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Spre dictatură 
Se yerlfică şi de dala aceasta cii Vei in!ra în fundul lemnitii 

dictaturile democralice sunl În rea- dacă indriisneşli să afirmi că o 
litate cele mai tiranice şi prlmej- tară Înfreagă. este bafjocorilă, cii 
dioase pentru exislenta unul popor_ se jefueşfe bllnul cu neruşinare 

Cercefând istoria politică din de favoritii regimului, că se fac 
ultimile decen,l a liirilor cÎvilizate chel!ueli nebuneşli şi fără rost, 
se poate constata că nici un gu- că foaie sacrificiile con!ribuahl' 
vem conservator n'a Îndrăsn!l liJor snnt zadarnice. 
să prezinte parlamenlului o lege Nimeni nu va mai seri in tiare 
aşa de reac!ionară cum este le- că fratele Boilă penlru un gras 
gea alarmismului volată de pa... comlsion.a aranjat" chestia cu 
Iamenlul d-Iui Iuliu Maniu, alesul cei 23.QOO pensionari maghiari. 
şi mnlezl) VOluJUl obştesc. C!lrI au refuzat să depună jură-

Esle o lege inaplicabilă. care mântui de credlntli ; aruncându·se 
se ,.a isbi de rezistenfa solldarii pe drumuri şi scotându'se la 
a Întregei sunări româneşll con- pensie zeci de mii de functionari 
ştiente; este o lege anUconsUlu- români, slujitori vechi şi credin
tionalil pentrucă sugrumă loale cioşl, cari ali conlribui! cu jertfa 
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, Iibertătile asigurate de conslitutie. lor la clădIrea României Întregile. 
1\ pe care dU jurat s'o respecte şi d. şi fără de cari d. Maniu Iuliu ar fi 

.. 

. Meniu şi toti euforii acestei legi. şi azi un umil avocat pe IlIngli 
Nici nu se poale inchipui o judecătoria din Blaj. :e 

·tI· . ironie mai crudă, ca tocmai par. Nu se V8 mai scrie de comisioa-
1 Udul national, care t mp de zece nele de suie de milioane, in· 
l anf a prelins puterea iR nllmele casale cu ocazia împrumuturilor: 
, legalilăt 1i , după o scurtă şi peni. de afacerile spurc!lte ale lui Au· I bilă guvernare, scufundându.se rei Dobrescu: de micile Învârteli 
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in mocirlă morală şi coruptle, ilIe lui Sever Bocu: de jafurile 
să recurgă la cea mai mare ile- 1111 Tischler in fara mofilor; de 
galltate, Încăluşând libertatea afacerea cu slrandnl şi ('u Îm 
presei şi scolând din vigoare proprietărlrea episcopiei catolice 
pactul fundamental. din Cinc; uitată de oameni şi exi
,Legea. alarmismului nu esle slenta lui Moldovanu, deterlor şi 
destinală să IIpere interesele su· diredor regional al Basarabiei. 
perioarc ale slatului, ca este . Dar ,.om avea compensafii. 
dlclatiil de interesul mentinerii la Vom citi in continuare proza 
putere a guvernului M"niu, fiind. searbădă a lui Mihalache in scri
ei de acum imtin/e orice actiune sori călre plugari; vom mai auzi 
anerhică şi dăunăloare fiirli nu discursuri de ale lufBocu, insul
mal poate fi criticată, fiind pusă tond memoria celor 800.000 că· 
la adăpost de această lege. zufi pentru Întregirea neamului. 

Inlr'adevăr, legea e.sfe, aşa de Vom mai vedea pe slrnniul 
elastică, incât, cea mai Inofensiva Irădător Stere, aclamat cu enlu
şi bine Intenllonatii critică. scrisă ziam la serbările oficiale, in rala 
sau ,.orbItă, poale fi Încadrată şi generalilor glorioşi: Presan, Pe
calificată in prevederile şi sanc- lalo, Mărdărăscu şi· aceia vor 
'lunile ei. trebui să plece capul, căci dea-
Dacă le vei revolta cii se a- supra tuMor slă rânjind lighioana 

manetează şi se dau pe mâini fiscală: Virgil Madgearu cu le· 
străine bogăliile tirU. pentru im· gea alarmismului, 

ă.. 

prumu/uri meschine, - fapl ce nu Si fie tăcere şi [oşilale gene' 
S'8 întâmplat in tara româneBscii rală, jaf şi tăcere, acesta este 
nici când era quasi-independentă . scopul legii. 

fi.... \' şi trecea. prin silualiunile cel~ Se înşeală amarnic şi dove-
11t;· mai grele. _ atunCi compromiti desc că nu cunosc trecutul şi 
~.-:.~reeditMI h; VirQiLMadaeanJ şi suflelul poporului român, dacă d. 
. Ieşit alarmlsl. Manlu şI cell«111 nădăjduiesc s& 
re, . i Nu eşti IJber să scrii că este -aplice legea. 
()\'--:--, g -crlmi de ·St8t, ··conceslonorea Şeful partidului J,beral iii dai 
~ ... monopolurilor. a lelefoanelor, II alarma, sub proprie semnătură. 
ij.... , căilor f('rate, a poştei, a petrolu- O-sa declară că îndeplineşte o 
r#·.~ l lui şi Il atâtor ftwtU. nationale, dalorie sfântă de român, o da
lţ ... · 1 munca şi economia generatiilor torie de apărare B pactului fun-
. e., . trecute Ilmp de 70 de ani. damental, refuzând să se supună 
• acestei îndrăsnele tentative ant[-

l~l . Să nu suni că impozitele stri· conslilutlonale. 
vesc pe contribullbili şi pauperl-

~a" . zeazo. tara, că Industria şi, co- Dă pildă ce! d1nlâiu, penlru 
k!' . merful sunt paralizate, că fabricile IUI!!a de apărare o legaliiăfil şi 

şl-au inchis porţile, că am ajuns a. mfregel opere ec~n?mi~ clă
.. Ia şomojut Intelectual. dde cu atâlea sacr~flcll, ŞI chea-

~. Vei fi alarmist dacă vorbeşli mii ~8 apărare toata sufla ea ro' 
de concordate. de fallmentele I m~Olsmulul. . 
cori Inundi piatll. de agrIcultura II vom urmal 
care nu mai renfeaz!i din ltpsa O. Ange'ucu 
unul credit. erun. ti 'OU! . -. 
. Convingere sau făţărnioie 7 

~.; 1 In urma Il_,.rilor comunale din 
'" Oradea, r:A!ld presa maghiarl din 

I I 1oe.1I .. cumeot4odre1Oullat..,le de· 
.. : ... trlloa;' ..... ntr ... maghllr·parl", a 

. demascat pe de o pal'te manOpe-
.' riie cland •• tine .t •. copul ,ovinist 
... . ... ' umlrit d. trAdarea lor fatli de 

pettldul nationa'-1lirlnist: iar pe de 
9\ aUIt pa"a au probat nulitatea 101' 
~ ea masl .Iecturall. am fo" printre 
~, I cel dintll care ae·am b11Clural de 
IOD' j .Uludmea . lari,i romAneaacli, pe 

î care .. pl.rell ci • lual'o pentru 
" ua mOJlllilIlt, d. dr. Aurel LIlZlIr. 

. DaclaraJlUe categorÎae lIcute prin 
1 prea .• , ne ficea impresta, el deşi 
1 .. .:eaul. al WtSprazeceJea, totu,i. 
,j dr. Aurel Ladr,. "ublrat cel pll· 

... '1 lin de data acel sta lanlurne opor
Î turu..m"hd politic care·1 Inclitu:pu 
,.; ti yizln4 padcolul nallonal, a,.· 

'feait pa drumul reau_tUur. Suprin
;, . . darea lIe.a fosl mare Insii. ,1 ape· 
~ rauţa I\OIIslrl .'a transformat Intr'o 
., t d.IIule groazalcA, dnd am vuut 

J. l ti In fii •• · Comitetului local de re
i ...... re. d.dr. Aurel l,QAr, nu n\l
~ I .. i el a .,viUI, dar a desmintit 

1. 1· ""notele pe care ni le dldllse 
~ " \II'in IntervlewarUe de acum eA tevi 
~ ilie. 
j,.. 1· Pnt-. d. dr. Aurel Laziir sinelel' 

· tlnd • dat acele iDterviewuri BaII 
•. "acelei au foi o manevrl ab,ll de 
· OIIartunlllm politic 1 

- 1 Ce 1-. determinat si fie call1lgo-
l\e bt acele ,arje Indreptate ta con"1 tir • .... Ilhlarilor ti eonuml,tllor 1 A 

~ .o~t elmUmintul national CIII'. s'a 
redef!eptat, s.u a fost ambitia poll
U'cA de a ajunge prUtUU', cari J'au 
determinat la acele .,iri ,1 declara
III flcute prin preal. 1 

· : Noi am atribuit acele declaratII 
· lUIul .imţimlnt sincer d. oa1l0aa. 
Italll, dar dec!llI'afllle dela Comite
hal loc" d ...... sair .. ne fac ad .4 
ne tndoim ti aM bllnllim eli. acele 
decl..,atll _ 10 .. fleukt eu aU tel. 
In te eeopurl ar fi pnt1tt fi flcute 1 
Ele tlQ pot fi decit doml. 

. S.u pitol1'1l a .dormi Opinia pu. 
bUc:( l'omAneascl. car. era foarie 
'Ilreaei .. tl ImpotriYa ."tudlnel dlui . r..z... . .I.unl ta colabor.,.. .. CIl 

.' .liegy ... pWt ...... ,. refui1U formlrel 
~ liate roman .... ' i .. u teenta d. 

llvonllrile ci d. dt', Gelu Egry v. 
Cll11dlda la primArie ti cum acesta. 
esle inrudit cu ministrul de Interne, 
si albi :pn.. de _ fi preferlt dru· 
lui Aurel Laur. In urma declara
tiilor fleule 1. Com!1etul local de 
revlluire, se vede tn8l /.li dr. Aurel 
Lazlr, care a fost Intre timp la Bu
cureşti 8. aranjat chestia or CII 
ministru de Inlerne, care l-a garan
tat denumirea de primar. sali el 
tn urma atacurilor date prin presl 
,1 Izolarea maghiarilor, aceştia vI
zind pericolul unei fzollri ,1 mai 
ales acela 81 simtului de 80lidarl
Are tn mas .. romAneascl. fn cal 
de anularea aleg rei, l~u dat asi· 
gurlri clH vor vota tot pe domnia 
sa ca primar. Şi aceasta este o 
stratagemli politicii abili, de care 
aumai d·l dt'. Aurei Lazlr este ca
pabil In Oradea. 

Care va fi lniili situlitia d·lul Gelu 
Jlgry, cand se va vedea traa pe 
sfolrll. va rllimAne s,1l ne-o probeze 
de.fil,llrllf'ell evenim-enfelor. 

In tot Il8Zul, oricare ar fi eoa.l· 
deralia el In pO,itlcl slint admise 
toale abilitiitile, dar renuntarea la 
~mflmil.ntul national pentru un :seop 
determinat, redus la atingerea unul 
interet material ,i moral de I fi 
alea primar, n.. este admlsibll ,i 
nu se poate erla la Oradea. 

C. bine ar fi fost ca dl Lazlr 
si continue pe drumul romanesc 
Inceput acum cAteva zile. 

De s'ar pune tn mod sincer In 
fruntea unei mi,ci!ri nallonale ro
mlne,ri. cu toal.!! slguranta.r fl 
Iles primar, prin dragoslea ,i mb
d.ia romlneascil ,1 nu prin cer,i
re. unw drept Clire i se cuvine, 
dia mAmele tIlli(Jhlarllor. 

Domnule dr. Lazlr, _. curajul ei
vlc ,1 rombe:se. Convinge· le odali!, 
cii lIangele apA lUI se face. Oricare 
vor fi acum aslguriirUe ee·tl vor 
da maghiarll, miine vor fi acel 
care le vor lovi firi eruţare. cum 
ţi_a probat-o tov.rl,ul dumitale de 
eri, dr. RosvanJ. 

VIno ta mijlocal romIlaUOI'. Alt
fel. ..,tii el aclhwea, dllmlt. 
nil va ft considerati ca o .biUtat. 
pollttcl • .;lI, •• o fllmlcl •• 

VERAX 

Dun"nec6 fi Aprilie t~o 

TradAtorul Consf. Sfere fi·a. retras În .Anul falUlliel; tot. as"" 
fel ,1 dezertorui Moldovan. 

Ce-AI' fi. dacA şi cel cari l-au cocotat pe cel doul netreb
nIci unde n.llau lU.erlfat. ar tra.ge consecintele .. pentru a·şllsp6,1 
prea nUD'leroa.sele pAcate ce-au sAviirşlt? 

ToatA rOD1ânlmea. conştientă, ar răsuna u,urată." cA ,. 
scApat şi de ... o asent.enea pacoste" - Dlal vlităDl.ătoftl'e şi decât 
var.a.tu. negru .. - ce • .IIft abătut peste acea.stii blfttă tarA 1*. *. 

~ uJegerilB pentru municipiUl Oradea 
Inaintea [omitetului local dBrevizuirB 

După promulgarea 
LEGII DICTf\TORlf\LE In ziua de /1 Aprilie a. c, s'a 

desbătut la. Timişoara, În faţa Co
mitetului local de revizuire, con
testatiile asupra alegerilor muni
cipiale din Oradea. Au fost de-
puse 2 contestatii şi anume: 

O contestatie, semnată de "
dr, Aurel Lazăr, Romulus Pop şi 
altii, cari au figurat pe lista car
telului partidului naţional-ţără
nesc cu «maghiar-part"-ul prin 
care cereau anularea listei a 
treia a comuniştilor şi admiterea 
În intregime numai a listei l-a 
a «maghiar-part»·ului. 

A doua contestatie a fost de
pusă din partea listei «Blocului 
Cetăţenesc» de d. Colonel Negu
leseu An. şi Ulpiu Tr. Gomboşiu. 
prin care se cerea anularea (n
tregel aleger; dela Oradea, şi 

ordonarea de noui alegeri. 

Motlvete Invocare 
de natlanall,tt 

Din par/ea cartelului na/ional· 
ţărănesc cu ,.maghiar-part·-uJ, 
contestaţia a fost susllnule'J dfl 
d. dr. Aurel Lazf1r şi d. dr. Ro
mul Pop. 

Primul molia Invocat a fosl 
cd pe lista comunişti/ar ligu
reoze'J unii candidati, cari fiind 
condamnati, ar fi nedemnl a fi' 
gura tn Consiliul municipal. 
Legea adminlslral/ad In aceasttJ 
privin,iJ. Id' arfe 84 ş{ 202 esle 
categorică II anume, odata IIsla 
admist'l la depunere de preştI· 
dinlele biroului electoral, lisla 
nu se mai poate nimici, de n{
meni, chior dacd ar figura pe 
ea oa",eni Incompat/bUi şi ne
dem.nl (condamna/i). 

Nedemnilalea, nu Sti poate ju· 
deca nici de Comlte/ullocal de 
r.eolzuire şi nici dB altd aulorl' 
lale adminisfraliuti ar judec(/. 
toreascd. ci, numai de cdtre 
Consiliu, la constituirea lui, care 
este singurul organ etl poate 
stabili şi decid, n.demni/aRlu. 
In caZ cOnd, unul din Il" candi· 
dali ua fi găsit nedemn, atunci 
el ua fi InDaJfdal şi tn locul lui 
urmeaz(J alt candidat, de pe o· 
ceeaş IIsUl. Intrebat In baza 
cc'Jrui articol de lege, cere anu· 
loreo numai a liS lei .l-a, d. dr. 
Aurel Lazăr n'au pulut aduce 
nici O prec{zlune şi a fdcul a
pel la slmlimOntul nafionol al 
judect'ifordor. , 

A doilea molio ridlcaf pen 'ru 
anularea numai a listei 3·a a 
fost de ordin pur sentimental 
şi anume, d. dr. AurfJl La z{lr s'a 
pldns judecdlorilor cd aleg(Jtorli 
cari simpatlzau CII partidul na
IlonaJ-/drănesc şi cu "Magyar· 
parl".ul au fost 'grar/zal' d • 
comun/şti, cari, prin rdspt1ndireQ 
unul manifest incendiar au de
terminal popuJalia sd uoteze rn 
majoritafe cu lista a ireia, Ar
gumenfarea d-/ul Aure/ Lazt'Jr, 
a . fost slaM şi foi alOf de rl
dico/t1, 

Contestaeia 
.Blocului Cltltenesc· 

Motivele legale pe care s'a ba
zat această contestatie au fost 
puternice şi ele se pot rezuma 
astfel: 

S'a călcat arI. 18 din legea 
electorală, . tipărindu-se cărţile de 
alegători pe Simple foi volante, 
În loc a se elibera din registru 
cu matcă, cum prevede categoric 
legea. Acest fapt a dai naştere 
la fraude. căci aceste cărţi de 
alegători pe foi volante, au fost 
distribuite fără a se putea iace 
un control eficace. Prin acest 
procedeu guvernul a putut di
stribui aceluiaş alegător mai 
multe cărţi, eliberate cu acel aş 
număr şi pe acelaş nume, aşa 
că, un alegător devotat listei· l-a 
a putut vota În· mai multe sectii. 

A doua călcare de lege, a fO$t 
acea că, sectiile de volare. aşa 
cum au fost împărţite prin ordo
nanta de convocare a alegatori
lor, n'au dispus de listele elec
torale numai ale acelui sector, 
aşa cum prevede legea, ci, sec
tiile de votare au avut listele 
integrale ale municipiului. In 
timpul alegerei, d. dr Aurel La
zăr a intervenit şi majoritatea 
sectiilor de -votare au admis, pe 
motivul nejustificat, "că face ° 
inlesnire cetăţenilor», (:a unii a· 
legatori. să nu voteze la sectia 
respectivă, ci la o altă sectie. 
in lege, însă, repartitia alegăto
rilor exte fixată pe secţii pentru 
a se impedÎCa tocmai abuzul şi 
frauda de mai sus. ca acel aş a
legător să voteze la mai multe 
sectii • 

AI treilea motiv intemeiat, a 
fO$t acela ci autorităţile comu-

nate n'au distribuif decât :circa 
9500 cârt' de alegători, iar res
tul de 1540 au fost distribuite de 
judecătorie. In total. însă, au 
rămas nedistribuite peste 7460 
cărţi de alegători, adică 40°/. din 
alegători, nu au putut să-şi eKer
cite dreptul lor de vot; iar, jude
cătorii, şefi de secţie, din cauza 
că primăria nu le-a pus la di· 
spoziţie listele de alegători nu· 
mai pentru secţiile lor, şi prin 
faptul că datorită interventici- dr. 
Lazăr Aurel, admiţând ca cetă
tenii să voteze la oricare sectie, 
n'au putut aplica sancţiunile pre
văzute de lege la încheerea pro
cesului verbal de alegere. In 
fine. reprezentantii listei l-a, cari, 
în parte, au fost În delegatia 
permanentă provizorie, au împe
dicat prin organele poliţieneşti 
propaganda «Blocului eetătenesc«, 
oprindu-Ie ÎntruniriJe· şi rupându
le manifesteJe, fapte oprite cate
goric de lege. 

Motivele hatîonare 
" romlne,t' 

Din punct de veder •• mo
ral ,f nationa', ,e,ruenl.nlU 
blocul"' se unesc. cu CI. dr. A. 
Lulr. fn· cea' c .. priveşte 
perlcolu' fi ruŞln.. de a 
avea un Consiliu MunicIpII 
CU II comum,tI. Dar raagl p. 
• , "urei Lazlr, car. p,'n 
Ultimei. '" ani'esta Iii, expri
mate prin pr.sa: daci el.· 
au 'ost Sincere; s. nu s. 
opreasca ,. Jumltatea dru
mului.. SI ,edninl In 'ntra
g, .... ,omlnul de pa vremuri, ,i si c .. ,1 anula," fntrege' 
.'8ge,I, '.r nu numai a IIst.' 
• 3·8 " admlter •• listei l-a 
int .. eglme. DIn punct da v. 
der. Ii nall..... ,1 al Inte
reselor lIIuniclpale. dlcl s. 
admfte lista 1 • In Int'eglm~, 
pe care ligur •• ul 1 romlnt 
'III de 2& .... glll.rl. p.r.(O
IqJllu s'a ml'tDr.' rolaln',' 
mUI n'. ca,trlat. Sunt poate 
mal p"lin! periculofi cel 26 
maghiarf intelectuali. lavl
nlşt. ca~1 rl fI.care pas re· 
curg ,1 au acel. II LIga Ha· 
"unllar.dula cel I comuniştIi' 
Or. Aur.r Lazlr pentru It" 
In tonul vremei. care.e m. 
nil. Iti puternic In tot Arde. 
lui, si curl anula,.a Intr ... 
gll aregeri fi si •• procedeZI 
1. noi .Ieglri munICipale. 

Hotlrlr .. Comitetului 
'ac_' de revlzuira 

Pe baza orgumenfeior lega/e 
şi puf~rnfce Invoca/e de con-
les falia .. Bloc«!ui ceIăten8sc", 

care o probat ct'1lcările flagrant. 
ale legei adminislralioe, ct'1lct'1rl 
txlre prin nalura lor aa Influen· 
lai re'tullalele valului: Coml· 
telul local de revizuire. a adus 
holt'irireQ .ca tn ziua de 29 
Aprilie sd se lach o ancheM 
la Oradea, prin care aII 8e oe
riJice foaie argumentele adus. 
tn con/esla/ia .,8locului CeM· 
/enescu ,1 a modului In core 
s'au distdbuif manilestele In
cendiare ale comunlşfllor. spre 
a deduce măsura fn care acele 
manifeste ar fi terorizat popu
lalia şi ar fi influental rezulla· 
lui lJolului. Rep. 

Funcţionarii . 
particulari vor be· 
neficia de cota ne6 

. impozabilă asupra 
salariilor 

Se ,tie cii. potrivit Jegiipen. 
tru unifjcarea contribujiuuilor dj. 
recte, salarialii beneficiază de o 
scădere de 10 la sută asupra. Sa
lariului, pentru vărsllmintt>le. ce 
le fac pentru asigurarea unei 
pensii sau ,ltă asigtUi.IO soci.lii. 
Cum func;:fionarii particulari nu 
sunt tncadra1i prin I('gile actuale 
În nici o asigurare obligatorie. 
el nu puteau si se preValeze de 
acest text de lege. 

ln urma interventiilor f5cute 
de Federali. functionarilor parti. 
culari şi Asociatia functionarilor 
din industrlile Romftniel, prin 
d·nli dr_ Lotu Rădiiceanu $i 
Eugen Vasiliu, ministerul de fi. 
nanle a aprobat SI se acorde şi 
la tmpunerl'a functionarilOl' parti. 
cularl, cota neimpOl:lbill de 10 
1 •• utl. 

-
". 

.. V,ifartJr de Joi J: Aprilie a. 
c" publică In pagina 1, fn locul 
revistei; categoricu' articol al 
d·/ul Vinfild 1. Brăfianu şi 101 
aslfel :;; declara/Ia foş/ilor mi· 
nistri şi a parlamentarilor libe
rali, pe cari le reproducem. 

Corpurile legiuitoare ale par. 
lamentarilor cu demisiile in alb, 
au vofat floul regim al presei 
inUlulal .. Pentru apărBfea liniştei 
şi a creditului (ărU"_ 

Din declaratiile chiar ale mem· 
brilor guvernului. făcule cu pri
lejul discutiei acestei legi anli· 
conslilufionale, s'a ,ăzut ci ea 
este destinatli, nu să apere Sia
lui, ci să incăluşeze libera dis
cutie asigurată prIn ConstitutIe 
şi să pue, MUel, la adăpost ac· 
tlunea de destrămare a Româ· 
niei Mari şi libere, Încercate de 
vrăjmaşii din afară şi diniiuntru 
ai tări!. 

Când aciualU guyernati au do
bândit puterea prin amăgirea fii
nărului vot obştesc azl·trezi! şi 
au căulal să-şi consolideze silua
tia printr'o loyituri de Stai: când 
principalii colaboratori el guver
nului sunt Irădă/ori de 'ară. de
zortoril de ieri in rindurile bol
şevlcilor, comunişti sau directori 
regionalJ aşteptând la uşile par· 
chetelor senUntele justitiei, - se 
cuylne intr' adevăr ca el să. fie 
opărati printr'un regim exeptlo· 
nal, pentru o·şi pulett exercita 
in linişte şi la intunerec actiu· 
nea lor diunătoare tilrii, 

Precum: în organismul uman 
yieliitllor parasitare le trebuie ° 
stare anormali pentru a triii, lot 
astfel unui atare guvern ii 're
buie pelliru 8-Ş1 acoper! politica 
o anumUl! presă şi un anumit 
regim, in _ afari de vlatft normaLă 

a statului mGdern, najional şi de • 
mocrat. ' 

Numai la un atare Ildăpost şi 
prin încătuşarea liberAlilor pub. 
Iice se poale nădăjdul stăpâni
rea re'Voltei unanime ce in acest 
moment ridică În plcioitT0 tarII 
Întreagă. 

Rezultafelor alegerilor de eri, 
cari au pus in evidentă slarea 
de spirit ce domneşte În tarii, 
Irebuia să li se răspundă prin 
măsurile dictatoriale de azi. căci 
fără de ele un guyern. respina 
de întreaga larB, ar fi cu ade
vărat pierdut. 

Numai la intuneric se va pu· 
lea jefui banul public in folosul 
personal şi de parUd, şi se va 
putea cere contribuabilului ne
Justificate sDcrlficii· pentru o po· 
litică nesăbuită de chel/lleli. 

La lumina zilei nu pol resisl8 
măsurile prin cari pe nedrept 
se plătesc pensii şi recompense 
tuluiof celor ce au refuurt si 
recunosco statul român in dauna 
obli~atiilor fBtă de adevăratii şi 
vechii lui slujitori. 

Când se ... Aud şi se rohesc 
streinilor munca; şi initJllIiva no· 
fională, organizale cu multă 
trudă şi jertfe în cei 70 de ani 
in urmă pentru o asliel de 
operă, Irebuie sugrum~dă ~ forta 
indigporea tuluror celOr cari au 
grija apărărei Inlereselor obşteşti • 

Preamiirlrea de acum două 
, zile de către' reprezentantii gu

vernului o. Irădătorulul şi COld
borarea lui hotărâloare in COfto 

ducerea 'iirii nu se pol face fără 
a inăbuşi revoU. unanlml a li
ril ş! armatei. 

Iată d~e, fin să declar el 
socotesc cii Îndeplinesc o da
forle sfântii de român şi de 
oonducător al Partidului National 
Liberal, o datorie d~ apărare a 

SS'M 

-
pac1uJui fundamental pe care am 
Jurat. refur.ând cel dlntâl si- mă 
supun unei clare Îndriisnete În
cerdrl ant!consUlutlolUlle.. 

Sunt con,.;,,>! ci ne facem .. 
datorie p!.ii;c1iea· dimd ifili ~P.i 
d'intâl pilall II.; recwVJi"i.";.,, il. 

unu! regfm dăl.mător Pl'll!ru f!H'1'o 
şi oeroli!or in aceste limpuri 
prlmejdlolh;e 1) !umror inCI: " ". 
rilor vriijmaş(! din I:llam şi 
dlnăUlltnJ, 

Cit conducă/or al ,:m,; pariid 
politic de gU'I/(lt!'l'.menl t"!ire rlfltc~ 
mal mila de Iii de am JucnJtJt.I1 
1& infiiplt1irea komiwiei M<!o 
tri libl>rp, cred eli noi cei d'iulă:i 
avem> (Ji,J..,rlR să dăm· pUd", p~. 
Iru fui'l.d de apărare (l l,,"g&liliJ~01 
şi 11 operd ce cu eliilea jertfe 
S'8 clădit, Ilpărare la -ciâre che· 
măm toal& suflarealr('azĂ.a tjidi-

Ca reprezentant Iti unu' pllr· 
Ud national şi democrat, in ere· 
zlitor În Institutiile fundamentale 
ale fiirii, yom sili guvernul~ sA 
ducă Înaintea justlflel culezălod
reu Încercare ce face. fiind con· 
l'Îns că ea nu ya putea sancfiona 
un regim În confrazicere cu 8-
şeziimânlul nosiru Constilutinnal 
şi cu Interesele permonente ule 
fărH . 

Cer in acelaş timp ca in
treaga suflare conştlenlă Il flitll 
88 fie alături de noi, şi refuzind 
sti recunoască- legea, si faci 
apel 'a Justitie Împotrl,a .cestet 
primejdioase tentative dletlll&rJaHt; 

De aceill, convins că pornim 
la o luplă de adevărată apărare 

. n8tlooalii. Iau asupra mea ris
punderea! Înlreeglt" indemn la 
resls!enfa contr" .IlpHcărei unui 
regim !legal, C!'tfe" dacă ar lu« 
mn'il ar ('I~:ce. te. dl~h"I{'""r';i1 01'0.., 
terlalii şi mO!'fllli ti Kom&nlel [Ilo" 
tregUe. 

Vinhil J. Br.::itil.·Ui 

7~. DEC1ARAJ.UNiA ~. 'o,ti'or ' "''''fI'' 1!---=--.---:_~. ~..."..-___ nrn:I 

a Darlamenfarilor National-Liberali - .~. -
. Ca foşli sfeln{p/ ai Coroanei. ca reprezenlantl ai no/iunei şi ca mc".-nhri al p,.,r/idulul Naţional' 

Liberal a ciiru; activitate pilir/olictl şi de ordine este aMt de strOns lt!grdr1 de fn!NI(J{,a QPlm'l dl} 
Inchegare, dB Intregire şi de consolidare a sfofuluf romdn pe temeliile unfl; largi dBmocralii na..
lionole, socotim de a noaslriJ dalorle. ca In urma apelului fdcul de şeful nostru ti. VlnlUd Brdtianu, 
sti dec/ard", tn Jala ţării cele ce urmeazti: .. . 

Nu "om respecta,' nu n. (tom supune şi "om Cere şi noi luturar cef(f/enilor conş,tienfi de" 
drep/urile lor, slJ nu se supum'J legei tmpolriua aşa zisului aiarmism, aceasfrJ lege fiind IlIurttd 
cu ca/carea preoederilor precise ale Conslitullel şi ftfcullJ numai In scopul a IncdluşQ liber/ă/i1s, 
pubHce pentru ca un guoern abuz/o şi tironic stI se poată men/ine la putere ,1 pentru ca acflu· 
"ile de anarhizare a fdrii sI! se poo((J desldnfui sub toleranta şi eu "ădila complicilot8·". regl· 
mului actual; 

Vom aQuc:e In Jala opiniei publice şi tn Iafo justiliel orice Incercare de ti Sti ti apllcQ o fege 
care calcll poclul nostru fundamental şi consliluie o prlmejdioaşd (rmfalioă dictatorială. 

Alimlne,feanll AJe •. , aenatol', Angelellcu C, prof~so'l' dr., f~1 ministru, senofor; Jtntoaellc" Victor, fost mi. 
nlatra, senator i ArgE;tolltnll C .• fosl mlnislru, s,en&tor; BllllkellCu 1, profesor dr., sen~tor; Bana Const., (oşl mtn!sq.u
depull!l; Bircl Valule, senulof; Botes ton. profesor Qniversilar, ~al!lor; Bot .. Nlc.. 8el\8lor; Brltianll C. C. los! 
subseerel8f de slal: Brăllanu 1 Gheorghe. profesor IlRivt'l'sitar. deputm: Cindea Romulall" lena.lor; Chirellieseil D, 
Nicolae, fosl ministru: Clplianu O, fost "ubs,ecrelar de slal; ConshUltinucu Tancred. fost mln'slru, senil lor: CosilnellCu 
Ion, dOClor, senator: DeruslIl George. Fosi mh\Îslru; Dhnitriu D. COllat, fOI! ministru: Di8ltHCU O; CoMt, fost· Mi> 
nistru, senllion DJuvara Mircea, d",pnlul: DlIca G. 101l, fO$1 mlnlsll'l:l, deputat; DumitMlllC1loBrilla Va.Ue, fost mhliabo: 
Prana80IIlci Richud, (ost sllbsecrelar de slat, deputAI; OUIIsi Alu. ."nator; Ign" Cons!., depullll: wCIlla' laa, rQ!$t, 
m'nlslru. '''haIOf: LIlpedlltu Alell, tosl miJdslrtl, senalor: L.blr~lICu D. Eduard. sell8lor. Leontie, Const.. aeaalor; 
Mhlilll Alelt .. seDIIlor; Moldovanu Leont., deplIlIII: Mo,ofu Trel.n. general, fosi minlslru, senator Neamfu C: "'Dalor: 
Neamt ... deput/lt; Nieolalescu 1. COAat. fost pr .. ,edlnle al SenalaJui : Nicolescu M. 1. Sen/lIOT; Nislor 1. 1011; toM' mi"'· 
.Iru, senlltor; Orleanu G. Mihail, fosl minlslru seD.,(Ilor : Olomolu Michail, fosl minislru; Rldllcamt Şerban, senelor; 
Ro,culet Radu.. deputat; Sassu P. Vasi le. fost ministru şenalor; Săveanu N. Nicolae. foSii mlnilllru. fos! JU''''fedlnle 
al Camerei, senator; SlIiveseu Viclor, deputat: Stl!illescu ]uIJlo., depulaJ : Şlefall C. loao, seltelorj TitllrellClI· Geot~ 
fosl subsecretar de 510.1, senalor ;; Iomuiu O .. "ell4tor. 

o energică actiune 
a directorilor .ninisteriali --
Consfătulrea de Joi dela Caanel'ă 

• Curentut' lronlzrHlz(l prefen
J1unile d,reclorilor regionall, de 
a li se plăti peste salariu şi 
diurnele ce le anI/au ca parlamen
tari, aslfel: 

Joi după amiază, Il provocat 
mare emotie la Camerii,aparitia 
tuturor direclorîlor ministeriali 
- minus d. Aurel Dobrescu -
cari după, ridicarea şedinlei, 
s'au inchis într'una din sl:lctlfle 
Camerei. pentru o consfatuire· 
intimă. 

S'a crezul că e vorba de pu
nerea la punct a· organiza rii· dl· 
rectoratelor cari incă nu sunt 
În şlM'c de functionare, ceeace 
II sliirnil o vie sallsfactie printl'Q 
deputalli, desnădăJdulfi de reda
mfttiile celătenllor, cint fşi pierd: 
vtemea degeaba pe la dJ,recloral. 
sfârşind prin a se adrBsa tot mi· 
nisterelor dela Bucureşll. 

De aceft nu mici a fost de
ceptia,. cind s'a oflat moll'u} 
rea} al ÎntruntriI proconlulilor 
guvernului. 

In adeviir, d·nll direclori ministe. 
rtlli s' au Întrun!! spre o. intreprinde 
Q actiune comunA. menită să le 
obllnă de la Pr~edjntla Came
rei, plata diurnelor. pe clIre le 
aveftu, ca deputnl1. şi acum, dupA 
ce-au renuntat 18 m,mrl"t .. , 

, Teoria d-Ior directori ministe
riali este că, pentru intensa lor 
activitate, Slafui trebuie si le 
plătească nu nllmal leafa cuve
nită functiei lor administrative, 
ci şi diurne de parlamentari, 
până la. alegerea nouilor depulafl. 

D. ŞtefaR Ciceo Pop, primise 
o petitIe in acest sens, semnată 
de directorii minisleriall irtc·ii de 

: acum două săptămâni; dar Pre
şedlnlele Cemerei. reluziand să 
~e ralie:;:e punclului de vedere 

. al direclorilor. a pus petitia la 
dosar. 

Neob09ijii direclori s'au adre
sat afund d·lui Iuliu Maniu. În. 

lâmpinând Însii Dcela, refu .... 
Atunci s· Il hotărâf conllfiitu irea 

de Joi· care 8 decurs intr'Q al
mosCeră foarle agitată. directorii 
ministeriali manifes!ându-şl vio. 
lent Indignarea impotriva ••. tra
tamentului. Ia care sunl supuşi 
de clifre d. Clceo Pop .. gu. 
vern. 

S'a holllrâl o energici actiune 
comună pentru slOtlTcerea dlur. 
nelor revendicate. din budgetul 
Adunării Depllialllor. 

ŞI se mal spune că dlrecloril 

Reg@Dta 1, Prlmlt 
demisia d-lUr gen~ 

Clhoscbl 
Eri 1. or.'. 12 d. 'UliU .. ... 

nlu Si. prezlntat 'nanI .. .. 
genţi pentru .l t.port. • ... 
supr. demiSie' d-'ul genera .. 
Ciho.dlil din ft'unt •• mint,tet 
""ui .rmatel. . 

In.,t. Reg.ntl • luat ac' 
dl demisia mlnistrulu;. u~ 
mlnd ca d. t. Manlu si prei. 
Interimatul _Inl.terului;.'" 
mate'. . 

• 
RtgenlU au 'primlt .tl dl·c 

mlnutl fi p. d. ,enllral CI .. 
halehl. cari a avut 'It "..
'abil, a lungi eonvDrbir. cU: 
d. C. N'aU. mlnislrul PalatulUI. 

SItuaCla contlrwl. fi consi., 
deratl drept 'oarte •• rio .. l .. 

D. C. Stere a deml~ 
sionat dIn partid 

In cursul nopti' de JDI IP'. 
. Vineri. d. Ma ...... a.,ul C.O"'"' 
•• rblr' cu ma. mU'lj frunta,. 
•• Pa,lamentulul.lntreblndu , .e atjtudlne ., .".a p.r'a
mentarii r.ra de o retrager .. a .... ; Ste ... d.,. vI.,. p .... 
bilci. 

TaP. tUl ,dsplJ./U C4 atlQ~ttl 

retrage,., ar Il D ddt,41'1td blne-

-

t 
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Plata imD,ozltului' pe cifra 
- de afaceri de către industrii ' 

~ 

Intr'o 1l1timd al1.dltnţd p! care 
o dtlega/lt a UniunII generale 
a tndtlst'la~/!or romani a alluf· O' 
la d. ministru de finanţe Vlfgtl 
Madgearu. 3'a cerul mortificarea 
,tglstrulul special după care se 

,{act! perctofreo Impoztului pe 
cifra de a/ace/Ila Industrii, pu
tru a se uşura sare/nUe /iicale 
li It acestora. 

In vtdtrea unei Iventualt mo
di/ledrl li legistrulul soecial d. 
mlntstru ModglaTu a cerut dtle
gatie; sd vină Cu propuneri con
eTele In urma ctirora va decide. 
, Cum pdraa tn prtztnt acute 
propuneri n'au fost prImite, mJ'" 
nlsteful de finanle nu a luot 
nlci-iJ dlspoziţlune nouă ln a
ceastd direcţie, ala cd tnctpt1nd 
dela 1 A"rille, adminisfr.;ţille 
/inanclare urmeazd sti· perceapa 
dela Industrla,1 impozituL pe cifra 
dt «'a'e" cullt!nit dt/a 1 Ir-WUQ 

FIe 1930 ŞI palid la 31 Mart,e 
Q. eri. l rnprtulld cu toate rt,stan· 
'fll, aşa rum e pruulzut In lel!f'. 
• Odală cu plata Impozitului, 
ilt VOt puzfllfa şi borderoJJnle 
dtl vă,sart Il /mlJoz/tulu l pe lu
aII, precedente $t fntoemlte In 
eon/O'm;trltt ("u legea, 
MODIFICAREA IMPOZITULUI 

<. PE CIFRA OE AFACEf<1 
._-~ _<LA. MORI 

I ~ - . Ministerul de finante a pus in 
~ st.di. , •• sti .... modifieArii .c> 

't ~~~~: ~~';~::f'~~: 
:,~ 'vigoare noul tarif 
..... ~ unitar 
. ;"" 

1" 

-1 

f , 

D. Y. Madgearu. m,ni5tru 
de f.nanle conttl,,,a cu ex.a
mina,ea lumc::ra'ilor tomlsu.l
nel care s'a ocup"t cu p'e
gaclru noului tarif unitar 
Trept .. t ce aceste lucrari ca
plia lorml definlt·vl, ele 
lunt trlmll spre tlplrire Iii 
.Monitorui Oliclal-. Dupa tnate 
problb.lltal,le valorile medII 
cuprinse In noul tarif unitar, 
vor Intr. In vigoare pe ziua 
ila 14 Ap rlh a. c. 

la mori in genere şi În special 
la morile mici. . 

Proiectul de modificare a regt
mului de impunere este aproape 
gata. . . 

In soluţionarea chestlunet, mi
nisterul de finante s'a condus de 
intt'resele fiscului, dar şi de con
sideratia că actualmente aceste 
întreprinderi lrec prin mari greu
tlili financiare, ce trebuiesc ţinute 
iI1 seamă, 

D. ministru Madgearu, va da 
zilele acestea forlna definitivă 
proiectului întocmit. 

BANCA NATTCNALA A RO. 
MANIt!' cumpArA orice reI de 
moneda de aur. pe cursul 
cel mai ridl,at. prevl!zut de 
stabillZii1re. 

Cursurile pe budUi sunt 
afişate la toate suturSllle,e 
,'lIIgent.lle oA -1 CII N AT,ONALE 
A ROMANIEi, 

Convocare 
Domnii aclionari al . SocietăI~i 

Anonime de Constructiuni Delta 
sunt invitati la 
Adunare a generali ordinari 
fixati§ în ziua de 14 Aprilie a. c. 
ora 5 d. /R. in sediul Societătei, 
din Piata Regina Mara No. 4. 
Pentru a lua parte la vot, Domnii 
actionari trebuie să depună acliu
nile piinii cel mai te.rzÎu la 12 
Aprilie a, c. orele 12 a. m. Ia 
această Societate. 

Ordinea de zi va II armVfOartCl : 

1. Raportul Consiliului de Ad
ministratie şi al Comitetului de 
CenzotÎ În lt'găluJă cu prezellta. 
rea bilantului al anului de gesti· 
une Ht29 şi hoUrârea asupra a
cestorll. 

2. Desci'ircarea Consiliului de 
Administratie şi a Comitetului de 
Cenzori de gestiunea lor. 

3. Alegerea Comitetului de 
Cenzori pe anul de gestiune 1930. 

4. Eventuale propuneri. 
Oradea, la 2 Aprilie 1930. 

OODsilinl de Administratle. \ 
1 
1 INTINERARUL 

' ... '.:."~ 
; , ~ 

'~:J 
. Turneului Teatrului de Vest cu piesa 

" . 
;c~~~ 

- , , 
- "Omul care a "ăzuJ moartea" 

'-Y. ,.' Miercuri 2 Aprilie Zalău 
-1 Joi l.. Dej 

1.· •. ".... _ Sf~! i : ~~~!: •.. . ~_.~. ·7.·,. Abrud 
" Mtlrtl~-... U'06ra 

',1 Miercuri 9 .' TI'iTji[u·~ure, 
.>~ Joi 10.. Regh;mul Săs. 
,>.J Vineri 11 .. Topl to Rom. 
~ Sâmb. 12 .. Mi~rc. Ciue 

. Dumln. n • Făgiiroş 

:':1 '" ~!IIJ ·:t . : :tb~eorQhe 
f· Miere, 16 .. Sighişoara 
'\. Joj . 17 .. ReJllche -1 Vineri 18 .. . ' .. 1 S8mb, 19.. • 

'11 Dumi n. 20.. • 

ŞcQ&IB Norm!lJ~ .loSif VUICIIII" " 
, , Oradea. . 

No. 4721030· 23 Martie, 1930. 
, 

I N $ l'll N T ARE 
Comltt!!ul Şcolar al ljeGale! normale 

~Iosif Vulcall" din Ore dea a fixat 
adunarea generalI. a comitetului pe 
zIua de Dumloecl, 6 Aprilie, B. c. In 
localul IJcoale! (sIr. Spfru H~ret No. 4) 
cu următoarea: 

Ordine de zi : 
a) Aprobarea bugetului pe anul 

"nanda., 1930, ' 
b) Contul de gesl/une pe anii 

financiari: 1928 şi 1929. 
.. In caz cA la data de mal lIUS nu 

se va Intru ni numărul de membri ce
rut de regulamentul legii comitt'telor 
fColare, adunarea g-11. se va tine Luni, 
28 Aprilie, B. c. In acelaş loc, cu aceu, ordine de zi şi cu ori ce numar 
de membrl • 

Vlzllati 
~. Bodega ,i 

Restauranlul 

l ,AI. Popavici 
, P .. ţe Unirii Ho. 7. 

lenieiII prompl Ji [On~iiin[ias[ 

Luni 2t Aprilie Oradea ,. 
Marti 22 .. Ineu 
MH:!rc. 23 • Arad 
Jot 24 • Shnlrol8\lsul· 
Vi"erl 25~, .·~]lmb(lliflo 
Silmb. 26 • T'rl,jşoIII!l 
Dum:n, 21 .. OrB vild 
Lani 28 " Rei>if:i 
M6rll 29 II Lugoj 
Ml(.of.. 30 .. Cf1rttnşebe, 
Joi 1 Moiu H51eg . 
Vmerl 2 . II Pe! oşani 
S~mb.' 3 .. Hunedo!lf8 
De1min. 4 .. Devll 
Luni 5 .. Qrăşlie . 
Mlull 6 " S biu 
Mere, 1 .. S, beşul săsesc 
Jo! 8.. Alba Iulia 
VînHi9 _ BII1I 

-Tot publicul romAnesc 
este convins că la 

Restaurantul ~i 81 ~ ~ la 
"Oituz"" 
din Calea Doroban!i1or 10. 
conduse de subsemnalul, se 
pol lua cele mai excelente 
8perltive şi deliciollsele mân
ci;ruri româneşti, cu preturI 
exlrem de reduse. 

Gratar special cu renu
mifii mititei, palric\enl, fu • 
dulii, momit~, fleici muşchiu· 
Jeti, etc. 

Vuml'Î din cele mai exce
lente servite din pivnitli. pro
prie, Începând dela 30 lei litru 

Concert de radio . 
,1 patefon 

P fO!)rl elar: 

. Gheorghe Bofezflln -Cetili şi răspfmditi: 

"ECOUL" 
organ de curaj românesc 

'« • 

S'a' început marele târg de Paşti la 

"-. 

., VILHELMKLEIN 
Bulevardul Regele Ferdinand No. l, 

Ciorapi de dame - de bărbaţi şi de copil, 
. chlloli, Iji combinuoane de mă· 

tase pentru dame. 

cu prefuri pân' acuma neexistente t 
Puloveri de daDl,F ,i de copii se vind cu " 

. Prefuride inventar 

Teatrul 
R • .... ..,' n e6,na I .... ~arla 

Compania dramaticii a 

Teatrului de Vest 
Director: OEORCE COSMA. 

Mare'e succes al 
stagiunii 

·ri . • 
~~B DZIO 
Dramă in 5 ade de M. 

Arlzibaşew 

o singură reprezentalie 

Duminecă U Mai 
.930 

18 orele 9 seara precis. 

Acela,ansamblu 
dela premieră 

C. Barcaroiu 
Maria Sandu 

C. Macedonschi 
Ion Pella 

Aurel Dinu 
C.' Botez 

Lulu Savu 
Coca Codrescu 
I. Focşeneanu 
"Oeo Maican 
O. Alexandru 

Director de scenă: 
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8-dul Regele ferdinaGd Ha. 11 

!Gsjn~u,ne un mare Iran~D3r1 
de marfuri. am PUI In vInzare: 
Mollno ' dela 28 lei mir. 
Şifon pl. albUur! 32.. 
Karlon (Slambă). 38 '" ,. 
Barchet , • .' 40. • 
Zelir pl. c1imiiş~ 48... 
P II tu TI g T oa 5 e 
pentru internate 400 Iei buc. 
Plllpumi • 600 • It 

P!nzli pl. cearcea· 
furi de pal, 140 cm. 
I/Itime • • • . • 110 lei mir. 
P!nd. pl. cetlfC(>I!' 
furi de pliipuml 160, 
180şi ~OO cm. IăUme 150 .. It 

TeDiss-flanel (Finei) 35 ~ • 
Stofe bărbăIf'şll de 
\lInă • • 300 ,. _ 

Pllmă de casă del/! 3i. • 
Pânză pl- sElltele delll 80.. .. 
Feţe de melle delll 100.. .. 
Şecyete de 1IIas8. del!! 38 lei buc. 
Ş~rvele p!. pe hale dela 28.. • 
Cun'rluri albe de 
pichet dela • :mit .. ' • 
Cuverluri de plehel 
diferile culori dela 300.. • 
Pllnzii de lulii, 100 
etm. lătlme dela 
Pilnzl de Iuti, 144l 

45 Iei mir. 

Isil me dela. , •• S5.. .. 
Basmale (cârpe) de 
lânii. delll • • • ,120 IeI bue. 
Basmllle (e8rpe) de 
otii dela •••• 2$" .. 
Baflsle dela. • 9.. 
Preşurl, 6S clm. li· 
time dela. •• 110 Iei mir. 
Preşurl 90 dm. ,,
jime deltt •• 140.. .. 

La fel şi cefefalte' 
artiCOle se' vand 

€eoul 

ExportUl de cereale 
.Argus· scrie; Jnlreb6nd pe d. 

N. V. Vârgolici, preşedintele 
Centralei Cooperative de im· 
pori carl sunt rezultatele flpll· 
cărei taxelor germane asupra 
exportuluI nostru ne"8 rAspuns 
următoarele: _ 

Taatl lumea se .ştepta 
nu numaI III a scldere a pre
tului cerealelor, dar şi la Im
posibilitatea de • se ma. 
plasa un vagon de mariI in 
Germanie. atarI, blneInleles, 
de contra deie In curs. 

Cu toate atestea, ullimele 
telegrame sOllite de pe un
tlnant. arata mentinerea ce
rerilor, deşi nu tU dl'erente 
pru mar' In pluS. Printre 
1iIt riie Importatoare . este ,i 
Germania, 

[ari pat fi cauzei ... e greu 
de ghIcit. 

Una slngu,1 ar indreptlli 
ateasta stare: 

Teama ci tarile producI
toa,". '" laţa unor contlnut~ 
uniri de taxe vamale, si 
nu-şi dea mIna ,1 sa ,eac
~,onl!, e, rllJllnd pl'Slmente 
fn a'ta pa,t. Situ. pana ,e 
vor lfe~metiC;1 sA-Şi slJspenue 
Indl,clril8 In spr.a Rhln şi 
consumatOriI blinu'nd ace~t 
lucrll, tautl sa·,i 'aci pro
vtzU untru orlte eventua
Male: 

Plata ImpozitUlui 
proportional 

Ministerul de finante VăZt'Îfld 
dificultaţile ce Sl fntc1moÎnă de 
industriaşi şi comercianţi ca 
ol/Jta imfJoz;t~/or proportion,]ll, 
ce SI! perceD numai plin plzd, 
conform arf. 15 § 3 ltgM flm
brului pentru mlalle furniturf 
cdtre Iflstituţlunilt publlu, a dai 
O decizie p'irr care It hotMlşte 
ca ImpozItul ()fOP01 t onai dato
rat pentru /urnifutilt pdnd la 
valoarta de 20 000 (dm11 ZIci 
mii) iti se va palta achita şi 
prin aplicare dt timbre mobilt, 
cari se 1I0r anula de autoritatea 
cart tfe:tuitază plata furnitll,'el. 

,tiri si fapte 
Direeliunea Regiei autonome 

a căilor ferate a diSpUS prelun· 
girea carnetelor de identitate ale 
invalizilor de războiu, pe C. F. 
R., până la 15 Aprilie 1930, 

După cum se ştiej guvernul 
polon a scumpit tarifele de 
transport, pe căile ferate polo
neze, aşa că şi transportul ma
terialului nostru de cherestea 
cate merge in transit prin Polonia 
spre ~.ermania, e mai scump. 
ComJs!a româno. polonfza, care 
tratează acum chestiunea trans
portului de transit a stabilit c6 
costul de transit a unui vagon 
de cherestea şi lemn de celuloză, 
dela Origore Ghica Vodă, până 
la frontiera polono-germanii, va 
ii de 254 zloti in loc de 180 
zloli cât era până acum adică 
în loc de lei 3,240 frachtul va 
Coata 4,626 lei - adică mai 
scump cu circa 40 la sută peste 
frachtul de până acum. 

Printr'o deciziune {\ Ministe
ruluI de fmante, public"t! În 
• Moniturul OfiCiei- din 1 Aprl' 
lIe cri, s'a holillH că ordonal1 
loreo dotoriilor din ex?rc;ilil in· 
chise se n face Începând cu 
c .. le mai verb!, ,i În orrlineo 
in care sllltul le-a contractd!. 

flt>care creanlă, CII să poată 
fi ordonttolală, VII. Irebul ~ă fie 
insotlii de un referat semn!}t 
de dIrectorul conlllbillilitii mi· 
n'sterului respedil', cere r4 nâl1e 
ră ipunziitor de uadit/ltea ac· 
lelor şi II. sumei dtttorite, 

Pentru verificarea 1131:'stor ('re· 
6nle s'tI iostllllit o comisie corn· 
pusi dm d. Gh. N mu, direclo· 
rul conl,lhllităliI Minislerulul de 
Flnaotp • Virgil tlvianu, od.,oca l, 
şefUl I'onl-ndo,ului din Minlste 
rnl de Fmant~ şi 1. Poslelnicu, 
şef de seniclu în Datoria Pa· 
clid!, iar d I Dem. Oeorgiarl, 
şef de biurou in direct'lI cOllla 
bilHat!I, CII sec;relar, (liră viza 
dirOTa nici O ordonanla nu 'fil 

putea fi emIsa. . 

6 Aprilie 1918 

C.ftul Nt.r.r -
Chenlările dragostei 

(Poeme In prozr'i) 

II. 
Nu ştiu dece sunt trist. 9ar te 

rog pe tine cea diafană ca luna, 
să vii ... şi cu zâmbetul blândetei 
tale, să alungi tristeţea din mine, 
căci eu sunt asemenea pămân
tului, care deşi bogal, totuşi po
somorât. 

Vino... şi toată bogăţia mea 
ţi-o voi da ţie, cum pământul o 
dă gradinal'ului. Nu ştii că el e 
bun şi darnic, cu toale că e po
somorât? 
• • , • • • • • I I • 

Vin, fu, cea strălucitoare ca 
soarele şi cu strălucirea senina
tatii tale, alungă noaptea ce vrea 
să coboare pe sufletu'mi... Nu 
ştii că tu eşti astrul În jurul că
ruia, eu, satelitul, mă invârtesc? 

Vino de mă învălue cu blân
deţea zâmbetului tău şi fii slră
lucitoare, căci nu ştiu de ce 
sunt trist... 

• • • 
Vino, copil drag, căci toamna 

a început să-şi târâe paşii pe 
dealuri şi câmpii, şi gata e să se 
îndrepte spre gl'ădiniie atât de 
dragi mie. 

Vino, căci mi-e teamă să nu 
mă găsească singur; atunci, mă 
va privi în fată, va ghici dorin
tele mele pline de credintă şi 
imi va inocula În suHet tristetea 
ei ucigătoare. spulberându-Ie' ca 
pe nişte frunze 'ngalbenite. 

Vino, căci toamna asta vrea 
să mă sărăcească de comorile 
ce le-am păstrat pentru tine. 

Tu, cu primăvara iubirei tale, 
vei fi straja sufletului meu, pă
zind comorile lale, căci tot ce 
am într'Însul, al tău este ... 

Vino primăvară eternă şi nu 
mă lăsa pradă toamnei care a 
început să-şi târâe paşii preste 
tot locul! 

.. .. 

Vino, căci te aştept.' 
Pe masa la care vom ospata nu 

sunt flori ca altădată, căci poama 
şi mustul divinizat de blondul 

Dionys iar de bătrânul Noe siln· 
ţit, le-au luat locul. 

Mierea de aur din s!upurile 
harnicelor lucrătoare, în faguri 
blonzi şi fragezi, aşteaptă să-ti 
Îndulcească buzele! . 

Bătrânul cobzar, vestit in ba
lade, cântece de dor şi glume 
deşuchiate, şi-a instruni! cobza, 
şi gata e de a le 'ncepe şirul -
şiruri fermecătoare de mărgări
tare! 

Prietenii noştri de mult so
sit-au perechi, perechi şi împle
tind o coroană din foi de viţă, 
vor să te încunune, ca pe o su, 
blimă bacantă, în urale de «evoe» ! 

Vino şi !ii cultul sărbătoarei 
noastre bachice ... 

Vom gusta pe săturate din 
fructul Dumnezeesc şi vom bea 
până la uitare din olympicul necc 

tar, Iar pentru o mai completă 
uitare a suferinţelor, maestrul 
cobzar ne va vorbi, în balade, 
de suferinţele unui popor Întreg, 
În fata cărora ale noastre vor 
înceta, mulţumindu-se să se Înece 
în mustul dulce şi proaspăt eşit 
acuma dela teasc. Apoi, de glu
mele Învechitului hard, vom râde 
râs omerit, vom striga, vom sări, 
vom ~ace toate nebuniile cu pu
tinţă, şi.,. vom bea... vom bea 
mult şi mereu, bătându-ne joc 
de prejudecătile morale ale oa
menilor. fiindu-ne dragi numai 
vinul, muzica şi dragostea! 

O! Vino l... Şi fii lu cea mai 
aleasă Între bacante, şi fă-mă 
numai odată măcar asemenea di
vinului Bacchus... " . 

C. Barcaroiu. 

M nisterul de finanţe dupi 
dispozi1'un,'e art. 15 patagr \ 
dIn leg!!D timbrulUI a dat O 
decizlune prin la'. se hOII· 
retle C& la Imprumulurlle 
ipotenra Interni In scrisuri 
urbane Sau rurale, impozilUI 
proportional de 1,584 la suta 
se va talcula lavaloarea reali. 

.. ...... BE'WQ'a. ...... laa .. .a~mu .... amL.llam .. imL~4 .... 5~'.'~!.4a..t ....................................... ~ .. ~ .. .. 
• 

Tra:anvaelor Oradea-Mare . DlrecJiu"~a Societii,ei 
------~.-----------------------------------------------------------

Convocare 
SOCIETATEA TRAMVAELQR ORADEA S, A., . (onvoacă ' 

pe loIi DOOlnii Aclio,naripentru ' 

,ADUNAREA. GENERALĂ ORDINARĂ 
care se va lIne În localul Societălei, PJilla Cetlijei No. 2. în ziua 

1 
de 26 Aprilie 1930 ora 5 d. m. . 

, " Ordinea de zi: 

6 Modificarea Statutelor. 
7. Alegerea Membrilor ConsililJlui de Administra lie ii 

Cen zoli i. _ " . 
8, Ra ~ortul Consiliului de Adminishatîe al Ctlsei Mun.:ei şi 

aprobarea gestiunei Casei Muncii. 
9. Raportul Comitetului fondului de pensiun; şi aprobarea 

gestiunei fondului de pensiuni.. . 

~'~l Raport9,1 . r,;""m"iui rI~ AA,,~i.,;dnlii>. 
gestluTie1929_:.~ . .. .. . 

Toţi DomnII Actionari car. vor slt exercite dreptul de vot in Adu· 
Darea generaJil. sunt fuga I a depune ac irmile ",aII certificatelj' d!' "7!!!ruct 

- .. , ,~t~i No. Z.-
uU la • All;<;iUara' Socil'tate Anonlmll penlru Traficul de C I Ferate, BuclI-

• 

2, Raportlll Consililllui de Cenzori. re şti, Strada Nicolae Golescu No, 20, cu 8 :dle înaintea Adun1!r('1 GetlNali!. 
3. Holiirirea relativ ta împlirjirea profituiui net. 
4. Luarea deciziunei relativ la descărearea de gestiune a Con· 

Au dreptLJI la vot Acţionarii farl au 20 a'ţiunl; fil'care 2(J Acţiuni 
dau dreptul la I vot. .. . . ".. ... 

siJiuluÎ. de Admil1ÎslraJie şi a Comitetului de Cenzori. 
5. Stabilirea onoflHiului memurilor Consiliului de Admini· 

eontul bilanţ şI Contul 'profit ,1 pIerdere, Il original, se poate vedea 
rn ficl;are zi de lucru intre orele oflclale de birou la Direcţitmea Sodetăţel. 

slralie şi al Cenzodlor. DIRI!CTIUNEA 

Activ' Contul Bilant pe anul 1929. .. Pasiv 
~.iiii~-~~-.';~:I-·"" -........ -_-iiii'iii>, .... ', ... r: ... ,iir-" ... , -'_zm .. oc ..... - ..... =Iriiiiii~~ ____ .. i_ ... Le:i=_-_n,1 ~_u Lei . I:""b-,-:"·~M .. f;-I~-s~. --... - .. j .... '"-----............. --:~·iiii··>-~iirieliilo7-· iiiioii b-.'!'I-....... t-e ... i--·.·· .... , ... b ....... 

18 20~ Cdonsttruire~ Căilor ferate linii 50472700 I 2 C
g

" a2ef3/4aofbu~O~!laIUJnl i OM Le' blle'l. 1----1 .. ,.; i-
e ramvale ~ ~ - - - I • I ,n, •• ~~ a OU" • u t 

. 19
1 

Construirea Ciiilor ferat~ Inia 4 7m11a bur. 4cllun! "m~~I!;~5:.00!I "'1 ,i; 

i2. d~~~:~~~~~1 d~~~tlb~e Bai;' 8:597.30.0_, 59.070,000 1 6 b) 418' buci ~:lli~:.;;;'~: t:~r~r;~:: 49,402.700, 1- L 
Felix Episcopia - - - - ,2,720.000 1

1 
7 1167 bue ~1/20/o lc!î_1OI d~ p,iu,a"le ~.,,' l' 

64 Concesiunea de Autubuze Ora. i $oelale ;, 200 L<I buc~lo Lei m.~DO 1,070,,000- ''') I 
f '3 c) U.462'/z bue •• Cjlnl Il 200 I.e! d pi ' " 

dea. Aleşd - - - - .,- i 861.100 31 I'"la l"II&'1'4,Oul Rhedey Lei ~.19Z 5fO . 
158 Vagoane de marfi ...... _ _ 4,3_00,00,0, j_ 5H buc. ocll •• l omorlilat •• 200 L<I I 5 d"J>i1 I'nl. IOjia'Porcul Rh.d.y I 

. 53j lmobtle expropriale (terenuli) 011.257 j - Lei J64ill1f 8,597300- 59,070,000 -
205 Material - - - - - - 6,197.220 94 157 Obligaţiuni de prioritalţ cu do- ~ 1 
63i Contul de relnoiri - ~ - "' 3,716854 84 14 bAndă 6%- -"- - - - 7,020,000:~ 
23

1

: Fond de rezervă în hârtii de ! Fondul de r€zervl1 pentru am()rtl· .' . ..l 
valoare· _ _ _ _ _ _ 92200:- 2.area capitalului socla! pentru lillii 

. de tramvai - - - - - - 345685 73 
21 Numerar la ClIssierie -v- - 1,C62,621 12 15 Fondul de rl'zervă pentru amort1za- ,'. , 1·' 
26

j 
Cautiu;)i depozilate de partide 13 006 160 rea capitalului sodal pentru Ij"ia 

164 Avansuri acordate pentru Casa 48734 1.49 
8 Floşdia-Padrcul Rhedey- - - -- - 28200 65 . 

Muncii 50/0 ___ - _ 9 on ul 6 rezerva pentru Investiri 176.790 77 
184,1 Avansmi acordate pentru fond . j 10 Fondul de rezervă .... - - - - '20:111,46 

de pensiuni _ - - - , - , 189.593 51 213 Fondul de reI_ pt. scllderea valoarei . ,1730 i_ ' 
3:): Diverse conluri debitoare - 2,463.430 20 12 Fondul <le rezerv!!, pentru fclnoirl 185,8421...:. - -- I Cauţfunl- - - - ...; - - - - 79339 L-

. 17 Profit transportat din anul 1928 . _ 16.142 '_ j , .f-::::-:-::-::::-::-~~'- 16 Diverse conturi credi!oare - -' 11,816826'15 

17 Profil pe allul 1929' -- - - - - 2,539.324 65 2,555,466 165 
----L ,81,306.019 01 - 81,3060190, 

" . 

__ ... D_. e:-~_.i_t ___ •• _ .. _-......... ___ C_O_"_tul Pr~!~ţJ!!. !!!e_);~ere Credit 

Lei b. ~~I~S Lei I b. Lei I b.: M:o~~ Lei I b. 

202 Cheltuel+'de explo<ltare - - - - /---- 1':'3-4,-5-\0-, ...... 75 ... 7 .... 0-2-· 17 Profit transportat din 1928 - ~. ~ r-""':'--t 1--. -16-.-14-2-1'4 

90 Impozll - - - - - -- -- 584.180 '-! 1'MN Venituri din transporturi de persoane ! 
83 DoMI1z\-- .... -'; - ~ - -- 5416616)..1 de mArfurl- - - -- - -, - 38,754,1 32125 
45 Pr~schimbarea obligatiunilor de prlo- 15,800

1
,-, 14 Dlveue venHurl - - - - - - 187 ~. 47,)25 

fllate eş!te la sorţi -- - .- - - . ' 
44 Dobllnz.ile I;upoanelor Obligaţiunilor 38.358 I -1 

de priDf)tate 4112°10 - - - - - I c·: '1 ' 
212 DobAnzlle cupoallelDf Obligaţiunilor 421 2GO- ,,·,1·..:, 

de prioritate 6%- - - - - - I 1. 
14 Anultatea de amorliz.area capltalul1l1 345.685 73 1 

8Q.Clal pentru [inla de tramvaie - ' , . ; 'f 
15 Ănuitatea de amortizarea capl·allllul! ,!' 
8 

social pt linia loşia-ParCul-Rbetley 28,200 1
65 

Dotarea fonduluI de reI. pt, Investiri 14.796 36 
213 Dotarea fondului de ff'Z. pt. N:lnoirl 185.8421_ 
36 Remuneratia consilluhl! de ad\le - 147 223 87 

184 Dotarea fonduluI de pensiunl - ~ 55945 06 
17 Prollt d'n araul 1928 - - - - - 16142,- I 
11 Profit nel - - -- - - - - 2,539324 65 2,555.466' 65 --

' .. ,38,957 62 1.50. 
: .J 

.. Ing. Ri.:h .. rd, Kobici 
Olredor OtJleUtl 

Or~dw. la 31 Decembrie Ill:!9, 
..:- -':'y I 

Emil S.,,, Olr.dor 

.'. ( 

I ! , .., 

'1· . I 
I 1-

f---. J:- 38,957]2T150 
, " 

Contabili latea: . 
Osea!' Riha H. Labei 

Pflmeolll'8::blil c.ont.bU Cluti..\ri1.' .. 

1 
t 
1 
! 

CONSILIUL DE AD~UNIS rRAŢ1E: cu preturi extrem Dr; Âl1dru Sever Col. Anulase Negulescu OI". Aurel Lllzar D r. Iosif Iacob Observati preturile noastre 
din vitrine 

,e d I de reduse. Ain. Donescu Dr. Corlolan Buelco 
C O MIT E T U L O E C E N ZOR 1: 

_ ... -----~~~=~...:~R~o:m~u~l~us~B~lIr~b~u~-"'"':'~~~~D~l':.. ~D~llm~U:ru::M~.:n~grll Dr. Vasile BI.de. 

" .: .'" -~-

. Col. 'tefan Casfano , '·1 'p Blhld1J 
1'. 

, , Tlpogr.na ,Uttogr<lflft Rom&ncf\scă OrQde. -. Te~efon 87 
.!- ,~, 
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