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Judetene. a fixat alegerile comunale la oraşe $1 mal devreme 
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oiocoii ... Jos nadrăgarii ... " T'-' lh . - ~. .. d· . ·:1· 
. a. arII co rI or 

Anchetele "EcouluI-

'Bihorenl 
aat CII arhicunoscuta 
It! de care daa d()Vlldă 
liIIiclaoli noştri, - m.i 
Ituncl cAod urmeazA il 

agăduellle Ucute, -
forlc al vieţel noastre 
at de o punctualitate 
:1 In profesarea dema· 
campaniile electorale 
Conservatori tradjl!o~ 

~stel metode de .• face 
Illzeez! In preaJma aI~· 
lod sunt In opozJ11 e 

o literaturi atât de 
el nu diferi mult de 

sUi, care propllvăduieşte 
rAnd: lupta de ciad. 
\Cunudare • propagan~ 
&te, In &oanl după vo· 
Jlemeoea exemplare de 
i poporului", - ce nu 
. : la gandllrl. aflAndo se 
"Il .. padNce CU mitra: 
neJe dezorleotate " 
'e lot de altre d!nşli 
''P0iitiel, - şi cu prl· 
!Uor judetene din Bihor, 
~l1ati crimllele de fraze 
ca: .Jos docoll ... JOI 
~-. 

j .de .clocol- nil este 
Qlt In păr~le Blhorulul, 

',Ia de .nlldrIIllr- e 
~,cue tiraoul din acest 
~rlit I\a ti to~ ceilalti 
#.rdealulul, 1,1 ~xprlml, 

,.~ dln~i: necazul Im
fceptoru1u! ,i Impotriva 
~'pentrll cari rândeşte 
1IlIIl(t .porţia- (darea), 
fece aII! de zile a fost 
va veni 7.lua clnd nu 
HăU nici un Impozit, 

li opincl şI "fotol(en-
1, Itnit; toat5 ura lmpo
'~ 61ilaşluiţi ,Ia el acasa 
r, dobori codrii, fărli ca 
~ I un metru de lemne in 
l~oată setea de rlsplatli 

tuturor acelora cari II 
1If~ iti tuale cll\l:irlle. 
!nfstare de spIrit dela 
" ~ unde tronează mize
le t multe sate d In acestea 
.r, - din care rldna 

• l' drumul pribegiei, să 
Ib~c până şi pe la fabrl· 
KI!lIrAmid!, pentru a·şi 
~ dlCata de palne, la sute 
IbrJ1 d~ bordeiul Său, -
ilrtptă şi de polltlclanl. 
~ guetarl. 

IJlII ştim care este starea 
Inltl ţăranului. la loc să 
Ferm 10 bine, e omenesc, 
a1~eşte, eă ,mal tornăII1 
~~oc? > 

:tea sistemului profesat 
JIl~m demagOgi. este şi 

Seftl fllnd~ă cel ce folosesc 
~ loriodemnurl la ura de 
la" to:rnal 'acel plecaţI 
itr~1 paturel rurale, cari 
aluhat portul cu "haina 
,rse'devenlnd .docoil" de 
!nbllrăgarii "... ,1 la port 

;or~De Illtreblrea: atunel, 
illlt'1le8C si!. mal sllbmille_ 
r6, StII obraz? 
B. ~ e foarte slmplu: 
al de) mai lodtnfati mal 
,lele' I ' , ' 

zjn ~na pertcul aşi 10 80-

~et. L otke manifestare 
, ·'.liI? Cari 'unt acel~ 
:'de Ică" • iri această tiri 
~ efa cele mai de seama 
t~, ~ckaAlU~ul, al\U, decat: 
~umal din asl!el de 

,te) trebuie sa se fi 
.Re~~ala: .Sa te ferească 

scUr&le o mul In vaţat pe 
,ecaleJ • . 

ptntru a propala mal cu uşurinţA 
daci dU bolşevismul. sectarlsmul 
rellglQs, ce Unde ~tre acela, unic 
tel: deschiegllrea? Lor, le tre
buIesc voturile, sA-şi poată tdge~ 
nuchil adversarH şi pentru a par
veni la sltuaţluni şi mai prllnCloase 
ta dorinta .rdentl de chlverniseall. 
şI pe urmA, poate si vinA şi 

]efultorU 1ărânllnel şi al statului: B~~ OriinstelD,. 
Llcă Popescu et co.up_ nu QU curajul a ne ac110na 
In Judecată pentrucă I ... am .calontnlatH

,. dar se 

potopul... ~ 
Dar. dacA socotelile de astezi 

nn se vor potrivi cu cl!'Je de 
mIine, ,1 cei indemnati sâ dea 
jos pe .. ciocoi- şt pe .. nadragul", 
treziti Intr'o bună zi la realitate, 
Iti vor 112. rulat tll serios ,t vor 
oimeri peste adevllrăllt .. ciocoi" 
,1 le vor sCutura putin .. nidragli-, 
o să le convlnl? 

A.ta ar vrea s'o ştie, cU un 
cea. mal de vreme, Intreaga ,u
fllre românească conştientă, -
ce aSistA consternată la aetlimea 
de destrămare a ordinei In stat 
la care se dedan toti demagogII 
la Inflerbinţeala creierelor lor. -
pentru. recurge apoi la .ntldotul 
ce trebuie aplicat descrelera1110r 
spre .-1 cuminti, fIe acel antidot 
chiar aceiaşi otravit: • Jos c1oeofl .•• 
Jos nlldragarll... ,Dircis 

ReTmpadurlrea ••• 
Arlicolul din codul silvic, core 

preotde regenerarM ptJdurilor, a 
dat totdeauna mult de lucru ,1 
la lizarat $1 fn realitatn, altii 
celor dela Ca!>a Pădurilor, cdt 
şi organelor In sub ordine pdnă 
la brlgadi~rul silvil!. 

Cunosc4nd acest fapt, nu din 
dorinţa dt-ai mai dtranJa pe 
domnii dda aceastd mult aglo~ 
mtrafd tmpărlire a mlnlstuulul 
de DomenII, scriU aceslt randuri. 

Altul e .haiu/- (nuazul). cum 
S~ spune prin B,horul nostra. 

.o, · ... rt.mea c!!.'1d ~r(l D .D,,
breseu .ubsecrefarul dlul Miha
Iache. s'au adunat comisiuni 
formate din prefecţii de jud~tt, 
deputaţi, - chiar şi sellatorl.' -
agrorzornf, inglnm SIlvic! etc. şI 
s'au destin al ce locuri să se mai 
dea şi din păduri perltru ntvotlt 
de ptişune aie dt/trUdor co munl 
rurale. 

PtJnd aici nimi~ rău. Ba dim
potrivă, foarte bint că s'au dat 
şi t se mai sc:hlmbă lntruct1tva 
şi situaţia taranului. QVdnd unde 
şi Cum şa·şl cfeascd vilele. 

Tot dl DObusca, ca acel 
prilej tnsă. a mal dat o decizie 
prin care, tntrt altele. spune: ctl 
societdtile fortstlere ale caror tt
renuri au losl expropriate ca 
paşune şi sunt obi'gate a fact 
regenttare2 pe actle par/iuni de 
terenuri exproprlatt, prIn I'an~· 
actiunile Ce se vor (fie/ula, se va 
hotârt unde să facă regenerarea. 
Atci stă clem:lll. 

Am somat tn .Ecoul-di" 
s~ptd'nt2IZa trecuttl tn cel organl· 
zati tn adtvdraltJ mafl~ .. pentru 
a txploata nall'itatea tdranilor. 
Je!u1ndu-I de drepturile lor ,1 
pentru a Iru sta sfatul tn toau 
chipurile - adlcd pe cava/erIl 
de Industrie /ortstierd: Bela 
Grllnltein, Lled Popescu ti co"",. 
- .Ia nI cheme tII Judecatd 
.",ntru calomnie"... din moment 
ce ancheta ftJcutd dt dnll: Cior
tin. prlmflotar judetean li Borlan • 
Itcr,larul dlul Maiorlscu, fost 
prefect al Judttului Bihor, n'a 
stabilit cele denunţate de 1101, 
el. contrariul: .cd tO'ldrdl/1J LletJ 
Popesat et c.nia.·· a procedat 
nllmai legal"... Insd, plJlld asld:l, 
ezact ,eapte zile dela soma/le 
n'am primii nIci o tnştllllţa" 
oflcialtl tit actsl sens şi nlct Dt 
calt partlculard n'am putat afla, 
ca ,'ar .11 produs glstul dt rtt
ce(Care dt rtabilitare, mdJ!ar de 
ochll lumii, din parlta celo~ 
",'zati. Poate, nu sunttm bine 
In/ormatl .• _ 

Ia Ichlmb, In ultimele ,eapte 
zile, - .diei de cloci am in~er
cat a-I determina pe cel .calom
nia~" si ne dea la judecat, 
pentru ca Ilnllntea judecatorului 
de Instrucţie să se depene Intreaga 
panama, - anonimele şi .sfatu
rIIe- diverşilor binevoitori s'au 
intetit; tndemnânda-ne cu Insis
tentll: "mal bine să ln:etâm cam· 
pan!a printr'o bun! Învoială .•• şi 
sa nu Indârjlm prea tare... pe 
Lk! Popescu, cllre la năcaz este 
ill st.ue să pid.leils..:ă JJi: c:.leVJ ••• 
chiar să ne ucidă, incepind cu 
directorul gazetei, dacă' îl vom 
strica afacerile şi nu va mai câ?· 
tlga z~clle de milioane ce urmead 
a-I rămâne numai din plasa 
Celca •.• " 

Flreşlr, cA le-.m mulţumit 
"binevoltorllor", - unii d.ntre 
danş;! de bună credlntă, - pen
tru grljea ce n~ poartă, asigu
râodu-I: cll, deşi Ironlzăm ase
menea .. vitejii", totuş, ne-am luat 
măsurile de pază, pentru a pre
Intimpina sanguinitatea şi neln
durarea notarulul Ucă Popescu ..• 
dovedite, dealtfel, cu prisosinta. 
de acest om fărâ suflet şi cu 
prll~jul refuzului. de a ajula, el, 
un mu\lîmillonar, nici cu 10,003 
Iei, la înmormântare. pe nişte 
bieţi ţărani: (pArintii tetei Ucisa 
cu ilutomob,lul de ,oferul sau, 
1" maşini alllndu·se şi d3~
sul. acum un an); Insă, I~am 
mai Informat: că nu vom Inceta 
a duce lupta până nu vom reUşi 
a-i ţintui pe fiecare din bandA. -
foarte bine organizat!!, nim\c de 
spus, - acolo unde merita., şI 
nu vom reuşi a hotărî pe omlJI 
clnstlt. - ce trebuie sa se mal 
găsească 111 această ţară, cire si 
nu se sperie di deranjeazl angre
najul unei multiplicate organi%at1uni 
in care sunt Interes.t! o mUltime 
de .. mahări-. 

Comisiurlile administrative la 
cari ne referim şi-au terminat 
lucrdrUe, cart merg acum la Co
mItetul Agrar. Priit urmart a 
80sIt şi timpul tranziJctiunilor, 
daed nil .s'au făcut d(ja ? 
J,jAsupra acestui punct voim sd·i 
Glragem atenţ/uneu ai-lui mi~ 
nhtru al DomenWor, dt a ve· 
ghla cum s'au tncheiaf transac
tlll~, daca platesc cate 3000 lel 
de hectar, pentru rtgtnerare ŞI 
caTi sunt garanţli!e d~te (fi trţln- Cum ,.se apa,l" dIn 
zQcţunl ca vor pldti firmele etite culise ••• hrapateţii? 
3000 Iet d~ htctar, sali că vor Pe deallA parte, cei implicati 
face rtgenfrărlle. de noi că jefuiesc ţ!lrănlmea şi 

apArA din ~ulIse ... _ 
vl 

III numitul trecut, Ic~a puII la caJe 
.1 o faci d. Clortill ti d. SorlaD_ 

Nu-I acuzlm pE.·,d. MalotelCU. 
. ci ds. a dat ordlrl si meargă cu 
d. Ciortin si lecrt:1arul daale, d. 
Borlao ; de asemeni nu InlpectAm 
pe d. Clortln ca -.rar fi voit sA 
sco.tl tot adevllr»l: Ins!, pare 
exlrem de Curios oricui, faptul ci 
o anchetă eerioasă . care urmltea 
s'asculte· toate nemultumirile sI
tmllor din ,ease c:'-mulli, s'. ter
minat io 2 zile ,1 numai cU re
zultate, cari au voit cel Interesati, 
si lala. .. 

E dela sine fQleles, ci ancheta 
făcAndu·se, fa timp ce Dot.rul 
Ucă Pop~scu l' teroriza din DOU 
pe 'Ir.ni cu .legAturIle sale ca d. 
pteţect Maiorescu·, precl7.lnda-le: 
.că nu ... Ioe ancheta delo Bueo
reşti, ci numai del. prefectorl fi 
cu oamenII pe cari ti vrea d1naul , 
atund, cind tAr.nll au vlIzul ci 
Impreunl cu d. Q;)rtlo • venit la 
anchetl .ca. grefie'" ti lecretarul 
dlul Malore.cu. .1 creadA toate 
cele Ipuse de ootll'lIl LIcit Po
~:u ca adevărate şi Il nu mal 
alb' curajul • deClara cllm şi In 
numele cui l-a terorizat Dotarul 
L1el Pope.ctl, si tlclUeastl pre
tlnsele acte legale de ceslune a 
materialului lemnas, cuvenit .lH 
exploateze d1nşl!. 

Dar. să Iăs!!m la o pllrte ao
cheta facută de dnli: CIortin şi 
Borlan; să presupunem ca. d. 
Miha!ache se va Iăia mlstificat 
şI, dsa şi nu va ~)tdona nici un 
fel de anchetă, s~u d!lcl o va 
J3~()!!a ~;â .. ~c!\'!\-, ·;ct~;1ăab:!cl, to
varăşil': Lică Popescu et comp. 
v~ avea timp suficient s~'f mon
tt\;e pe tăranl prin procedeele 
cunoscute, ca ancheta sa lasă tot 
.cllşer" ••• şi să analităm o mică 
diferenţa de cifre, ce rewlt!! din 
flfacerlle incheiale de banda: 
O'Oasteln, Popescu et comp. cu 
tăranii, În paguba lor şi • atatului, 
repetam şi ne oblig-am a dovedi 
aceste aserţiuni chiar In cadrul 
aCestui articol. 

CInd cifrele vorbes,," 
"uAnd . de exemplu cele 

peste una mie jugăre cad as
trale de pădure in exploatare 
dela tlraniidin comunele 
amintite, numai din plasa 
Ceica, mafia: OrUn5tein, Lică 
Popescu et comp. au 'oferit, -
după cum spun cei păgubiţi 
circa 850.000 lei in total. 

Dece spunem I cA au luat 
in exploatare pădurile de 
tărani? 

Concernul de cava/~rl de ln
dU5trie lortstlerd, afldnd prin 
oamenii cu lolur tfl ata,~ scop 
angajaţi In bandd, cd pentru 
satlsfacuea nevolior de pă~rJne 
ale popu/atiel rurale,· se vor· 
defrişa unele păduri II tn plasa 
eeica, Iar rJrocedell.l. Casti Pă
durilor ftind: call1aferlalul lem
nas depe porţiunile de pădure 
destinate a se dtfrişa,· tnainte 
de a fi scos la licitaţie, tot pen
tru a se veni In ajutorul popu· 
laf/ei rural~, tntrMbd mal tnld, 
sattnli din comunele ptnlrll cari 
se derr/ş~azd pădurii! p·ntru 
pc1ŞIltlf!, dacd nu crtmpără ei acel 
material lemnos, s'au aştzat pt. 
Jllcru. 

terioaTe, determln4ndll·' sI! Isd
leluca contractele de ce.iunta 
txploattfril materialuful lemnos 
dnti Maria Popescu, solia nota
rulul L1ctJ Popescu. ,t mal p' 
u,md, - aşa s'a tnll2mplat 111 
11Ufjoritafea cazarUor, - l-a pUI 
pe tdranl sa ceard Casti Pddu
rllor acordarea mater.alului lem· 
nos spre exploatart comant/or. 
Că cererile cllire Casa Pădurilor 
vor fi /Jind antidatate actdor de 
ctliunta tJtploattlrii din partta 
comunelor dntl Maria Popuc", 
acea!ta se prea poate, Cart era 
rolul lIolarulal dela Lc'lzdrtnl tn 
topdr4şia Grllnsteill ti com" 
dacI! nu aducea acest aport ca 
" celelalte prestate? . 

Or ace.t sistem dt a lucra, 
al to~aflfştlor de speC1l1d ordi
n lrd tot .ltgaZ" .e chlamiJ? 

111 plus, de IIl1d/t aTI dreptul 
notarul comunal Licd Popescu, a 
exercita IJ' com"t, diar de 
lemne, lie ti matcat pt numelt 
.oţitl salt" 
Să "..,enim acum la calculul 

cifrelor: 
SI presupunem ci asocia

Ila: Bila 6rOnateln. Llcl Po
pescu •• t~ II dat Iiranilor 
din cela ,ellie comuni pen· 
tru contractel. de cesiune. nu 
850,000 lei. ci un milion de 
lei şi ci exploatarea mate
riahllui lemnol plnl II vor 
preface in bani, li mal castI 
1" cel mai exagerat caz: 1ncl 
trei milioane de Iei i deci, 'n 
tatal: patru milioane de Iei. 

CI!!: au luat '" schimb? 
SI nu socoUm mal mult 

de 1000 Jugc1r. cadastr.fa ci 
51 ne oprim la 1000 ,uglre. 

Din aceste 1000 JU \il are, ta· 
ranii ŞUliţin ci peste 400 Ju .. 
~Ire sunt pAduri batrina cu 
arbori deşi Şi illlllţl lotre 15 
-20 metri, exist3nd in ace
ste porţIuni de pariuri peste 
90% lemn de gorun. 

SI presupunem ca tiiranli 
au apreciat exagerat fi 'tI In 
totalul pAdurilor· luate de 
l1'"aUa GrUnstein, Llcl Pope
scu et comp. sunt' numai 200 
luglre de pădure batrinii de 
gorun, - adicl pe Jumatate 
cat pretind taranii, - uri 
200 luglre socatite • 80000 
Iei lugărul, cat valoreaza JU
gIrul de lemn de gorun, ne 
dau rotunda suml de 16 m;
lio !ln~ lei. 

Dar dati au completa drep
hte tlranll şi sunt 400 lu
g3re de l'Jstfel de lemn, nu 
reprednUl ... valoare de 32 
mIlioane 19i? 
Totuşi sa rJmlnem la c!tra 

de numai 200 'Iugare de pl. 
dure In conditlultlle arltate 
şi şI mai socotim celelelte 
800 IUI)II re ca valoreaza nu
mai a 3000 lei ftecare lug:ir, 
ne daa o suma de alte 2 mi, 
lioane 400 mIt IeI. 

Facind totalul general, re
iese ca pentru maximum un 
m;Uon tit au dat hrăplreţil: 

Ziarele minoritare 
au devenit iarl,1 belieoase ... 

Dela un răstimp de vreme 
foile minoritare din Oradea şi 
din restul Ardealului, şi·au re
luat cunoscula-Ie atitudine ostilă 
fată de toate autorităţUe noastre. 
Şi, in compania lor furibundă 
_. ca impolriva a tot ce 
este romAnesc -, nu mai au 
nici o consideratiune, nici O li
milă. Este deajuns ca acţiunea 
slujbaşului român - armat de 
mare il este gradul, -
să aibă reflex asupra şi a 
celui mai decăzut individ dIn 
rindurile minoritarilor, ca ziare
le lor să pornească o adevăra
tă ovalanşe de ponegrlre o sluj
başului care s'a făcut vinovat 
de·aş fi exetcitat functia, intru 
indeplinirea datoriei fala de lege 
şi fala de stat. Oricât de gravă 
ar fi fapta comisi de un deli· 
event, - daci acesta nu e ro
mân. - presa minoritară fi la 
apărarea, boljocorlnd pe eei ce au 
Încercat a-i aplica şi lui dlspo
zltlunile legII; căutând a diml· 
nua vinoviitla celui c8zut in cul
pă şi a scădea prestigiul aulo-
ritătilor. . , 

Aceaslă pornire· de ură 8an· 
guin, se desprinde din fiecare 
frllz8 a permanenlelor articole 
ce se licluesc numal cu lendlntf 
duşmănoase. 

Din cauza unei asemenea con
duite, profesală cotidian de ci
tre foile minoritare, scade, pu· 
t~m spune fără înconjur: orice 
stimulent din partea functionaru
lui şi slujba mI se mai face aşa 
cum cer interesele institutiei şi 
toale celelalte nevoi strâns·, le· 
gale de activitalea ce trebuie s'o 
aibă autoritatea În ritmul unei 
bune administratiuni. Ori, ce ur
mâne, dnii dela • Ujsăg--urile 
veninoase, decât: sabotarea ori
cărei aclivilăti (\ aulorilătilor ro· 
milOesc. pentru ca pe de altă 
parle, fot ~dânşii să sară ceidrnT 
fiii a face constatări, că popula· 
tia esle şîcanală şi prejudiciată 
in interesele ei, pentru ca astel 
să existe continue nemultumiri 
şi neîncredere seriozitatea aulo· 
ritătilor noaslre, 

Halul degradi:mt in care am 
ajuns, ca toti toleratii, cum nu 
se mai Întâlnesc ('iurea, să ne 
sape la noi acasă şi cei ce·ar 
voi să pună odală capăI tuluror 
acestor urzeli cu scopuri deler' 
minale, să n'aibe curajul a lua 
odată atitudinea holărită de a 
pune la Jocul lor pe loti cei cari 
au transformat presa înlr'o armă 
de dărîmare 8 tot ce ne esle 
scump, se datoreşle numai poli· 
ticianilor noşlri de tarabă. Ei 
sunt cei cari s'au folosit şi se 
folosesc şi astăzi de presa ma
ghiară pentru a·şi dlscredila ad· 
versarii, penlru scopuri electorale 
şi pentru facilita rea şi a allor in
terese personale. Şi Cel o con· 
secinjă 8 abdicării şi dela cea 
mai infimă personalilale a pre' 
tinşilor frunlaşi al vietii noastre 
politice, cei ce i-au cunoscut in 
splendida lor ldşitale, pătrunzând 
şi în labirinleJe de afaceri ve
roase la cari S'6U pret6t mai toti 
corifeii de răspântie; nici nu se 
mai incape discutie. că s'au pri
ceput şi în trecut şi aslăd a pro
fila de siluati'a priveligiată ce 
şi·au croit, pentm a actiona în 
voie şi in detrimentul probleme
lor mari ce interesează de aproa· 
pe siguranta stalului nostru. Au 
găsil sat fliră câini, desigur că 
se preumblă fără nici o teamă 
şi îşi face mendrele. 

cari ştiu să <:earlS mal multe ,~i 
mal mari drepturi decât 8\1 chLr 
românii, nu vor intelege sit ;se 
trezească măcar în ceasul al 
unsprezecelea, 

IniMa măsuri, ce Ireb1jeşti~ 
luată pentru apărtlrea dewflUi-lii 
noaslre atât de inJosite. es1e o
ceea ce se incumbi mini!lhu1ui 
de interne, de a dispill1e prl' 
căile ce le are la îndemână; 
verificarea tn mod serios il si
tualiunil de celelănie şi m.!itare 
şi sociale - pentru a nu sp line: 
penală, - a tuluror zîarişUlor 
dela foile minoritare. 

Cerem acest control fHodei 
a.em Informatiunl precise. eă 
rezultatul va fi uimitor. 

TocmaJ acel ce ne înjură Cit 
la uşea cortuluI, o parte din ,re 
dânşii nu !'Iunt Incă cetăleni rO' 
miini· şI in conceslnti, ii putem 
trimite să ne înjure dela Bu dil'
Pesta, nu chiar în tară la noi; 
Iar altă categorie, au caziere 
bogate cu fapte politice şi chiar 
penale ••• 

Dacii nu se astâmpără şi foi 
caulă si ne terfelellscii, atunci 
si le băgăm pumnul in gură. 
arilându·le că nu au autoritalea 
moral! Cl face pe gazetarii. 

Ziaristul cu sufletul cur a t, cU 
de şovin ar fi" nu scrie ni,:;!, un 
rând neadevărat chiar împ'llriTIl 
celui mai cumplil advel;IH, Cd 
pujin aşa procedează btlnii şi 

dacă urmaşii lui AUla COl "?Iursc 
cu noi, Irebuie să adopte lq iupla 
lor măcar de formă le li/tilea. 

Atăt deocamdată şi lacii r.u 
esle deajuns, vom răsLlrna lot 
sacul eu faple şi nu cu l>aliverne 
cum se obicinueşle t. pn.'S8 

ihlighiară. 

_ s __ 

Plata Învă\ătorHor 
Ministerul insirucţiullii a 

trimis o circulară pdl1 care 
hee direct rlspllRzători pe 
revlzorii şcolarI pentru ~
achitarea la timp a uh.riilor 
COlPU lui didactic p ci m ... ,. 

Revizorii sunt avertizaţi că 

tn cazul cind se vor primi 
reclamat uni de asemenea na
turii. vor ft tradu~i în fata 
comlsiei disciplinare a mini
sterului pentru negliJentă ill 
serviciu. Prin această circu
lară seatrtlgeatcn&iunea şi a
supra reclamaţiunilor proYG

cale de aplicarea excesivA. 
amenZilor şcolare de către 

anii invAtltori, cu d.:osebire 
in regiumle cu. populati"ne 
săracii. 

Aplicarea acestor amenzi 
are un caracter de provocare 
şi agitafiuRi ,i de aceia este 
necesar ca ea să se facă CII 
O deodebitl bAgare de seamă. 

F 

Centi şi răspânditi: 

"ECOUL" 
. organ de curaj românesc. 

" 

I(ceresa Onor asemenea 
vizita>! t~lbu.re de vrajba 
I'~j anarhIa ce O cui~ 
~l:\I~\ la mOară ce-o dau 
ă ŞI Ip:andlşti, cari calcă 
!le SWând terenul netezit 

Acea.lta, !lumai flindcli la B/· statul, pe Ungă tot loiultle il1ter
hor se vorbeşte: ctf o. firmă ar venl!uni depuse la Bucureşti. Ca 

fi o/e"t ,,/1 automobil cadou nu cUmva d ministru Milliiache 
'fnui domn, ca!e ar fi stăruit sa să trImită o. 'anchet!! severă şi să 
l s, e. ex .. proprlez~ ttrenurile ce I se constate abuzurile ş\ mIStHica.
urmau sa fie Tegur.erate. etc. riie la cari s'au deddt, şi-au ticluit 

c. Bih_ şi ancheta dp, care am vorbit şI 

.I,au adem!nit frlitl! De tărani 
cu "palinca· şi amtninţdrl, aşa 
cum am rtlatat tII numeTlie an" 

GrUl1stl!ln, Lfca . PO!luc:u el 
r;omp_ tIranilor, .,Iu, cele 3 
mill(J.ne de· Iei socotite eXlt
georat In Investitla ex~loatA· 
rii, total: 4.000.000 lei; au 
primit p:Jduri in valoilre exa
gerat diminuata. de cel putin 
18 400,Doo lei. 
"Urmare ia pag. II-a cot m. şi a IV.) 

Totuşi, s'ar putea găsi câteva 
solutii eficace, chiar dacă cei 
'iinovali cari <lU contribuit la 
creşterea imp<:rtinentei acelorll 

__ .. __ ,i 
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flI!trea că vremurile 
~a C~la pe C(lri le trăim 
fIe, 3 ~ntreg. ansamblul şi 
direcwe mIII SUportăm, _ 
.\str4~ ~brutiza! pe lot 

, a: gasesc tOluşi şi 
Ins r;soCOI: că 1.\ sosit 
onven~ge,m concluziurule 
,i Oeltr~Jte şi să trecem 
. : Indreptare. . . 

~e scrisoarea unui 
, d;~~". care, , revollat 
o 'etu nOaslre par

,tel pl Scrie: 

din tie ~l1lâmpIări din vi-
r.r 111 nostr 

nor .hsidenlt'l" ~, dPe cari 
moiim . . "ni e gen

. ,.mcldenle" sunt 
oută, 'ne infăliş(l In' . 

lOenl Violentl. m.el ~la 
, d' ŞI sa-

la,r~~t î~C~~~!ta me~~ril 

lor mandafi. 
Incinta in care Parlamentul 

esle chemat a erija destinele 
poporului nostru, a devenit un 
adevărat local de injurii, de iri
vialităti; a devenit o scenii de 
tealru, pe care unii poliliciani ai 
timpurilor de azi, îşi măsoară 
talentul prin a înjura şi ofensa. 

Dacii acesta este rostul P8rla· 
menIu lui şi in special al Întrunirei 
acestuia, peniru care tara plii
teşle cu alâta amru-ăciune fanta
sti cele diurne, ca membrii săi 
sli·şi adreseze reciproc injurii, 
expresii birjăreşti etc. cum s'a 
întâmplat mai recent în şedinta 
din 29 Ianuarie 1930, când s'au 
roslil cuvintele de; "trădălor-. 
.. ticălos -. .. demagog'", .. ord inar" • 
.idi.?t. plăl~t c~ 200.000 lei lu-

firma .cu 10ală convingerea, că 
Parlamentul I este un non sens 
pentru tară, că este un mijloc 
de a prăda banul Firii numai, şi 
prin urmare. că el trebue supri· 
mal ca fUnd fără rost. 

Nu esle deloc onest, ca par
lamentarii plătiţi alât de scump, 
să presleze drept contravaloare 
a relribuliunei lor:. cuvinte jos
nice. proprii de a o discredlla 
institutia şi a o face de râs în 
fata lumei. . 

Adeseaori se spune, că politica 
insăşi este o josnicie şi că po
Iiticianii în mod falal, loii sunl 
josnici .. Deşi nu este Ilşa,dar 
dacă s'ar putea totuşi presupune, 
Întreb: alunci la ce mai trebue 
politică 1 Spre a se infec!a spirI
tele şi moralul prin intermediul 
ei 1 Dar atunci, esle mai bine 
să se conducă soeietatea aşa . "" . .. . 

ale formărei ei, căci atunci ne
multumirile de felul celor de azi, 
ar dispare. 

Este regretabil şi dureros, că 
nu se previn neghiobiile unor 
indivizi, cărora in calilatell . lor 
de parlamenlarl le lipseşte simtul 
estetic, căci allfel nu ar înjura 
ca nişle birjari postat! la coltul 
bulevardului, făcând de râs atât 
Parlamentul, câl şi tara care l-a 
ales· • 

Desigur cii ocazionalul nostru 
corespondent. Il uitat că aceiaşi 
politiciani. cari fac exploziile 
cari I·au revollal şi delerminat 
să ne scrie, au mers cu patima 
adersitiitii până acolo că au trans· 
pus lupla din parlament cu ace· 
leaşi invective şi in mijlocul ma
sei norod ului, dar chiar până şi 
slreinălale, căutând şi acolo spri· 
jin pentru doborirea adversarului. 

.... •• '1 __ 11._..1 __ &""'~ .... ...... 1"'11. 

liIicii. desigur nu poate fi decât Ne am mai ocupat CU câlva 
reprobabil. dar pe de altă parte timp in urmă de calitatea direc
trebuie să ne consoIăm' .•. căe torului de scenă al leatrulUi a· 
specific românesc l? .. Cam ru- soc. ,. Veslul românesc". când 
ginll, prejudicianl la culme chiar. am promis că vom arăta şi sub 
insă măcar sub acest raporl, nu raportul IIrlistic ce capace e"le 
putem spune că nu s'a desăvâr- d. Tibor (Weinhold). , 
şU unificarea... Procedeul este Copia unui memoriu dat de 
utilizal de către loti românii "din IIrlişli mentionatului teatru Îm. 
loate unghiurile tării". - vorba polriva dlui Ttbor, directorului 
regretatului poet Iosif, - şi până .. general-: Jorjjj CoslUa, eslI'! 
când iarăşi cu totii nu vom că· deslul de elocvenlă, - memoriul 
dea de acord: că prea ne dăm şi un lorjjj Cos ma. _. 
in stambă, prilejuindu le duşma- Să·i dăm putinii celire : 
nilo~ din afară, a-şi • sali~face in l .Subsemnatil artişti ai tealru
bu~a part~ tel~~de, In t,lmp ,. ce lui .. Vestul Românesc" (urmează 
nOI ne clorovlllm. ca ~ganll... semnăhlrile: dnei· Maria Sandu, 
un prolest sau chiar ma} multe. drel fiii Mihailovils. drei Lulu 
1~016Ie, nu. vor y aduce . ll1drept~: Savu. dneJ Coca Codrescu. Solii 
rea. Trebu:e sa ne IzbIm cu .totll Botez. dnii: C. Barc6roiu, D. 
de tavan sa vedem pragul Şi' pe Macedonschi, A"rel Dinu, Pela, 
urmii numalvom, trece a corecta Georgescu, Mdicau, Datulescu • 
pe unde am greşIt. elc.. întrunindu-ne si examlnând 

• moralii şi materială a acestui 

leatru, am constatai, că, pentru 
bunul mers al teatrului In viilor 
şi ale desvoUării lui arlislice -
culturale, exprimăm următoarele 
doleanle. 

D . .director de scenă Deziderill 
Tibor, prin faptul că nU esle un 
desăvârşit cunăscălor al IJmbei 
româneşti. nu-i poale cunoaşte 
sub!i1ilăjile şi in consecintă. se 
află În trista silualiuue de a nil 
putea pune o piesă În scenă. 
aşa. cum un leatru de propa
gandă ar cere-o·. 

Ne oprin aci. Va să zica ar
fiş~ii, inlre cari şi de cei cu 
veche experientă. spun precis: D. 
Tibor nu poate pune o piesă în 
scenă aşa cum ar cere,o nevoile 
ullui teatru de propag:mdă ca 
cel care este tealrul asoc. • V~ 
slul Româ:l.esc" şi Cu care scop 
şi mari jerlfe a fost ÎntemeiaL 

T,-Rica. 
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9 Februarie 1930 

Mult edulce şi frumoas (co ........ <Ii, .... 1). >, timbrului •••• 

,,'I-Imba ce-o vorbim... t:n,leUf, ta; la mijloc fiind Mrrdu·se diSI'J~fflil,· ligii, CAl Su"t singurI" casa-mi i 

Di'! partea. unul Inimos prlrttfl 
al .Erou/ai·, - un intelectual 
din localltat,. - am plimit QC€st 
ort col, plin de odtvar şi multa 
uvoit12 din (Jricfn~ eond/lJte/ 
aCI/ora cari Jigutsc demnitatea 
şi suveranitatl!ll noastră 110110-
nală şi dupa Il afli de soare 
rom4nesc. 

Di!r val, ce dU1eros este, cii pe 
frumoasele meleaguri ale Blhorull1l 
uîstl una· mai .armonloasa": 
limba lui Arpad. Aceast! limbA 
seamănA mult CII a~ea a camel~O'-

'c· nul l1 l, de! ea con11De o materie 
'_ f:.,. clcioasă, ce IIU se poate spăla 

~ oicl cu leşi~, necum de ti mp. . 
? , C()lld~.u::ătoril de azi, pre("um ŞI 
~ { o ,mare IParte lai intielectua'~or 
~ 1,. bihorenl, ncă n c az, I1U sau 
"' putut debarasa !,le sonoritatea 
"'~, acestei limbi, pe cnre O vOlbesc 
";' in toah' ocazlunlie, deşi, toti 
~ ţ aceştia se bat rn pi~pt, strlgllnd: 
!" că sunt români neloşl... 

Unde fŞti i\!('xandrl, tu cântA· 
li' retul ce pros Aveai frllmuSeţea 

seumpei noastre limbi jl Sa. DU ti 
" Se dl'schidă mormânt!)l, sA. nu 

:;;, reluvll, că t .. -al ingrozl, şI cu si, 
>.-II~,!l1 şI rtgreta, cA în viaţa, 
~ ţi-al alts rolul de bar~ Ili ~DO-

. ,! rulul tăU Dt'pi1sător ŞI al hmbel 
; 1 nO<lstre dLllce, dar părAslta ! . , 

_;;: I în ~t11° 1::e~~iI~ r~;~~~;i c:tllŞ~ 
; ~ p!nlrl roman~ştl pe aceste' plslu ri, 
Il consiliul capitalei Blhorului işl 

,'~ ~ ţine şedlnteJe In sonora 1,mbă a 
:.', lui Arpad, deşi bine ştim. că ,1 \' acest bpt conslltue o cumplită 

, .'" ',sfidare la adresa Umbei noastre. 
" ; Faptul, că unii din consilieri nu 
:~, 'CUIIOSC limba noastra, nu poate 

..... ~1j justifica acest act de grosolanie, 
J' care nu denota altceva, decât 
j' slăbiciunea autorWlţil ce tolereazl!. i o ilSf:'menea sfidare. . 

Toleranfa a degenerat tn cade' 
v Ar aU. sia b iclune ,1 nUlllaJ. aşa 
s'a putllt Îlltampla, ca UD Hegedils 
sa ct'arl adn;jtert'1 formllrel unul 
IItat arpadlan In Inima FomJlnlel 
Mari, plamldltă dln viata şi sân
gele sta tor frati. 

Pentruce DU se trasează odată 
limita. peste care nlmeuea nu VI 
putea trece, decât cu grave r~
scuri? Pentruce alâta mlnuşerte 
tata. de aceia, Cari nu cunolc 
noţiunea flnetei? Or, se uiti ci 
lipsa adevăratllor rominl şi din 
capitala Blhorulu! este ope-ra me
schină a trecutei stăpâolri? 

Voi. româol, ce aVtţl Onoarea 
de a ocupa locuri In Conslllui 
aceHul oraş. pentru ce contribuiti 
si ni se aducă insulh de a ni se 
ignora limba? Nu vă I'ste teama 
ca vi se va atrIbui cal>ficlltÎyul 
de tradătOri? j 

Dar. Doamne, ce d faceţi, 
dnd limba lui Arpad vă eSle 
draga. chIar de a;;:as~, unde o 
vor biti In mod obligatoriu. pen
truca i'.şa reclamâ tiitualia voastră 
familiară? 

Iar tu, Autoritate, ce scop ur
măreştI, iolel âod asemenea ade. 
Cari nu pot dedU pceg4tJ peirea 
l1011strll il Of, iti este teamă de 
rapo,\flele către Liga Naţiunilor. 
cu cart suntem 311lt'lllllţatl la lOt 
pasul? 

Dar sli plece acela; cu! 0,,·1 
place Tu ţara noastr.; Îi urAm 
din toată inima nOastră: drum 
bun, fie acela cb'ar Qmmtll ce 
dll~e la faimoasa, d"r impotenta 
Ugă a Naţiunilor, di': care azi 
nici părintele ei: Wilson, nu s'ar 
puteai: mândrI. 

. SI. nu mai suferim ocarl'n 
p~mllntul lIostru Sfflnt! 

Oridea, la 24 IanuarIe 1930. 
~." Oradel. sau Budapesta. este 

~;\ :~:.] .,.t~ u_ u~_u~. __ .. un_. ___ ._.mor~_F~~rt~u~a 

cd~tigW'i fabuI(}Q$I,asor:iatll enu- .acolo ullrlt ,sit> lemt .p:ccidtntat, oferă publicului din provincie MĂSURILE LUATE DE MINIS, edto coltole J. • • , 
marafl, fac toate 5jo'ldrlll ptlt- sa A' laSI! pa/cun de. pdJuN. un admirabil spectacol cu Tf,RUL DE fINANŢE Cinfl-mi oarbea oare 
tru a paraliza d,mascarta filtre· pentru fixlJrt.a tutnulul, CQ să nu De.o iubire s}Onl4 
prln~tI dt • Ecou!-, eventual, se dt'Jrlme pdmOntul; i~r, .la şei, Notadl publid, c.lrI Indepllnesc Şi nemărgif1ild 
slfllllffind ,hi(JrfJttntat~ la vipIa aceltaşi pillcuri, pentru u'1Ibra, l\Jluscata In provinciile tran!Jcarpaline rolul Ca o vecinicie 7 
loas/rll pentr4 .lt~. . " 1" I tmportant pe care ta vechIul re-

Noi, lnstf. ne ,om face datoria Ce i tU ti,ilaţiUe • gat II Indeplinesc set':ţllle de nO- Pareti dinadins 
o4nd la tapăt. de la Calea-M.r.? din tulat ale tribunalelor, sunt pUii A venll şi iarna 

Alte daune adus\! C prin legea timbrului pe aceeaş Sij·mi intre tn casă 
statului ŞI filndcl ajunserăm la alea- Fe rea stra. treaptă Cu funcţionarii publici, iar Cu urdtul ce/ii J . _ • 

Mare; Iar, ro 'numlrul tw:ut at art. 74 II supune la aceeaş a- Unde.f oare vocea 
DacII din Cele relatate, se d€-s- .. Ecoului- am promis ci ne Vom menda, In cazul ('~nd ar contrs- CaJd.armonioasă 

prInde le5ne şi pentru o minte ocupa puţIn şi de Ilcitoţllle dt veni aCfl'ltel Jegl. Să.mi vorbească'nlr'una 
de copil, ci opera de ajutorare a păduri dela Calea-Mare, formulăm comedie in :), acte Ministerul de finante a coosta- De sublimul vie/Ii 7 ••• 
la, ănlmel a dat re?;ultale CU lolul fIrmelor: Gllinstein şi Popes.::u, de VIe TOR I. P O PAtat, IUSă, cll in duda acestor dls-
diferite decât cele urmlrite; pre- cum şi acelora pe cari il 111 te re- pozrlU şi probabil din necunoa-
judiciAndu-se şi statul, fU nd.:ă , Si!ază direct sau Indirect chestit:- 50 • 1 şterea lor, notarll publlcU, la tn-
de ar fi !ieos Casa PAdurilor B' nl;a, următoarele Inlreblrl: Juc.t ta. de peste on a· tocmirea actelor notarlatt-, con-
cele păduri la licitaţie, ar fi Intrai Da.că li';ltaţill~ pentru pădurilt Bucureşti cu un formidabil trilVln prevederHor IfgillimbrUlul. 
10 visterla statului milioanele şi nu tăiat~ de compania de fmstare SUCCes şi cu minllllatul Dat fiind rulul Important pe care 
În bu:&unarele hrlipăreţilor jefuitor! a statului ,t de '''fu/re Il ţafani- 3n'>amblu, compus difl: aceşti notar! il au tocmai in ,_ 
organizati In bandA m.egoitlcă, şi mei: Bela arii/JStfin, Llcd Pa- pllcarea legjj timbrului, cum şi 
atunci, dacă guvernul ar fi vo't p~scu el comrJ. -'la Calta.- Mare, G Mir eul e seu marile lote rese ale fiscului, ce 
si ajute cu adevlirat populatia s'au facut In eonformitaft ca •. , sunt de apărat, minh;ter(J./ de 11-
rurală din comunele pe teritoriile ţJf(oed.erUeart. ,88 din Rtllala· - 1. SI â rit) uit nante'a diat dispOZitii admlnistra-
clrora se gaseau padurile. ar fi mental sil,ic ext~rlor. adica a se AI I':! ... torilor financiari. ca u2.ând de 
putut oferi taranilor pentru bise' publ/t:i1 licit[Jţil~,-la timo, fII .. ~U$Iifo)'t Imput"rnldrta ce le-o dă I~gea 
riei, - căCI acestea sunt doleantele .. Monitorul Oficial"; iur, ctJela[te T oto Ionescu, prin art. 95, să facă cercetări in 
tăranllor şi sub acest titlu au re· publlcaţ 1 de lic~tatii. daca s'au G arhlv<c'je nOlarllor publici din 10-
u,lt cavalerll de Industrie forestl- al'lat (fi. ttrmalUl l~gal,' cum • Baldovin, calitătIle r,'spe:.:tjl'e şi să Con-
erll a-i ademeni, - el, statul: Un alspl.Ule l'gea,Îa prl.măriare· I tern ea slate da~1 prescriptiile legii tiru-
milion sau două milioane de IeI; spectlva, la prilJlă.rlile ctlor 5 II . t b!ulul sunl pe deplin respectate. 
mal sunt şi alte potlogărllsăvâI- comuni tnvecinat(, la Prefectura A. Amigdalis. Acolo unde nu sunt respectate, 
~ite de tovarăşla amitltită, lu pa' jadeţll(ul II la Administratia v- !IUI;I;ce~cu,' etc. administratorii VOf COfhtata con .. 
gUha statului. Finum:rar'il, dnstlndu·se cUllf'!i- • l!r'ilil ij _ ai travenllilnea ş: vor {aporta de e. 

Oricine va dU~a in urma tel~ or()c(se-verfJul~ dt afişare xecutare până la 1 Martie, prin 
tAierilQr barbare de pădure, şi s<ltl~fdcrJ.lldu·st şi· celtllite Itinerari U referet spejal. 
efectuate de consortiul de je. dlspozitiunl ale ifgii? 
fuirea tăraoului şi fcustarea RJspur:sul Il lq acea,tă chts- pentru Ardeal şi Banat: 
statului, va constata: că nu tiune ca ~l 1;1 .toate celtlalte 
s'au respectat prevederile co· cazuri dHlUrllat~, pe cari, sllsţ.'nj· Titnişoara : 
dulul silvic. tarU 'Qrill1sfeen·llor si Pop'~tilor M:uţi 25 februarie; 

Nil ts!t nevoit: ca CÎfleM sd le prezirdJ ca • foarte Jtgale din 
mta.rgd pc'lnă tn fundul pldşel pancf dt! l1edm juridic, .• şi n.amal '. Arad: 
Cdea, ptnfru a .'le cOllvin.!!t de sub (aMrt etic, /lQzdJrtsc, ar fi 
cele C~ sllStlnem. E~te d€a]uns Interesante. str'.l ct1 mult (?) ar 
dacă se deplaseaza oricine pdnrJ tnfrunl caracterele dedf.Ucte sil
la Calea-/I4Jre. Acola, şi din vice ...... sunft.m dispuşi a-l publlco, 
tun se ooat~ observa .. c.1 tuenul CI.! acela, cara-:ttr de litert ~i In 
urgl/o-nislpos, se surod deja, tII ace/aş loc rfl grlzeM, unde IIi·om 
urma tăluflaf de păd." optfate caJa'3nlar". aşa cum It dă drep· 
de Grumft/n et Po;;escu, - tuţ legea. ' . 
pOJte şi de altII? - ntrespee- C. BIHOiie &N 

-== 

M;:rcuri 26 Febr!.larie; 
Ora.dea: 

Joi 27 re b rua de ; 

• Tâ.rgu-Mureş : 
Vineri 28 Februarie; 

Declara11ile 
pen'ru impunerea la echi
valent a persoanelor Juri

dice şi rnstltu,lIIor 

Mi·e sufletul lipăI 
Suspendat in cer 
Ca'n Ir1rziu de toamnă 
ŞiruI'j de COcoare .•• 

, De ce Doamne Sfinte 
Toale frec şi pier 
Şi de ce o 1 Doamne! 
Suf/etul Tăa moare 7 •.• 

CONSr. BARCARO/U 

Organizarea Bursei 
din Timişoara 

MembrU consiliului de ad-~e al 
Camere! de comert şi industrie 
din Timişoara, 1rt frunte cu d. 1 . 
Oprea, preşedintele ei, Se ocupi 
actualm< nle cu punerea În fUDc
ţiune 8 Bursei de efecte şI mllr' 
furI din localitate. S'a recomandat 
Ministert;lu! Ir.dustriel şi COmet- ' 
lulul mtmbrli cari vor torma ca
misiunile .intetlmare ale bU"selor, 
D. dr. S,olka, sindiCul BurseI 
Timişorene. s'a prel.entat In loca- l 
Utate şi a fi -.lut O Conferinţă cU . 
reprl'zentantil oficiali ai Camerei 
de comelt şi industrie În vederea·'-· 
t!1ceoeril fUlJctionărll SIndicatului • 

S'au luat masuri de către Ca-. 
merll de comeil locală pentru 
amenajarea unei, săU de bursa şi 
pentru blurourile SIndicatuluI şi 
Bursei. . .. 

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

Incurajarea industriei na~onale Repartizarea creditelm1 ordinare' si 
Dispozitiile ~~n~~::::!~: de Induslrie Extraof~inarE ps Februarie a. c. 

Alba-Iulia: 
sa mbă;ă 1 Martie; 

Sibiu: 
DUlflinică 2 M,~rli~; 

l.egea timbrului dispunt", c~ 
persoanele juridice şi institujiu· 
nile, ale căror bunuri sunt su
puse impozituhli la echivalent, 
sunt obligate Cu trei luni îna
inte de t Ianuarie al fiecărui 
an, săJacă o declaralie scrisă. 
la administratia hnanciarl a se· 
diului lor, În care sa. se arate 
amănunţit bunurile ce posedă. 
Neface,ea declaratiei este pedep. 
sită cu amendă. 

Dupa confirmarea comlsiunilor 
Interimare. se va proceda la 10" 
scrierea membrilor In Asocia~la 
Bursd (c~re va cuprinde şi orga
nizatiile din. Arad şi Oradea) şi 
se VOr intocmi budgetele respective. 

, 

,j' 

.~ , .. ~ Fală de intervenlia Uniunii 
;,'71 generale a micilor industriaşi, 
''"'"~.:. ministerul de industrie şi comerţ 

i a trimis tuturor celoIlalte depar. 
.,-:i tamente, precum şi institujiilor 
',' autonome ale Statului, adresa de 
_!~ mai jos: . 
L daJii de lipsa de lucru şi, de 

.'; . - diticllltAliie prin care trec fntre
;1/ prinderile economice din tară, se 
.~ va da toată atentiunea cuvenită 

.' "} ofertelor industriaşilor indigeni, !i-,. mari şi mici, la incredinţarea co
menzilor de furnituri şi lucrărilor 

c~'Î de cari aveţi trebuinlă. 
;.~ De altfel, legea conta bîlităţii 

. Statului, de asemenea şi legea 
,! pentru incurajarea industriei tia· 
':Î lionale la art. 15, prevede că la 

;;1" loate licitatdle, fie pentru clădiri, 
~ f fie pentru furnituri ale Statului, 
";; ]·.udeţelor, comunelor şi aşeza' 
-'f mintelor publice de binefacere, 
'f fabdcanjii din ţală vor fi prefe. 
i fati celor din străinătate, chiar , 

dacii ofertele lor vor fi mai 
scumpe cu 5 la sută decât ale 
acestora. In condilie egalll vor 
avea precădere industriile cas
nice, cooperativele săteşti, me
seriaşi! şi sotietiltile de mese· 
riaşi. 

Din aceste motive socotim Că 
în principiu toate furnilurile şI 
lucrlilile pentru trebuintele Statu
lui, a judetelor sau a comunelor, 
UrmellZd. a se acorda spre execu
tare intreprinderilor din ţarii, ne
recurgându',ge la industria străină 
decât pentru acele materiale cari 
nu pot fi produse rn ţară. 

In consacinjii se vor da dispo· 
ziliuni În acest sens şi ser\liciilor 
exterioare •. 

Ministerul industriei şi comer. 
tului având grija acestor ramuri 
de productie, se va vedea obligat 
a interveni în toate cazurile când 
asemenea dispozitii legale nu ar 
fi respecta le. 

" 

Noul ftorme de aplicare a 
legii timbrului 

Comislunt'a central! a timbru
lui in şeetnt. din 28 Ianuarie a. 
c. a fixat urmatoare.le noul norme 
de aplIcare • acestei legi. 
. Pttiliunile prin care 3t recla· 
mă pt bază dt hotărdre defia/· 
tivă fnflln1arta UIlui stqueslrl1 
pe al'ut..l mobJld a debilura/ul ,i 
Inserlpţlunea hlpotue~ execUlio
nale asupra unui imobil. caprin
zB/ld tn ta 2 ~r~r~, lIa fi supusa 
aMt la timbrul prevăzut de ort. 
12 po.ragr. 3 pentlu cererl!a de 
executare dU şi lfA timbrul prt· 
ttdzut de art. 4 paragr. 2 ltgt.a 
tlmorulid peptru cuert.a de ln. 
.cripliune hlpotecard. 
. Dtspoziţtunea ar'. 54 al. 7 dira 
noua l~ge a acceldră,el prfn caft! 
St. permit! a SI! ac"ita taxele de 
timbra ptn.tru di/erittle act, ce 

Perceperea. 
ImpozitulUi minier 

Mooltorul Oficial- din 3 Pebr. 
ctt~ publici declzlunea mlnl~eruiui 
de lndu,t.le ,1 comert prIn care 
impozitul proporţional de 3 1. 
SLltll din produsul brut pentru 
petrol, se v. percepe pentru anul 
1930 dupa cum urmează: 

In' lI.turl dela acele exploat!rl 
a caror productie anuall ~ .scbe
la de exploatare va fi de llUD1mUm 
1000 vagoane. 

In numerar dela acele explo .. 
tlrf a cArOl productie anualA, pe 
Ichela de exploatare, va fi mal 
mIcA' de 1000 vaRoane. 

Redeven,ele CUvenite Statalu! 
se 'lor percepe pentru anul 1930 
dupA cum urmeazA: 

In naturi dela txpluat!rile a 
clror producţitlne anuall pe sche
la de exploatare VI fi de Jl\lnl.num 
2~ vagoane ţll~l: . _.~_ .. __ 

se comunică părţIlor prit1 apIl
carta de tlmbrt! mobile pe cerl!
rM d~ seslZlJfeQ Instanţ!I, avlJmJ 
un car(Jct~r gentral. se va 6Jjlica 
utlit ia comunlcăflle ce se fce 
pe baza uneI acţlUi'1i în justiţie 
cât şi Ia cel!! jdeale pe baza u
nei cUln ce se rezolvd pe cale 
grolloasă. 

HifJot~ca p~ care Statal este 
fn drept s'o la pt baza art 147 
c. com. asupra imobiltlor socle
tatilor de asigurare, fiind o hI
pot«ă impusă de ltgl! (n stopul 
/larantăre/ asigurQţllor pentfu. 
plata primtlor d~ asigurare ce 
li a'ar cuveni ore caracterul dt 
hipotec4 legală Il este seamă 
ca GroTe conform gri. 42 paragr. 
14 legea timbrului de plata. lm
pozltuilli proporllollul. 

-----. --,~~_u 

Impozitul pe lucrlrl 
de constructII 

Conform dlspozlţlunl1or din ari. 
15 alln!antul al doilea dia ltgea 
timbrului, imPOZitul proporţional 
de 32 la IutA datorat la contrae
tele de executArl de lucrări, trans
porturi, aprovll.lonl,I sau fu mi
turl plătite de Stat, judet. comllnă 
S'u orlee alte stablllmellte po-. 
bH~, urmeazla le plati, fie la pre· 
Iu I lolal, fie retlllAndlt"8e ulterior din 
pret ca oca.zIa ordonanlll.rei plAţel. 

Sigura nI. perceperel lmpol.ltq
lui sta ins! In indatorirea ce fieCare 
onioDantator afe de a face men
tiune 10 ordon aotll, pentru reli
nerea impozitului din platii ,1 văr· 
sarei el la tezaur. • 

Pentru ca fiscul si tU! In şi 
maf mare sigl1ranţli, ministerul de 
finanţe a atraS ateotî9. consllieri
lor cOlltrolot~ s:.l supravegheze, 
daci s'a făcut mentiune - cu 
____ • __ A~.,A"._I " ..... 1 n~ rl"'~ 

Printr'uD Inalt Decret Regal se 
rep~rtlzead din budgetul general 
al Statului pe exerciţiul 1930, ur
matoarele sume ce pot fi ardo
Dantate tII cursul lunei Pebruarîe 
1930 pentlu chellue!lle rezultate 
din angajamentele JU!lte de către 
Dcpanamellte: 

Ministerul Armatei pentrU chel
tueJi ordinare lei 79'),038,460 ~n· 
tru cneltoeli t'xtraordlnar~ le! 
457.181.380. Total 1.252.219.840. 

Ministerul Finantelor pentru 
cheJtuelile ordinare 1.408.456.011. 
pentru cheltue:Ue extraordinare Iei 
4.802337. Tohl 1.413258348. 

Ministerul de Instrucţie si Cu!t~ 
pentru cheituelll~ ord'[]are le! 
581.143.088, pentru cht'Huetilt> ex-

Ministerul Agr. şi DomenII pen
tru chelluelile ordinare 90.479.407. 
lei, pentru cheltuelHe extraordinare 
0.803.620. Total 96.283.027. 

MInisterul de Indl!strie ş! Comeq 
pentru cheltuelile ordinare Iei 
105.134812. Pf'n!ro ch!:'lttu:1II1' ex
tr~ordln<lrc· 11:1 t. 1'51.864. Tohl 
106286676 lei. 

Minislrruf de Afa::eriStrăifle pen
tru cheltuelile ordinare 34783.500 
Iei, pentru ch1'ltuellle extraordinare 
Iei 90.000. Total 34.873.500 lei. 

Ministerul Muncii şi S11nătătii 
pentru cheltuellle ordinare Id 
126.827.650, pentru ch~Jtueitie 
extraordinilre lei 211.914. Total 
127.039.564 leI. . 

traordinare lei 2.125,200. Total PrEş~ditllja Con-;rl!ulul de MI· 
583.268 288 l~i. nlştd oentru:11 bdj;e ordinare 

Ministerul de Interne pentru Iei 8.988.830 IeI.' 
chdtuelile ordinare lei 155239.739. Totill general 3.Jl02263.900. 
pentru cheltudile ex(raordh,are Aceste sume nu vor putea fi 
lei 1.167.083 Total 156.405.822. depaşite prin ordonante sub nici 

Ministerul Luer.l!rHor Publice ş! un motiv. • 
Comunicatii pentru cheltuelile Of- O-nH conslller!-controlorl ai de-
dinare~ lei 12.086.904. parlamentelor, respective şi d. di-

MInIstrul Justitiei pl'ntru chel- rector al Mlşcari! Fondurl!or vor 
tuellle ordinare lei 111.519891'1 supraveghea' de aproape ca ordo
pentru Cheltuelile ex.traordlnare lei nantlrile sa se hcâ numai in Il-
322.100. Total 111.552.101 lei. mita acestor sume. 

STIRI SI FAPTE , . , ~ 

D. reolil Diamandi s'a re
tras dela gazeta noastră, 

• 
Ministerul agriculturii .. boUlllt 

prelungirea valabillta~1 permiselot 
de dnatoare eliberate .nul trecut, 
plloă 1. I Martie crt. 1 

,.- . 
România a fost invitatA al 

participe, Cu o delegatIe de me
diei cât mal numeroasA, la con
gresullnttrnatlona.l dela Bruxelles. 

C06R;resu! se ttpe la 28. 29, 30 
Iunie, 1 şI 2 Iulie ... c., cu ocazia 
~rilo, s-afbăd ale comemOfllrll 
cim::antenarulul ·Iodependtn," nil
\ionale .. Belgiei. 

La deschiderea congresului Va 
partiCipa ,1 Familia Regall Bel
glaoA. 

• 
Comitetul Asociajiei .. Virtutea 

Mil.itarii- de război, de curând 
infiintatii, anlloli pe camarazii 
din intreaga farii, ca nu pot face 
parte din aceastii asociatie decât 
numai purtătorii glorioasel medaL 
Iii, indiferent campania tn care a 
fost oblinuta. Asocialia revendică 
drepturile ce decurg din saaifi· 
ciUe făcuie pe Iront. - cum. este 
chestia Improprietăririi, a liberu.
lui parcurs pe C. F. R. etc. 

Pe aceaslă cale. camarazii dill 
Îatreaga ţarii. sunt a.nuntati Că 
int-re aSOCiatia "Virtutatea Mili
tari- de rAzboi şi alte societati 
similare nu ~xisll nici o legă· 
turl .. 

l.a timp se vor face comunicirl 
rw>rllonale. 

telefon 227/57 (casa A. Sardelly), 
arii.tând exact adresa, profesia, 
unitatea din care au făcut sau 
fac parte şi numărul decretului. 

Posesorii altor ordine purtate 
eli panglica .. Virtuţii Militare
nil pot face parte din asocia1ie. .' Ministerul muncii a fost lnştiin-
tat ca 111 ziua de 17 Februarie a. 
c.., soseşte III Buc\l1reştt d·i Albert 
Thomas, directorul BlutoUlul Inter
national al muncii spre a vizita 
ţata. DJlpa vizita ,. dia Romania, 
d'" va cerceta, sltaapa din Sul
gar", ,1 jUj081avla. .. 

Printr'o decWe a Comisiei Cen
trale a timbrului tslnurlle Comu. 
nale sunt sculite de impozitul de 
echivalent. Administraţiile finan
ciare aU primit dispoziţii ca; daci 
au cOmune debitate cu ImpOzitul 
de eChivalent pe anul 1929 pen
tIa pa,unl. .a-I scadă. 

• 
BANC" NAllONALA A RO

MANIEI cumplrl orice , •• de 
monede de ilur, pa CUrsul 
cel m.i ridi(at, prevlzut de 
stabilizare. 

Cursuril. pe lIuc:lri lunt 
afişate la toate Sucursal.le 
" agentiile BANCI NATIONALE 
A ROMANIEI. t 

Cetitl şi respândIt1: 

. F~()llr_" 

Braşov: 
Luni 3 Martie. 

Vizita1i 
marele 

magazin 

tulA 

P. HlmUU~ 
---------------------

SucmnI 

IH~r~ln 
nnH~VI[l 

~~R~[A 
R-~ul R2ue!e fprdinand fta. 11 

~oslMll·n2 un mare transport 
de mărfnrt, am pus In vamare: 
Molino • • . dela 28 lei mir. 
Ş!fon pl. alhilurl. 32. .. 
Kar10n (SI6mbă). 38" " 
Barchet • .'.. 40." 
Zefir Pl. ciimiişl. 48" " 
Plturi groase 
pentru internate • 400 Iei bue. 
PlIpurnl • . • • 600" " 
Pltnzll pl. cearcea' 
furi de pat. 140 cm. ' 
Iălime • • • • ..• '. 110 Iei mir. 
PtnJ:lI. pl. ce .. rcee-
furi de plilpuml160, 
180~ 200 cm.umme 150 .. .. 
Tooiss-llarud (Finet) 35 _ !' 

&tofe blrbăleşti de ' 
l6nA • • • • • 300.. ". 
PândI. de casA dela 32" " 
PâD21 pl' saltele dela 80.. " 
Feţe de mese deJa 100 ~ " 
Şenete de Plasă dela 38 Iei bile. 
Şervele pl. pahare dela 28 • • 
Cu,erluri albe ~ 
picb.et dela • • • 300" .' 
CU'ferlurl de pichet 
diferite culori dela 300,,',. 
panză de Iuta, 100 
clm. Iătlme dela ; -C5 lei mtr. 
Pânză de Iuli, 140 
!IIi me dela • •• S5.. • 
Basmale (clirpe) de 
!Ani. dela . • • • 120 Iei bue. 
5Gsmale {~rpe) de 
ali dela ...' 2S" " 
&lIsle dela • •• 9,.... 
Preşuti, 65 clm. Ii· , 
tlme dela. . • . 111J1el mir. 
Preşurl 90 ctIJt. lil-
!ime dela. • ,_ 140" " 

I La fel şi celelalte 
articole se v:lnd 
cu preturi extrem 

Din cauze, insă, cii n'a inter
venit nici o schimbare de pro
prietate, cea mai mare parte din 
aceste institujii n'au mai repe
tat declaraliile. 

Fată de această situa1ie, mi
nisterul de finanle a dat dispo· 
zitii, ca in astfel de cazuri şi 
dacă agentii fiscului constată că 
n'au intervenit deloc schimbări 
in ce priveşte posesia şi valoa-. 
rea bunurilor, să nu mai -fadi 
noui împuneri, ci -să reporteze 
impozitul stabilit in auii prece· 
denli. . 

Ministerul dispensează in a· 
celaş timp de amendA instituţiile 
ce n'au făcut declaratii. 

Controlul 
impuRerilor 
Conferinta deia MI· 
nistţrul de Finante 

Luni seară au fost convocati 
la ministerul de finante inspec
torii, financiari însărcinali cu con· 
trolul impunerilor. 

La conferinţă a participat d. 
Virgil Madgearll şi C. Teianu, 
secretar general. 

D. Madgearu expunând În câ· 
teva cuvine Care este obiectul 
cOnvocirii, a stăruit indeosebi a· 
supra modului cum trebuesc fa
cute impuneriIe pe anul in curs. 

D·sa a cerut tuturor celor de 
fală ca impuneriJe să fie cât mai 
echitabile (a Să nu sufere statul, 
dar nici contribuabilii. 

lnspectorii nu vor controla nu· 
mai impunerile dill anul acesta 
ci şi cele din anii precedenli de 
oarece acum CII aplicarea legii 
de evaziune fiscală majoritatea 
Contribuabililor se grăbesc să 
facă deClaratii de impunere pe 
anul 1930. 

Trebue insă si . se cerceteze 
dacl aceşti contribuabili nu s'au 
sustras dela lmpu.nere In anii !re· 
Cll\i. " 
. Inspectorii au expus apoi d lui 

ministru de finante situatia din 
regiunile respective. 

S'au e:.\aminat a.poi diferitele 
acte privitoare la impunerile pe 
a.nol in CurS. 

Contraven1iUe 
la succesiuni 

lospectorH Un.a .... iarl aa r.por
tat ministerUlui de finanţe, ci la 
onele admlni.tra~1 fln.octare au 
gasit Ull număr foarte mlU'e de 
eonlravenlluni la succesiuni, care 
erau tinute In blllfouri, sub motiv 
ca proCesele verbale nu erau rncl 
verificate de acele admlnistutil ; 
In loc sa le fnalnteze ministerului 
spre .probare. 

Cum din această cauză debitele 
nU sunl formate şI incasârlle 8u· 
ferl!. şi !ntrucJt procesele· verbale 
de cootraveotie rnalntate spre 
aprobare sunt verificate la mlnis-
. .. •• _~ _.1ur_ J:t __ ~~_) _____ _ 

Inflinţaru burselor de valori şi 
de mllrfurl in Timişoara, a intlm
pinat aprobarea Cercurilor comer' 
ciale, financiare ş! Industriale locale. 

Ridicarea mărfurilor 
~~.căzute-rn-r-elif-jbu,,"t:---

Ministerul da. finanţe a dat Q 

deciz.lt', prin care se acordă pro. 
prletarilo! de mărfuri căzute in 
rebut pânl1 la 1 Februarie 1930, 
un termen de o luna, adica pană 
la 1 Madlt> 1930 exclusiv. pentru 
a le sc.oate din vamă, cUcondit!a 
de a pla ti taXele afereote şi a
meilcla de rebut redusă fa i fa 
sulă. 

Peste această dată nfci o a~to' 
rizali~ data de biruourl nu va mal 
fi valabila. 

Taxarea t.elegramelor 
în limbaj convenit 
Admînistrllţla P. T. T. a făcut 

cunoscut o.-ganelor sale, Că se ad
mite primirea telegramelor par
ticulare având in text cuvinte im- . 
preuoate două câte douA şi j 
scoase din codu riIe recunoscute I ~ 
cu cuvinte a clnci caractere. . j 

Ele vor fi considerate ca tel e- 1 
grame In limbaj convenit din ca- 1 

tegoria A., daci cuvintele astfel . 11 

reunlte· satisfaC în intregime de- I 

'initia limbajului din catej{ori. A .• 
Astfel, cuvintele astfel formate. jl 
având până la 10 CRracter.e lşi 8a
tlsfăcând ddinltia limbajulUI con ~ 
venit de catel{orla A., in ce pri
veşte numărul ,t locul yocalelor ;. 
ce trebue să Intre 10 compunerea ; 
cuvântului, nu vor ml1i fi cooslde' '! 
rate ca limbaj cifrat şi vor fi taxate 
pe bÎl~a cuvAntulul de 10 car~. 
tere. - 1 

Cuvintele formate din reunirea . 
a. câte două cuvinte scoase din 
COd, vor fi socotite fn text ca2 . 
cuvinte şi taxate cu taXI intreagă, 
fIri reducere_ .... , 

CDdurile CJIIrl Cootln cuvlllle' 
formate reglementu saa nettgle
meni ar, Insa nu conpo ma! mult 
de li caractere, pot servi la redlC~ 
tate._ telegramel,?r in limbaj con-, 
venit de calegorla B, CU taxele 
reduse.. 

--
AM PIERDUT 

O pOlitA in alb, in valoare 
de 3000 (trei mii) lei. selll
natA de subscrisuI. in ca
litate de patron al fostului 
restaurant .Bristol- din 
Oradea. O declar null şi 
neavenită In mânlle ori~ 
cui star găsi. 
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