şa
&ea parte din anii daţi, In mljlo· 
ciu, omuhli să-I trAiasca. 
. Mai mult tnc": se trece pe

deapsa dda autorul cunoscut la 
directorul publicaţieI, ceeace rlis
toarnli toatll. concepţia şi toată 
doctrina dreptulUI penal : pedeaps~ 

ItgaU de p?fl.';anJ, c:u'e a făcut 
delictul. 

Cu o asefni.'lt'iI leg ~ l.btll$li, 
nu vor mar rull'l s,;lie d,.ciit 
snoave ~f cront'l m'Jzi':H~. CIo!?f 
.,. el trebue s.ă b 1,C'! Il In ~ c!; 
seamă să nu R;"se;isea Il 'te hlF 
cacI de gâse6c .m~q"r~a .. ~ Il"''', ~ 
tlglu\- sau .Cl'rJsldt'raţ1 11n ,,' , .... 
1.ICanţ\\or ti InL" la l' l' ? r~;-:_ 
matl &â doba[.c~a.,;CJ. fil' n! RIt,
lillel. 

Ştim. Se pUle l!niniellli~OJ 'e Il 
m.ar.vudlor ,i ,lţ! ''''Il; .. .$1" ;LI. 
Zllrl~tiI n'ar fi, ca li' to:t .' f,rm H ;. 

tii, d~cât o mattrle dt' nperh:r.yII.. 
Teoria e cunQsr.,;i~. ŞI t ve'~he. 
Au prdctlcat, o l,ţţl au "hUl la 
o alCAtuire de s!al, pc.rIvi! P::I\' 
clpillor cesarleoe, A:I P:flCfI .... ,-o" 
la noI, câri au interell'lI 6.1 se ;,·,na. 
la .• dapost de alice crItica ,1 de 
orl~e control. nQUa clasa atAp!
Qltoare, funcţlonaro - bure"< .~. 
alcătuită mal mult dn fun.:lloaarl 
dtcât din bllgh~1.i, care a luat lo
cuI clasei boereşti. 

ZiarIştii nu merit! regimul ce 
li se pregateşte. Prigoana n" e 
calea ce dllce la indreptare. Şi, 
aci, tmpartaşim, In totul, pArerea 
inteltpuloi ~I pioslllui Ziarist Sil
vlO Pellico, osândit, şi el f'ra 
tngăduire. de a ae apara. DupA ce 
a .lHlferlt, pe nedrept, uee ani a· 
,marul clrcerel - carcere duro; 
.sA nu mii t·~"~tl~r !1; ~l s~, li: .,;
ti odIhna mc 'ţei·' - a,~('5~ ht-, 
Jept a sorls: ,lr"fgiu! D0in1lH0~ 
ruiui şi pro: ',e ltilea p,"lOnl'n! 
si ne fie obi "tu! r~br r:Hi .!ru.· 
toare dorinte ;,: 111trU il ('ea:;t .. ~.:! 
dăm tol ajuto III flO".t: !!. A'J!n;ur; 
sunt in orlc:e fO:I( 'l:'. ~i c,lutA:n 
a le tnIătur •• D dr "â .h'·,m gr():izfi 
de pornirea IlcdorJ, o I V,)til~ 
ali le \nlâtllre prin', n'!ic:;re $' 
prin rl1tbuna:i~t ~:,c"St" filou
el, I\intre t.,ţ',: :';: . .'!:"""'''; 
SlOi ce·e ~ .... ', " ~:I!c ~'" 
• :lI~ăto :,re d~ It' 

D. mI, Istr" aj , 
fr~moas, dar i. ; ţ, . 

',ale, să Vadă (~j ,'"'Ct ~ ... ·'.01: ,;" 

cate a noastra li-olt!"' in~rijounlo -
breslei ziallske, . .l.It1~a In n..S!!
dria ei şi io p .tni" el! :hl Irlt' 
pIIni dittoria. Să nu se Uit:; că 
presa a pus ll'nl!rul s~u !J:.Iternlc 
la p!opăşlrea ~ la măr!re~ ent
riel şi nu Cer,' dtd', să o slu, '.a· , 
seă, şi de ae iOlllnte, tă.a Ci leş 
şi Iară cAtuşf 

Am credlo!" că I.!. mr"'<trli li 
justille! se va g-'lb! s! lini • r .. !!. 
sc! lip:ritele, (U dn,,~ \.,~ •• ,,1 ..... 

burate. 
,-_._. ~.'~-~, .. "'~-'~ 

Intocmirea Bou!ui cod 
de comei·t 

CONSILlUL L~C.ISU11V A Ti ';. 
MINAT LUc,D RH,F 

Ploectul codul:ill dr t(l:t ert 
a fost intoea1i t de Ce n ... lui 
Legislativ" ft fost ti .ai lat 
Miercuri, d·lul Orir~r.e!]L In, 
ministrul de jns1iţte 

Codul de Comerţ a [rt. Jtu 
pat tot anul trc{;ut '"f~CI • .l-a . 
a Consiliu It : l.cgis' i\tl~ c ;, .. ~, 
sub preşideq:a d 'ui ',Jr m~ 
preşedinte t G!ll1f II S(U( ist 
toate tegis Iqi!l:"t "line in 
aceasUl m. erie. \ ~ '1r(":'f ~nl 
codului su"· irit rO <:'. l; !!~ (,le 
mai modefT'~ pril1c;pii dm (4)

durile shli'e. 

i s a acordat nici o 
la cre de rt'1 zboiu, n;cl o 
I Ii!C~ar acum, Ca o tncu-

a!!entul de urmdrire Pop NlCO~) Zarita stLingere a dă,Uor, tII 
lae dela Perc,pţla cir. 1. Oradea, condiflunlIe ardtatl, tnlre alte 
s'a prt~tntat unor contribuabili efecte rele, a produs şi pe acela 

~~~~~~~~~~~!~~~~,~~--~-~--~, ~,~-~.,-~-~~~.,.,~---~-~ ... ~-~--~--~_.~-~~-~-"~,.~~._~ ~~~~~"-~--,~_._--.. 

Mai ales i:l materia !lO:"ÎE'
Hlţilol' pe <lI'ţiuni, prol"crul 
contine imt)dnlinte rl'(C':Ttf,. 

Se introduce 8181et .... l s;)~.e!l· 
ti lor cu răspundere limitată" 
;;orma aceastl nu e cun08cuti . 
III Vechiul. Regat, ea existI. 
insi In leghlaţla b~covineană.~ 

a(fregiei cu carq a fost 
'. fos.şi 'nainte de 
V(l!J post şi I1svOrlit CII 
Duo slricQlii... . _ 

1,J1. i/punem, cii inspec .. 
ompillu Dan nu este 

lunt necunoscutt'J celui 
'ael1c om af zilei, fiind. 
~nl1 Cu acesta şi 
I JII' Va/da, au studiat 
~ f:J jj.st{eJ că, tnait de. 
I;! !~fl1~aşte perfecta sa 

/rf' nească. 
al,jtJuJcatu'.nosfru: ril· 
n Il... ingralltudine la 
1"~'iO:$e şi r(IspUllim 
B.dV!~ peuon?ruri tocmai 
Edif;" ,. .. i~el periculoşi· 

pr... f "r, 1. 
IP Pilde dA ' 

,ă ~'Q. um celor ce 
llipW; 
,iirbli 

de '}: 
IUSTUS 

> 

De Joi 'până Duminec~ 
ScrIam acum eucl. zece zile 

despre .. Splrtul negru· ... cu care 
oazle, am teflitlşat ,1 categoria 
de profitorI. cea mal !odrl!.znealll, 
poate; aceea care până nlc! con
fratii dia capitală n'aU bllnuit-o 
- dar marele public, - şleahta 
furmat! din unI! "Inspectori" ag
ronomi, deveniti dlntr'odatA, prin' 
tr' o simpli deCI:1;ie şi "specialişti" 
tn Ite spiritului .... 

TQt la aceea dati am mal pre
clzat: ci, atund dnd acest sol 
de .Inspectorl specialişti- nu le 
multumesc Cit .cot.· ce le-o poate 
da iabrican&II, recurg chiar la coo
curul presei pentru a,1 atinge 
tinta, . blnelnl~les, surprlnzând 
bunlcredlnt- i'azetarllor. 

o dovadll temeinicA, vor t.ce 
u rmlltoarele rânduri ce le rep ro· 
ducem din .Universul· din 20 la
nuarle 1. c. 

.ta [egulurl cu mal multe Ins· 
pecţ\! şi anchete fllute la fabrica 
de Sprlt ., d-Iui ladslaus loeble 
do Oradea - t.., urma unor de~ 
nuoluri primite la minIsterul de 
domenii şi finante - zIarul no
stru a publicat Ullele relatianl, din 
care releşe. ci numIta fabriCI ar 
fi fraudat flscuI prin Inlocuirea 
splrtulul din vin prin spirt f Ib ricat 
din cereale. 

Urmărind la ministerUl de tI~ 
nante ruultatul ultimei anchele, 
cu care a fost IlIlnelnat d. los
pector C. Alexandreseui B\tuatla 

glisltA la numita fabrlell este ur
matoarea: . 

Este adevArat, eli in veclnlita
tea fabricel de spirt din cereale 
a d-Iui Loeble 81' aflA (Ia o dIs
tantă de 40 metri, o fabrică. de 
spIrt din vin, care apartlnuse mal 
Inainte tot d'lut Loeble; . 

Este adevărat cA ambele fabriCi 
utill~au aceeaş Instalaţie de Inclll
zlre cu aburi printr'un dispolltlv 
comun de tevI care le ramlfleau 
fi deseiveau ambele fabrici; 

Ancheta Inslen'. constatat. nici
un act de fraudă In sarcina fa~ 
bricei de ."pirt şi n'a d,elcoperlt 
niCI O conductă specială, subte .. 
rani sau altfel prin care si se fI 
putut transporti clandestin Iplrtul 
tiin cereale dela· fabrica d-Iul 
Loeble la fabdca de spirt dllt vin 
vecini. 

Dacă la sediul numitei fabrici I unul dintre cei mal"abm şi clnstlti In
s'au !lăsit şi oorecari cantitati de spectoriai fIscului, cunoscând. per~ 
făină de secarA §I orz, faptul se led reghntll şi fabricarea spintulul. 
explicA prin aceea, cl spirtul nu Cel doai din urml, se pricep, 
poate fermenta fării acest adaos. ins~, in ale .cotei-••• 

la rezumat aocheta oficialA n'a O. ClurescU, unul dintre • in' 
constatat niciun act de {raudl !n 6pecforll" cari au Indus In eroare 
sarcina fabrlcel Loeble c!reia l-a ministerul, dintr'o dlurnA de 200 
redat autorltarea s! func~aneze lei pe zl, câad Se găsea la Ora
mii departe, Obligând-o 'nsl, să dea In .. inspecţii"' a locuit la ho
ridice actualtle Instalatiunl ale te- tel .. Park- unul dIntre cele mai 
vllor de aburi, comune ca faorle. luxoase holeluri din tarli, pllltiod 
vecin!, urmând ca fiecare fabrici camera 500 Iei pe z\ ••• ·· , 
s! ,şi albII. pe vIItor instalati unile . D. B Istreanu, al douilea dintre 
ei proprii." .. cel cu .. cota- cu ocazia anchetei 

La cele scrise de .Unlversul- 1. fabrica .L5blt!-, • lii.sat la 
Mal avem de făcut alte precizari şeaSe functionari cate o carte de 
In plu6: vl,ltl de-. dBsle, complet4nd ca 

Inspectorul C. Alexandrescu. cerneală titlul dsale CII cuv.~ul 
nu face parte din categoria celor .consillet" cum ,1 adres~; .. dl 
cu .. eota-, cum ar fi .• Zam bel- Elisabeta No. 51 Et. Il. CI1 ce 
splet- "spedallştll- Blstreanu ,1 .coP o fi dat d. BlstreaDu şease. 
Clurescu. D. Alexandrescu este c:.Irti de vizltA~... r.·IUcl 

PROIECTUL 
CODULUI CIVlL 

Tol Miercuri s'a fnmdnal d·lui . 
minislru al justitiei. portea I-o 
din Codul Civil despre persoane 
şi dreplurile familiei precum şi 
partea doua core conţina dis·. 
pozitiile re/of/o la obligatii şi . 

contracte. 
D. m;ni~/ru al juslijiei Da pu· 

blica aceste proecle şi tofodatlJ. 
DO numi o comisie care stJ le 
studIeze. . 1 • 

Se crede că proiectul co
dului de comert ya fi' preEen
tai foarte curind Parlamen
tului tn forma lui actaall. 
comisia jutidicl urmlnd .1· ' 
studieze eu deamănuntul 

, 
" t' 

1 
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Problema am2liorărilor agricole 
Instituirea unei Comisii de StudII 

Printr'O dfdzl"ne a M'nisteru
lui de Agricultură ,i Dame-nil, 
publieatA la • Monitorul Oficial
din 20 Ianuarie ert.. s'a I stitoit 
pe linga Ministerul de Domenll 
O comullune techllldi cu scop: 
Să studleLe crearea servidului 

care si se ocupe permanent cu 
problema amellorat/unilor ar;crkole 
\n teglunile de şes ale tArii şi a~ 

, "\ _" nume :. 
.. A terenurilor agricole Mntulte 
\;, de secetă (r!'glune de stepa) prin 

amenajarea lor Intregral din trlplul t punct de vedere a irigaţlti, na-
~ vg.11eÎ ,1 a fortei hidro-electrli:e~ 

~. A terenurilor bălloase, din lu-
'~ _ ~j erAti de dt"secarr; 

\ 
\ 
i 
1 

A te enurilor mJăştlnOase, prin 
lucrAri de asanare; 

A tereour1 lor umede, prin lu
crări de drfnare; 

A terenllrilor sllrate, prin lu-
,~ erAti di! desalare fi desacldUare. 
i 
, PAnl la crearu servldului per-, 
• manent comlsiunea. va examina şi 1 avlza asupra diferÎIl"lor propuneri 
'.. • t\ olerte, ce se vor IIdresa Mlnl

sterolDI IUl5copurile lUai sus ară
tate. " 

ln cat de intârr.iere li creeril 
servlelulu! permanl'nt, comisiunea 

i vvăetlwauo, prlmstDdiu şi pro-
. Ied referitQr ia le~iunea cea mal 

-/; imoortantl.i prin po:tlti ,nea, con' 
ti formaţiunea şi structura el topo' 1 grafica şt hidrografidl, aceea a 
• pnutului dintre cllrs1ulJe d~ apă 
! ,~, A'gff-Slret ,1 Dunare, eventual 
•.. fi altor regiuni. 

Acee" comlslune va studia şi 
l'a propune forma de colaborare 

t' armonlc!. ip cadrul unul program 
\' unitar, cu economie de p<rsonal, 
'\ de timp şi de b~nl. a diferitelor 
" servicii de am~lIoratiune depe 

. \âogl acest M·nlster. 
:~,- - Comislun/'a va propune şi e la

bora anteproiectele de Ifgl, reguT Iamente etc., necesare Implinirii 
< IICopurilor mal sub aratate. 

' .. 

Se va Interveni pe lâng~ Mi
O{Slfrtle de Lucrari Publice şI 
Comunicatii, IllduslrJe şi Co mt'fţ 

·p~!ltru Cvnslltuirt'a pană Ia 1, gl
ferarea \;Inul organ special, a unei 

comlsU Illterministeriale perma
nente, compuse din sp~retarl ge: 
ne-raJl al celor trei illmlstere şi 
din directorii Ilenerall al serviCI!
lor fn legatura cu problema ame-
1I0r, ,lunUor. 

AceastA comisiune intcrmlnlste
rlalli va avea Sil funclionl'le pe 
llnllil MlniSterul de Domf'nll, 
prezidate de titularul acestei De
partament sau Inlocuitorul sAu. 

Comisia hchnicl 

ComisluQt'a technlcl prevllzutA 
la punctul I se compune din d-nil: 
Arm. calinescu, secretar general 
al Mioisterului d~ OomeniL; Oh. 
Nlcolau, secretar gem-rai al Mi
nisterului de LucrAri P"bli:e; Er
nest Ene, secretar general al Mi
nlslt'rului de Industrie şi Comert; 
D. Ohl!rmani, profesor de hldrau' 
lieă la şcola pohtechrlldi Bucu-
reşli; Elle Radu, inginer· Inspector 
general; Pompilitl Ni~olae, profe
sor de hîdraulică la Ş :oala poll
technlcă Timişoara; 1. VidraşCu, 
administrator geo..ral p. A. R· 1. 
D.; E Opreanu director servldul a· 
pelor la MInisterul de Lucrări pub
Ice; 1. Vardela, dlreclor g~neral al 
R~g!el Autonome a porturilor şi 
caJlor de comunicaţie pe apa; Al. 
D<>vldfscD. proft'sot de Imbună
t~rrl fUllchre la şeoalll pol!tech, 
nlt:ă, BUeureşti; SI, Vidtighln, di
rector g~neral C. F. R.; Nasta, 
proh-sor de Imbunatatiri fundare 
la Acad ~m!e de Înalte studii agri
cole.; C. P. G~org~ocu, consilier 
sl:v1c; Ing. R 'şu, directorul Ia 
MinisterUl loduiltri .. i şi Comerţu
lui; Ing. D. Leonida, flvocat Cri
stea, Inspector silvIc Pdre Ion. 

la nectSltate, comislunea se va 
put~a Completa şi cu alţi specia-
lişti. . 

Ea va putea lucra fn plen sau 
In s' bComlsluni. 

In lipsa ministruluI de domenII 
sau a unuia din sub secretarII de 
Stat S~u secretari g~nerali ai ce
lor trei departamente interesate, 
comisiunea va fi prezldată de d 
profesor AI. D.tvides.:u, Iar se
cretar va fi d. ingIner Pdul Vid
raşcu. 

Insămantările din toamna 
anului 1929 

Partea caracteristicA. datelor 
• ~ st.ti'tt~flrezenLte de biuroul 
l' ttspectiv din ministerul de agrieul· 

.. i IIrii. cu orivire la supra~ateJe -In
\,' s5mântate in toamna anului 1929, 
\, ~'- e următoarea: 

Fată de 1928, avem; o supra-
• ull mai intinsă semtnatii cu se· 
• .cara. o aceiaşi semanată cu orz, 

. '"fiouşoarlscidt!re a supralatei 
V J ins,mântati cu grâu.' 

>: Aceste date, reportate la situa
~ pa de fapt a grânelor româneşti 

lală de preturile oferite la export 
- înseamnă că din Cauza prelului 

nefavurabil oferit in genere grâu-
\ lui ~ fata de pretul oarecum 

ferm al oarzelor româneşti, situa
tiuntl e fireasCA. Cullivatorii au 
urmat In toamna anului trecut 

• ''< conjunctura pietdor streine cari 
\ ' le dlctau pretufl pentru mătfuriie 

IOf,având in vedere cererea şi 
oltrta. Deaceia avem o supr~falii 

_5JC22!SE_ 

mai putin cultivată CU griu şi 
mat mare cu celelalte grâne de 
toamnă. 

Ceiacee de' relevat e că re
ţleTcusiunea n'a descura)at massa 
cultivatoriior. Sunt În unele ju
dete suprafate mai putin inse
mAntate cu grâu, dar cu o să
mlnţă seleqionatâ şi cu o mai 
multă rationalizare a cult urei a
cestuia, dUPă cum sunt şi alte 
judete unde grAul Il fost Sema
nat pe supraf~1e mult sporite faţă 
de anii anteriori. Aceste judete 
le putem enumera, sunt; Teleor
man, . Soroca, Tecuci, Buzău, 
Dolj, Caraş, Severin, şi Satu
Mare, - ai căror prefecti au pri
mit multumirile d lui ministru I 
Mihalache, pentru Indemnurile' 
sfaturile şi concursul ce au dat 
săteniior din aceste judele, pen· 
tru a spori suprafelele cultivablle 
cu s~mântă de grâu selectionată. 

'\~. Instalarea. Consiliului de 
con~ucere al zootehniei 
Cuvântarea d .. lul Dl.lnistru 1 ... Mihalache 

.1 

~. fi 

'~ Marii după amiază- a avut loc 
Instalarea noului Consiliu de 
• d-lie al Regiei publice a ex
ploatărilor agricole şi zootech· 
bice, conform legei de comer-
cial zare. . 

Şedintll a fost presidată de d·1 
ministru Ion Mlhalache. . 

LU/lnd cuvântul d-sa a arăiat 
mai intâi importanţa acestei in. 
stJtUIU Care este chemată să 
pună pe baze noui, organizarea 

-"1. :,; . fermelor Statului şi a institutiilor 
zootecbn ce. 

R.egia publică va avea să ad
ministreze o Întindere de peste 
50.000 hectare, Cu o valoare de 
peste 1 miliard lei. Statul vine 
cu un aport de 800 milioane fn 
acest an, ppntru a face Să pro
greseze fel mele Statului. 

D-S6 a arătat că subventia 
statului - dupa un timp se va 
retrage - urmând ca institutia 
S8 Ii .. a beneficiile cuvenite. 

E nevoe - continua d. Miha
Iache - S8 Se fIxeze rolul fer
~el?r .in agricultura generală a 
tarel, Jar progtamtt\ de activi
tate trebu'" s~ rezulte din armo. 
nizarea tendinlelor diferitelot ca. 
fi-goni de fermI'. 

Se va t'X .mina ulterior dacă 
sunt nec("sare toate fermele exi
stente. Cele cari nu vor core
spunde rolului, vvr fi lăsate 
ministerului pentru alte necesî
tă1i. 

Constituiroa Consiliului 
de admlnlstralle 

Consiliul de administratie s'a 
i.. . conslluit astfel: D. Cdruntu, 

..l- """- puşed nt(; Emil Marian, dlr,c 

, 
to,ul Rtfllt/; EmIl Nelfrlil u, a. 
Ion scu.ŞJII'I'i. G. K. Con .tun· 

.. tineti u. O. N/J".u. J. 8arbll,.,,". 

S'a profedat la aleguta vice
prtştdlfllt[il[, fiind ales d. Th. 
M4n1ru, dlftctoral agrlculturei 
d' n mi ni Ittrul domellitlor, 

.In com/Mul de dire tie iti Rt
J!lel al! fost df/;i!utl d-nii: Emil 
Ne?'fut/u, a. K. COllstantinescu 
ŞI E mi M<Jr/on. Secrrtar gtntral. 
d. lq'ppcfnr Illn tra I O. Macttlon. 

Reorganizarea $coa· 
lelar de arte fru

moase 
Ş~oalde d@ arIe frumoase runc

ţlolleazA tn b"za unul ff'gulament 
v~chlu, care nu mal poate cores
punde nevoilur şi UOuilof lndru
mări ce. trebue. sa se dea Invata
nlântuiui artistle. 

Lipsit de norme precise, atât 
to ce priveşte pregătirea elevilor 
şi admiterea lor ta şcoal:l, cât şi 
asupra recrutarii cO/pulul profe' 
80 rai, regulamentul aceasta a fost 
Inlocuit cu O practici şi tradiţie 
care ou mal poate dăIoul. pentru 
bunul mers al şco.tlelor de arte 
frumoase. 

S'a lucrat continuu la ante p 

pToecle de legi pţntru reorgml. 
Zlre~ tnval~ma.otulut artistic, dar 
Ou 8 areallz;at nimic pln! Icum. 

Direcţia artelor din ministerul 
lostrucţid şi a cultelor, a Dumlt o 
noul co mhle alcătuită din d.nU: 
Nlchifor Crainic. Busuloceallu ŞI 
directorii şcoardor de arte fru
moase, care va lucra 8ub pre,e
dlnţia d'luf Z. Plcllşlauu, la ln~ 
tocmirea unul anteproect de lege 
pentru orlt"aninrea ş;:oalelor d~ 
arte fi umoase; 

Va fi mal lIororoalll comisia 
aceasta, reuşind aa dea o al"EI
re ~emelnica InvatamAntulul arli.-

Marele Turneu 
al Tealrulul Cărabuş 

Dlrecţiunta C. 1 d nas e 

Cu cel mal formidabil succes 
Bucureştean 

Mlss Revista 
Revistă În 2 ade şi 22 tablouri de 
N. Vlbdoian u şi N. Constantinescu. 

Mare montare. 
Past, costume, decoruri. 

Personalul artistic: 
D-nele: Nablita Pavelescu, 

Violeta Ionescu, Lizica Pelescu, 
Rozzi·Rozzi şi d·nli: C. Tănase, 
Giugaru Sandy HUşi, Dan Deme
trescu, Mllică Milian, 1. Lorent, 
Jean Angelescu, AI. Giovani, 
Bllrcuş, etc. etc. 
MARE BALET - 60 BALERINE 

Celebrul numlir elCcentrlc 

AGAR & JOUNG 
Dela TuCIul Caşino de Paris 

Eruptia Vezuvlului 
Extraordinari realizare 

electrici 
In pauze va Concerta 

.. Radio Philips". 
Această revistă s'a jucat în Bu· 
cureşti de 80 de ori cu an succes 

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

Orchestră proprie sub tonducerea 
d·lui Ben-Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi Banat 

Caransebeş,: Marti, 28 Ianuarie; 
Lugoj : Miercuri, 29 Ianuarie; Re
şita: Joi, 30 Ianuarie; Ora vita : 
Vineri, 31 Ianuarie; Timişoara: 
Sâmbătă 1 şi Duminică 2 Feb
ruarie; Arad: Luni J şi Marti 4 
Februarie; Or.Jdea: Mltrcuri 5 
şI loi 6 Februarit; Satu·Mare: 
Vineri, 7 Februarie; Baia-Mare; 
Sâmbătă, 8 Februarie; Dej: Du
minică, 9 Februarie ~ Blstrila: 
Luni, 10 Februarie; (;Iuj: Marti 
tI şi Miercuri 12 Februarie; 
Turda: Joi. 13 Februarie; Trg .. 
Mureş: Vineri, 14 Februarie; 
Sibiu: Sâmbătă 15 şi Duminică 
16 Februarie; Alba Iulia: Luni, 
17 Februarie; Medjaş: Miercuri 
t 9 Febmarie; Sighi:;io .. ra: Joi 
20 Februarie şi Braşov: Vineri 
21 Pebruarie. 

Vlzita,1 
marele 

magazin 
". W[n-"C-

~. DUUlIUU 
----------------,----

Sunesur 

IUIMA 
IYHHIV)U 

~RA~[A 
B-nul Regele fer~inand HD. 11 

Soxinău-ne un mare transport 
de mărfuri, am pus In van zare: 
Molino • • • dela 28 lei mir. 
Şifon p!. albituri. 3Z" " 
Karton (Stambi). 3S. • 
Barchet • • .' 40. .. 
Zefir {IL cămă\lI. 48. • 
Pilturi groBse 
p€'nlru InlernBte • 40& lei bue. 
PUipuml • • • • 601)" • 
PanĂ III cearcea-
furi de pal, 140 CIn. 
Ultime' • • • • • 110 lei mir. 

-PAnzli pl. ceRrCN" 
furi de p'Apuml160, 
t80\l1200cm.1ălime 151) •• 
TeDiss·flanel (Finet) 15 • " 
Stole birbel€'şti de 
lânA • • , • • 300. _ 
Pllnză de casll dela 32 .. 
Pil.nzl pl- 8BIlele dela 80" " 
Fo,ţe de mele dela 100. " 
Şenele de mase dela 38 leI bue. 
Şervele {II. {lBhare dela 28" .. 
Cuverlurl albe de 
pichet dela • • _. lOt) " " 
Cuverlurl de pichet 
diferite culori dela 300 .. 
Pânză de Julii, 100 
Clm. liillme dela • 45 Iei mir. 
PAnzii de lulă, t40 
Hil,me dela , , • S5... .. 
Basmale (cârpe) de 
lană delo • • • • 120 Iei bue. 
B~smll!e (cArpe) de 
ali dela ..,. :25.. .. 
Balisle dela • •• '.." 
Pre$utl, 6S clm. Iii· 
lime dela. • • • 110 lei mir. 
Preşuri 90 cUn. li-
lime delo. • • • 140. .. 

La fel ,1 celelalte 
articole se v8nd 
cu preturi extrem 

de reduse. 

DIn. rapoartel, primit' dela turilor este bună, Va fi aşa: ~cl11 
Cons/lluatele Arrricole, deja LĂPUŞNA. - C6.mpul este l A .... I d -t t· ni se nlul, . _-1It.l 13-20 lalluarle. rttU urmc'Uoa- comp ect escopen, Imp "~ ~ .. . . 1<1. Starea ee Nemaivăzdndu·mă, fu oei UIta ca stI·ml· ""1 rea situaţie a semandturllor: menlme noros ŞI ca ... - .. ", 

măniituriior este bunii. Apoi, 
Vechiul Regat C"HUL,. _ Timpul este DO. C'am fnsemnat ceva in viola la, 

t St Curt1nd n'o sd mai ştii. 
PĂLClU. _ In noaptea de 13 ros cu temperatura urca A. area 

Ianuarie a cllzut ploae, tempera- semlinăturilor este bunA. 
tura este urcată. Semănăturile se ISMAIL. - In tot cuprinsul 
prezintă bine. judelului semănilturiie su~t des-

PRAHOVA, - CAmpul nu este coperite. TJmpul se mentme ce- . 
acoperit Cu zăpadă. Timpul men- laS şi noros. 

Arar, cOleodată, de·o să-Ii aduci amlnle 
Dar zileie vor trece. cu ele an de an, . 
Că ai să uiti de loale ce-au lost mai tr/(j 
ŞI m'o'nflropiJ uitarea ca ce' mqţ 9rl!d ~~M S 1 

tinându·se călduros, semănăturHe Bucovina 
se prtzinta bine. 
DÂMBOVIŢA. ~ Câmpu! nu CERNĂUŢI. - Câmpul este 

este acoperit cu zăpadă. Starea foarte pUlin acoperit cu zăpadă, 
semănăturilor până in prezent Insllmănlările de toamnă sunt 

Dar eu, care din vis mi-am ridicat ahar II 
$( preot m'am lăcui de-alunci credintei ""'. 
Eu mi te·am pus icoană ..... 
Co'n ani cu zile grele, l' 

este bunii. bune, 
VÂLCEA. - Câmpul este 

compleet lipsit de zăpadă. Se. 
mănăturile deocamdată nu sufera. 
ingheturi, temperatura fiind po
hivita. 

Transilvania. 

Să mrJ tnchin la tine ca la un Dumnezef,'U 
ŞI n'am sd te mai uil. Tu visul, crezul ~ .. 

MEHEDINŢI. -- Câmpul este 
COmplect descopt>rit de ZApadă. 
Semănat urile se prezintă bine, da
torită timpului favorabil. 

ROMANA ŢI. -:- Starea gene
rală a semănături lor este bună, 
cu toate ca În majoritatea jude
tului, sunt descoperite. 
. OLT. - CAmllul nu este aco
perit cu zăpadă, semănăturile 
pană tn prezent Se mentin bine, 
nefiind gtr mar~, care să le atace. 

lALOMITA. - Câmpul este 
descoperit. Vegetatia stagnează 
fiind temperatura SCălutâ. 

BRAILA. - Câmpul nu este 
acoperit cu zăpadă. 

DUROSTOR. - CAmpul este 
complecl descoperit. Semaniiturile 
se prezintă bine, temperatura 
liind favorabila. . 

Ba.sarabla 
HOTlN. - La 17 Ianuarie a 

nins, acoperind seItj,ănăturile tU 
un strat foarte subtine de zăpadă. 

SOROCA. - Semănăturile nu 
sunt acoperite cu zapadă, dar 
Până fn prezent nu s'au înregis· 
trat stri ciiciuni. 
BĂL ŢI. - COmput este des

coperit şi expus eventualelor in
gheturi 

ORHEI. -- Câmpul este com
plect descoperit; starea' semănă-

Inspectoratele regio
nale' de politie 

.Monltorul Oficial" din 21 Ia
nuarie crt. public! decretul prin 
care judetele ţarII au fost repar' 
tizate ia urmatoarele 7 inspecto
rate reaionale de politie dupa cum 
urmeaza ~ 

Insptctoratul rt'gloftal de politie 
- '~1 BucCI!ft'ştt 

Cuprind!" judeţele: Argeş, Brai
la, BU:t~u., Caiiacra, Constanţa, Co
vUr1ui, Dârnbovlt., Dllrostor, la~ 
lomita, lIfov, Muscel, PrahovlI, 
Putua, R.·Sărat, Teleorman, Tul' 
cea fi Vlafc •• 

ftupeclQraful ftgional de poliţie 
li Cernduţl ... 

Cuprinde judetele: 8ala, CAm
puluog, Cernauti, Dorohoi, 510-
rojinet, Radau~ fi Suceava" 

Inspectoratul rtl!ional de poliţie 
. II/ Ch/~Indu . 

. Cuprinde judl'1e1e: Blllt'. Cahul, 
Cehtea' Alba, HOlln, Ismail. U· 
puşna, O,hef, Soroc a fi Tlghlna, 

Inspectoratul rtgiorral d~ polifle 
IV Cluj '. 

Cuprinde judf.'ţele: Alba, Bra
tOV, C,UI:, Cluj Pal{lira~. HLIn@

doara, Maramuto'ş, Năsaud, 0-
dorhei, Sabi, Sat"-Mare, Sibiu, 
Som' ş, TArnava·Mare, Taman
Mică. Trel·ScAune, Turda şi Mu
reş. 

Jnspectgratu! regional de polille 
V Craiova 

Cuprinde judetele: 0011, G lTj, 
Mehedinll, Olt, Romanatl şi Vâl
cea. 

Insptct()ralul rtg10rral dt palilit 
Vllull 

C\lprlnde jlldefele: Bach, Bo
toşani, Palclu, laşi, Neamt. Ro
man, Tecuci. Tutova lil Vaslui. 

Inspectoratul feiional de poliţie 
. . VII Timişoara 

Cuprinde judeţele: Arad. Bihor, 
Cara~, Severin ti Timl , Torolltal. 

Cetiţi şi răspândi ti: 

"ECOUL" 
organ de curaj românesc. 

!5iZ!±2!2L 

TREI SCAUNE. - Timpul se 
mentine frumos cu îngeturi mi· 
nus 10 grade_ Starea sămănătu
Iilor estE' blJnă. 
FĂGĂRAŞ, - Câmpul ne fi

ind acop rit cu zăpad&, semana
turile sunt expuse inghelului, 

TÂRNAVA·MARE. - Semă
năturile su"t prea putin acope
rite cu zăpadă şi sunt expuse 
eventualelor ingheturi. 

TARNAVA MICA. - Câmpul 
nu eSle acoperit cu zăpadă, in
gheturi mari n'au lost. 

SIBIU. - Semănăturile sunt 
descoperite aproape în intregul 
judet. . 

TIMIŞ. TORONTAL. - Câm· 
pul nu este aCOJerit cu zăpadă 
Starea sămănăturilor este bună. 
Tllllpul se mentine frumos. 

CAR.A.Ş. - Timpul este căldu
ros, câmpul este descoperit pe' 
ste tot. Semănatoriie se prezin
tă bine. 

SEVERIN. - Aproape în in
tregul j ude1, semănilturile sunt 
descoperite şi expuse eVentuale
lor tngheturi. 

MARAMUREŞ. --' Câmpul 
est<! acoperit cU zăpadă aproxi. 
mativ de 10 cm. grosime. La 17 
lanuari", a ains. 
SOMEŞ. - Sem~nătorile sunt 

acoperite cu un strat de ziipadă 
în grosime de 3-4 em. Deo· 
camdată nu sunt expuse inghe
tului. 

Chestiunea sindica
tului Dunărean 

pentru van zarea 
porumbuful 

Belllrad (CepS). - Sfarşitul a
nului 1929 S'a manifestat printr'o 
linişte pe piaţa cerea le lor. Re
colta grâului jugoslav şi orzuluI 
românesc .. fost aproape com
plect ILhidatA şi In prt'zent • 
Inceput vânzare a porumb ului, ca
re se afrA în mari caDtlt3ţi 10 
Statele DunArene. Rtcolta porum
raiul a fost neoboşnult de 'avo
bubila tn ultimul an, ceeace reese 
din urmatorul tablou comparativ: 

Recolta de porumb din Ro",â
nla s'a cifrat In 1929 la 6250.00C> 
tOne (in 1928 la 2.750.000 t.); 

In jugoslavia recolta de po
rU<rb s'a cifrat la 4085000 tone 
(1 825 mii tone); . 

In U 19aria 1.950.000. tone 
(1250 mit tone) ; 

. In Bulgaria 925,000 tone 
(465.000 tont') j 

In Urma acestei recolfl favora
bile au rămas În stalt'le menţlo
nI!Ite trtsemnafe dlsponibi1ltlltl p~n 
tru export: in ROtiâ"la 3000000 
ton!!, In jugoslavlE' 1 000 000 10' 
n!', In U gHill 500 000 tone Bul· 
garI:! 250000 tone. Prin iaptul 
că RtJmâoJa a refu~at sa partici
pe In cartelul dunarean al 1'0-
rumbulul, in Hntarea lUI a devlnlt 
impo sibllli • 

paDl1 la Incepu/oi lui 1930, Ro
mânia a drtdut 40-50.OJO tone 
porumb, rllmânâodiJ.i Incii după 
cum se vede aproape lnlreaga 
recoltă. Piaţa prlnclpaILi pe Care 
conleull RomânIa şi cu care n'a 
voit si se Impărţf'ască cu cele
lalte 8!de fXDortatoare de porumb 
este U~rmanla, No:vola de porumb 
a Gamaoid _ajunge anual la peste 
3 rnllloane tone. România cred: 
sa exporte In anul acesta Cl' I pu-
1111 2 milioane tone. După ştirile 
din 8l1rllO, se crede acolo ca Ro
mânia nu .va putea l'xporta o a,a 
mare canmate depofumb 10 O"r. 
mallla.' In urma acordului dintre 
Gdman!a ş! Polon'a asupra im
portUlui de cereale din Polonia 
prin mijhclrea slndkatulul de ce' 
reale O<'rm8no'Polon, este posi
bil eli. txpartul de porumb al Ro
mâniei va suferi o oarecare IQ
gradlre. 

ZEl 

Recurs pentru plătile 
în valută forle 

Curtea de Caslltie S. III a avut 
Marti să se pronunte din nou 
asupra chestiunii daCă l'xistă drept 
de recurs împotriva deciziunilor 
date de .. Oficiul plătilor parti
culare in moneda străinii· de pe 
lângă ministerul de finanle. 

Recurenl6 er.. firma "Textil 
Import Fratii Berghof, Fralii Mos· 
covici· din laşi,care atacase cu 
recurs tn virtutea pr.ncpiului ge 
neral din Constitutie, decizia dată 
de numitul Oficiu ~ după ju
decata, intru cât firma declarase 
că nu acceptă împăcarea - în 
Februarie anul trecut. 

Prin acea decizie Urma era ad· 
misA la beneficiul legilor şi contra
ventiilor incheiate cu creditorii 
italieni, pentru suma de 138608 
lire italiene, fixându-se candiliiie 
şi anuitălile de plata sumei către 
firma italiana. creditollre .Indus· 
tria Reuniti de FlIatî". 

Inalta Curte şi-a mentinut ju
risprudenta, respingând recursul 
ca inadmisibil, - şi stabilind 
astfel raspicat, că nu exsÎstă 
drept de recurs împotr va deci· 
ziilor pronuntate de Of ciul plă
ţilor, întru cât renuntarea la ori 
ce cftl@ de alac în această mate
fie, este It'zultatul unei conven· 
tluni colective acceptate de pAr
tile contractante; ori prin con· 
ventie, chlar ratific.t6 prin lege, 
se poate renunta de catre pării 
la unele cai de atac. 

Limita dela care S8 
impune globalul 

Ministerul de finante ne comu· 
nică urmiiloarele; - ~,--

Uf/elt ziare au unlUllat greşit 
cd pmtr" orice impulltrt la im
pozitul pe vtn.'tul global S~ scadt 
din "nIt suma de ld 20 dt mit, 
tar reslul st imputit. 

Informat a aceasta nu core.
spundt flliru nimic ltgel, d, oare
ct prm modificar~a ari, 63 din 
legu contribuI uni/or d,rtcte s'a 
mujorat numai limita la Car, S~ 
fact im/Ju1ufea pe venitul global, 
dela. 10 000 la 20.000 ltt 

V-nUIlI Il/obai· ,mpozabil se 
tnlt.hge aetl ramas dUIJt/ scade
rii, privăzu(e de art, 61 din lt
gta contr'buţiu'lilar dlr;rtt şi a 
mlflimulul $, ufltd~ 9000 [el la 
vln'ful din salarit, 

V~l)ltul râmas dupif aceste 
scltdtri dacd t mal mare de 
2J.OOO Iti s~ ImfJune Integral cu 
eo'tlt ()rel)ăzuft lrz tabela dt ia 
impozilul Il/obal cart s'a m,nţtllul. 

S,;ddtr/l~ de mal sus nu s~ 
opertaZt'i dt. ciitre tonfrlbaablli 
orin declaratIa lor dill vtTl/turtle 
ce declard, el de instm/tlt ca,i 
stab It~C Jmvuntfllt. pe baza de
claraţiilor ce li $t prez/nld. 

Prntru cal :ulul Im(lozltulul pt. 
salarii !fUma sculltd lunar a ră
ma, tot 750 trt ca $i pilită a~um, 
lei!fa contrUmf"unilor d'rtcte nt
fiind modll/cutd e", această prl
"infd. 

Vizita ti marele ,·1 
eleganlul 

Salon de tncăltlhninfe 
al d·lui 

AI@xanffru ._---- Aron 
~ Oradea, B·dul- Reg Perd 1· 
- nand 2, (Edificiul .Bazar" 

coli Str. Prilul Carol) 

Lucrellzil dupil mod€IPle cel"" IIlIlI 
noul: îndillămil1le finil şi rlufaoifil 
pl. doamne biirbali ~I capii cu pre-

luri de ft'clamii. 

_ _ţ\t:ers,!l autobuselor 
pe linIIle: BelIu-Tinca-Oradea. şi retur, 

Oradea-Siilard-Marghita şi r, etur.· 
Beliu-Tinca-Oradea ., 

Plecarea Sosirea Plecarea Sosirea 
Reliu, orele: ci . Oradea, orele: 9 Oradea, orele: 18 Sălard. orele: 19.20 
Tinca, orele: 7 Oradea, orele-: 8.45 Sălnrd. orele: 19.30 Marghila. orele: 20.30 
Tlnc8, orele: 13.30 I Oradea, orele:·15 Oradea, orele; 19 Sălard, orele: 20.30 
Tinca, orele: 15.:50 Oradea, orele: 17 SăI ard, orele: 2040 Marghito. orel~ 21.30 
Oradea, orele: 11 TInca, orele: 13.30 
Oradea, orele: 17 TincD, orele: 18.30 Ma.rghlta-SlUa.rd-Oradea. -
Tinca, orele: 18.40 Beliu, orele: 20.30 Marghita, orele: 6 Oradea, orele: 9.10 

O d SAI d Marghit8, orele: 1 . Oradea, orele: tO.30 
re ea.. a.r - Marghlta Siilard, orele', 7' O d 1 10 Oradea, orele: 8.10 

ni ea, ore e : Sălard, orele: 11 Marghila. orele: il Sălllr • 

CONST. BAR(i; 
u n, ___ ~pa d, 

~iUd. 

Funcfionare,llle 
t .... l.1 ~ de a 1 or anortde 1 

Ardeal şi ~Pt:~ 
_Iimd 

LEGILE PE BAlt,mlll 
VOR FUN()nagl 

P tin J'Jrn +d ~~11l I 
nlştd NI), 2826 le ~_I 
brie 1929, Cu priri< • 
flllntle de fUO_Ilol)(.'111 j 

filor anonime s'. (, ~ 
la unificarea 1~1;ltle ~ 
'ile anolllm~ dIa B;- C ( 

deal vor funcponl~' ,~ 
toarelor 1<'1l1: ~. ' 

In BJeoviM: ~rea: 
comerCIal austrilc!Je 1 
telor in vigoare ~~I'lh 

In Ardeal: \.le h"i II 

merclal ungar apt; CII 
teritoriu. 1 ei: 

In ambele ~u!" fa( 
serva dlspodlluOb,i ~ 
mereial rOrJ1ân, l1l~ : 
la compunerea colII 
minlstraţfe 01 ar( ,,,rofil 

~. • I~"prl 
se v~ lua. III prell~dl 
mereI de comut !it- . 
respective. . t 

Ordonanta No. ft e 
E. 8 fOSlului M!ni'" ! 

ghiar, cirCUlara NJ ~ 
emls:i de resortul bir 
fostului ConS Ii~ di': 
IIlI COnsillulnl de m!en 
din 18 Aprilie t9t:~ac 
mân abrogate. !' fii 

~ :il\Jo; 
SOCIET ATILE !1l1l1i 

STRĂl1i~1 
Societatile anO~~ide 

vor solldta lulolÎ!i.lru 
tare de sedII S@rnt;d II 

prezentante ia Rli; in! 
conforma COdulUI ;e1ll1 
mAo - arI. 237 n. : 

Societătlle aD~ sp 
tn Românii, io6.!lIl- Il 
se vor con1011l11lt"ru.. 
pentru mod f1CAJ'!O \t,~ 
lor de comerţ şi ~: 
"'!!!'!!'!!!'!!!~!"!!!!~!!!!!!IaIl.J 

'O~ 

,tiri si t:~~ 
-II 

B 'oal" OPQTI !Dai 
S j';"bdt l, stam la ,,111 

Pr,ţul abonQIII~'Î .~ 
mlilorul: le 

Pe UII a,.: 400 1'" 
Pe "'ase [0.111: 1} d 

-Pe trti Iu,,' 150r ' 
pwlrl1 autoritnţ, In 

burl, cajtm/! şi il ~ 
dtri: lei 1500 anlll d 

In ,'reinafclte dffE:c 
şi reclame dupd /:.~11 

•. I 
i, I 

D. dr. lonescu·Bi it 
rul servic,ului zoo;c.: 
inapoiat dela ROOlI'll1 

fost delegat de ~il 
parte ca reprezeu, I 
nieÎ laI ucrarile CI:! le 
tn, heierea eonvenl:JoI 
cu Ita ha in ce pn"ri 
nile veI erinare. 

D Sa va inainta C 

1 . ". ,. il!1 port d· Ul mlnl)I,," f 
" i 

ln 
In Sfora zilei dLh 

D. C. "Rcul1'urte~ fi 
mt2n~·, d/II Ola1eJ"~ 
un mare bal, tal1., 
chiar ş; pe cel mit 
spe<.l..Jtori, ,ez,nd~t , 
acea seara sl1rp~· :'at 

,. 11 

Prin 110ul buget ~!~ 
1
• • 06t~l1l! 
nstruetlunll, " Cit' 

:g;~::\:-.J 
nCărăbU'I" d~ 
pitală_ dire:. 

Tiin a.se, va~ Oradea, la 
REGINA M 
serile de 
5 Februarie 
)016 Februa~ 

MISS RS', 
In 2 acte fl\ 
lourl de dJ\~ 
dolanu şi ~ , 
stantinesCIl 

tare form1d 

publica j 
Se aduCe la cunC\t 

IA c! cu Incl'pere dIl 
rle crt., autob ,se~e " 
F .. lfX; vor circula 
de Dl.lmlnecl, Mujl, _ 

. "" 
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