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ŞtiU care-i secretul că "AdunărUe de propagandii. 
ale Partidului National Ţărănesc şi Partidele asociate~'" -
§tiluI şi ortografia sunt ale RlanifesteloI",,- se tin numcii 
in restaurante? ...... --- Pentru a se cheltui şi uHimele .rihnăşiJe de fonduri 
al~ pl'iInăriei pe paUnkă şi paplt'ikaş, cu cari se vor a.le
ge "nagysagos uru.ii, ca in UI'ITlă să plătească. paguba 

Director: tot prostimea".... • . 
Votati deci cu oantenii fluda-Pesfei! .. ". 

1 . ~~~.~~~~~~~~~~==~ii:iiiiCiiiiii~~~ 
CON ST. 1. ŞTEFAN ESeU 

.." 

\ .f"O.ccic;lentalii'': ••• 
i~st~ notorIU .tupeul tuturor şo- cajiei lor fiind În primul rând: ca
Jllşt~l~r maghIari şi al tuturor valerismul, cinstea şi onoarea? L. 
liervlt,llor ~cestora: uneltele lor, Aflându-ne În posesia unor 
II, mal perJC~l~se decât stăpânii documentate dovezi, de felul de 
uar, - cari In toate ocaziunile cavalerism, cinste şi onorabili
hltâl~d a cont~acara,. a devalo- late... cu cari înţeleg şi unii 
~a. ŞI a s"ubnl1n~. <;lrlce actiune şi ceilalti să se comporte; cu 
{naneas,ca, crlhcand-o, prin incepere dela numărul viitor, -
1Iflparajle cu manierele lor din lipsă de spatiu în acest nu
jecte: •• ~retlnd: că danşii nu măr, - vom da În vileag câteva 
inl onentah , , . ŞI aH o educa- din manoperile acestor cavaleri t civică occidentală, bat-a edu- «occidentali" de industrie ... 

Propaganda electoraUi.,. 

studc"testi 
_.--;JoiI 

In jur.ul incidentului 
dela teatru 

• •• tiU cunoaşte marglnl. chiar când 
e făcutâ ,1 de către intelectuali, In 
urmărirea scopului, care 8'uzli. mij
loacele ..• 

- Comunicatul Centrului studentesc-
Din (nlft.a CffJtwTul !tll:1tnttsc I tat, că este dreptul sfant al pu-

Orad~a, prt·11lrn llffntifoo.lreit: blicului de a huidui o piesâ, o 

re. -- -"-.".---. __ ±li:&!2_' __ sd.'iZ sa 

Un exemplu mal recent şi In care 
suntt!m şi noi direct Interesaţi, este 
proc~delll la care a recurs d-I pro
fesor Anastase Mavrodin, pentru a-şi 
face mai cu efect, - aşa a crezut 
dsa, - propaganda, spre a convoca 
pentru nu ştim care Z', pe In,ăţatori, 
la o Intrunire; trJmiţAlldu·le apelul la 
Inscriere In partid, cum şi adeziunlle 
ce danşif urma să le semne~e, "arate 
In exemplarele de gazetă ale "Ecou
ului" Nr. 9, din februarie a. c ce 
le-a cumpărat fl expediat învAţătorHor 
din judeţ 

Zilele trecute întreaga opinie operă, ori de câteori acea piesă 
publică românească şi minoritară nu cadrează cu sentimentele lui. 
a fost alarmată de incidentlIl dela Iată deci că anumita. presă cu 
Teatrul «Regina Maria», dia seara rea intentie şi pe nedrept, a 
zilei de Vineri 28 februarie. Pre· avut indată după incident, cuvinte 
sa minoriiară a avut articole jignitoare la adresa Studentimci_ 
violente la adresa Stud~ntimei Or, îşi pClate cineva imagina că 
din localitate, şi nu ii'')' mir, astăzi insultând - fie chiar şÎ 
cU!'05când mania gazetarilor mi- În afară de presă, sub impresia 
noritari de a exagera r.::crurile momentului şi în necunoştnţă 
şi de exploata orice ocazie, chiar de cauză - o grupare sociala, 
şi aceea a unui mic incident, sau chiar un individ, mâine mă 
trâmbiţându-I ţeste grailă. asociez sentimentelor acelei gru-

remeile române veştejeso pactul 
i încheiat de drul Aurel Lazar 

Dacă d-I profesor Anas!ase Mav
ro::lln, ar fi trimis exemplarele din acel 
numar de gazetă la cine ar fi poftit 
-:- fjjndcă meDţionatul număr conţlne~ 
ş' articolul raspuns al d~ale prin care 
se apa ra de atacurile gazetei • Drep
tatea Pop~rulul· - n'am fi avut ni
mic împoll'iva.-i lntrudlt, iasă d'l Mav· 
rodin a abllzat de ospitalitatea ce l-a 
arătat acest orgdo d", publicitate şi, 
,I·a JQchtpu it ca. se poale folosi chiar 
de frumoasele noastre Intentillni,
de a da sprijîn \li apărare tocmai 
acelora, cari au nevoIe de dâasa. in 
tlmpllrl critice, - III scopurile dsala 
electorale; transfotmăndu ne În IIgen
tii dsale, lIuntem sHiţl. tocmai de pe 
urma urltei clsale condulre fdţA de noi 
de a lUI măsurile Impuse de lmpreju~ 
rari, pentru ca asem"nea metode de 
propagahdă eh:ctontlA, prin gazela noa
BirA, să nu ~e mai poată exercita. 

j'" 

Din partea mai lUullor editoare 
e "Ecoului", femei române cu 
lUă demnitate şi căIăuzile de 
• inalt patriotism in toale tim
ţile, primim o Întâmpinare, 
In care ele veşlejesc categoric 
~nollsa tovărăşie făcută de drul 
'rel Laz6r, ÎI\ dorinta fără mar
~: de 8 fi primarul O radiei 
'orice pret, chiar numai penlrn 
'scuri timp. 
Pentru D nu deslănlui Împotriva 
Ioarelor protestului: ferocea 
Ihunare de care e capabil drul 
~el Lazar, - aceiaşi cruntă 
mu08re de ca.re a dat dovadă 
lTânul paUmaş politician În 
Iia ocaziunile fată de adver
iti ce-au aV111 curajul a·i des
,oI muliplele păcate. săvArşlle 
l Unire Încoace, - vom trece 
I tăcere numele inimoaselor 
~ânce. cari n'au puiul sllporta 
tfrea ce II S-8 adus, fliră Il 
lesla şi-a·1 tintuÎ cum merită 
cel ce este În stare-, pentru 
rese electorale, - sau ghi
uri desollorabile, - sii racă 
:e compromis, dilcându-şl În 
();~re chiar trecutul.· 
~ând neinpiicaful liran, CII ob
de mironosilă şi gla3 de 
rlol : prololipul ieznilismului, 
, pereche. se va găsi in Imposi
~te de a mal reactiona. chiar 
I>triVII unor femei, - şi ace-
se va întâmpla miii curând 

it se poate bănui, - promi
,cl!-~m da puhllcitălli şi 
ele dIstlnllelor dOlJmne ce 
~ trfmisÎlltAmplnarea, .-
. acum, să dăm cuvânlul le-
or române. 

OMNUlE REDACTOR, 
1" ziarele locale aflăm cd 
'dul maghiar, in colaborare 
IUrl/dele; nafionat-(ăr6nesc, 
')[·democra! şi cel sion/si, 
'epus lisfa pentru alegerile 
mafe dela 14 Martie o, c, 
" cetit şi noI acea Ilsld 
n constafal ct'J este ,un 
'Ium-compositum". cum rar 
rol gdsefte; iar capul aces
urloase liste, ·esfe d, dr 
I Lazar, fost ministru al 
tiliulul dlrlgent. şi In prea 
fiind unul dintre viceprs-
1111 Camerei deputaţilor şi 
ani la scaunul de primar 
'os lui munlclpiu_ 
r(a la care ne referim. pe 
~ faptul ctl, este o lisl(J 
'(J pentru noi romdnii, mal 
ar $1 ruşlnoas6; şi, ne 
mult, ba, chior ne doare, 
ne gdndlm: cII. lisla s'a 
nit dup(J oaia şi guslul 
r.azar; al aeelul lazar 
, care, In trecul. ne-a fost 
rl de opbrare al romOnls· 
pe aceste locuri. şi pe 

noi tI cuprlndeam In 1'11-
"ile noasl1'9, sti 'n/-/ Jind 
'e~eu şi sti n{-[ ferească 
']/(1 primefdio, Şi acum. 
cum vedem. el este ace/a 
'ntr6 deadreptul, cu capul 
mejdie: pentrUCă e prl
),J sd faci o lis/ti In care 
'n matorltate elemente/9 
:tare, şi aslfel, stJ dai po' 
lfea sd ojungtJ la cdrma 
ul ,oameni cari prluesc 
II 'rt'J1 orice fond/nld ro· 
iscă, 
'ncd o nesocollnld. core, 

credem, c(J jigneşte p8 loale 
femeile romdne din Oradea: 
Pe aceea 115tl1, nu I s-a dai loc 
nici unei femel romdne . 

Că, nu li s'a dai acelora cari 
sunl tn a/ard de orice calorii' 
politic, e o chesliune Indloiduald 
adlai lazar; dar, este inexpli. 
cablf, dece nu f s'a dat loc 
niCi uneia dintre acele mulle 
femel romdne cari sl/nt devo· 
lafe porlldului, ba sunt chiar 
pronuntate na/lonalisle. 

In ace/aş timp. dl lazor, a 
allaf de bine sd consÎmttf la 
luarea pc IIstc'i a unei doamne 
minorlltffe. 

Nu este aceasta o ruşine şi 
nu e un uot de blam pentru 
toale femeile romdne din Ora
dea? 

Jurlslul aprecial. nu găsea, 
oare, corect. sti ;a pe li sfd şi 
Q doamnd romdnd, dacd a con· 
sim/it Ca part/dul maghiar s(J 
S9 afirme şi cu o femeie pe 
listă J . 

Nu esle aceasta o sjidare a 
efem9nlulul lemenln romOnesc ? 

Nu ştim c"li aderenţi o fi reuşI! 
d'l profesor Mavradln sa·şJ facă, In 
Chipul a,Atat; ios~, ceece ş"n preCIS, 
est.>.: că in viitor, dacă se vor mai 
repeta asemenea Incercari, atât din 
partea dsale, cum ,i din partea oricui 
ar fi, care lşl va llIal permite ageme~ 
nea urile apucături, ne vom adresa 
lustlliel pentru daune iii celelalte In 
consecinţă. 

Să fim fnţeleşi; dacă • Ecou'- este 
un orgaulndepeudent şi prin conduita 
sa, luA'ld poziţie ImpotrIva u~or poli, 
lIc/anl, cari prin can::raşlile ce fac, pre· 
judlclază marile interese româneşti ,1 
astfel, demascarea lor, serveşte adver
sarilor, nu Illsefllnea~ă că ne-am trans
format 111 uneltele acestora. 

Or, poale, Dl A urei lazar 
crede, cd romOncele sunl mai larllşi, IIpllşii presei - '. . 
injerioare şi mal neapfe pentru,. .. ' fiindcă aceş'ia sunt mal nume
a exercita dreptul acordal cu roşi dijcât :/llarlştll profesioniş.tI '.II cu 
multă. mdrinimie de ctilre dl demnilate şi acţIunile lor, IOdrazoete,r 
Maniu, şeful d-saJe ? prea suo,t la ordmea z/l~r; pentruca 

C I autorltaţlle In drept DU-ŞI fac de loc 
. um, a cenlTl!' s.e dau drep- datoria, să-! la de gulere şi să~1 trl

turl: Iar, la periferie, se con-\ mitA acolo unde le este locul: la 
/Iscă; sau (n cel mai bun ca~ puşcărie; b. a, dimpotrivă le dă. ,1 sprl· 
se parodiazd 1 ' jioul foart~ binevoitor pentr~ ~ ex,roc~ 

Deşi, tocmai aci, /0 gronill1 tU<l1~a, ,u:epAud cu autorJ;aţlle t:,saŞ!. 
an,iJ.-#a drepturi ar Ireb' _, ",' . (le mal multe zile, coJmdă Blhorul 

~ "f' , .. ur s'" ,le dau; şna pall/, - pe unul .(1 clteallll 
respecta/ti ou sfin/enle şi pus Calafeteanll dlja, -, inarma fI cu o 
fiecare om la Jocul sdu, dup4 recomandatle a dlui Inspector gel1eul 
merite; nu se ia tn considera. adminislratiV AI:xandrll Şt~fa.nescu, 

fi '1 d t.)l It"', J dupâ ·dt ni se aflrmll. Sub tltltll: .ClI 
e mc o a u capac ~ I ~. lJJr s.'oale un cnfJ'r.ar~lpfe~ei romane, 
Avem multe chestiUni gospo· il mai mi/lte limbi şi c(f, astfel vor 

dtJreştl. In cari, cUIIOn/ul femel- combale, tn sirelnllt<lte, prapa!!.and" 
lor este holl1rllor şi da('ă mi. rOlhi';fIlerlslll", se prezintă pe la prl
norltari/ o ştiU aprecia chestlu- nt~rh, In loate corn unele rurale, reuşind 

, a extorca sume Insemnate de bani_ 
nea de a/are. dece n am şti şi Mal multe prim~r/l din judeţul 
nOI ., Bihor, - putem da chiar numele lor, 

Toiodu/6 e curios. dece "Go- - au .sprijlnit" cu câte 10 mii Iei 
zfda de Vest-, public(}nd acea fiecare, .opera naţională. de co~t~a
Iisld nu are un cuvt1nt de do- propagandă In str~It1.ătate ; agonlsmd 

, 1:1 acest mod tAlharlr de care ne ocu· 
jeantJ pentru o asljel de IisltJ. pol,", şi poate şi protectorII lor: sume 
Aceastd foaie, S9 inoă/zeşfe la fabuloase, numai dlo

O 

Bibor, pentru 
locul partidului na/iOnal şi 10- nnarul, care DU va apArea nlciodatli. 
deodatd şi la cel al Casei na- . Admiţând, că, se. va Inlib.tlpla ş/ 
lionale· mmunea: ca cel doul apllş.l să \Scoată, 

. ,.', •• evelltual. broşurică, pentru a elud a 
TaTI pnnc,pt{! Pe deoparte, . prescripţlunlli! codului penal; to tu~, 

oarsd foc şi pard contra ungu· p.1dllellla nu se dIminueazli, tlnând 
rifor - lor, pe de alia. tace ca seamă de sumele Iaca sate cu atâta 
p9ş/;'e cOnd vede ctJ sunt cd/. uşurl,nţli., din vina cea mare II Celor 

. . cari .-au recomandat. 
cale in. picioare ce~e mal sjinfe Pentru a şli şi ceilalţi notarl din 
drep/uTI cefă/eneşfl ale romO· judeţul nostru, tum fi din celelalte 
ni/oI', jud~ţe, cari n'au avut fl:rlcirea IDc!, 

Nam scris aceste rOndari. să fie Vizitat' de cei doi apaşl,
domnule redactor din reavo/nld dtspre cari se Rlal tJ?une el ar. fi In~ 

• casănd abonamente III pentru oficiosul 
faltl de dl Aurel Lazar, pe ?are guvtlmului din Bucureşti: .Dreptatea", 
pt'lntJ eri f-am respectai şi IUbtt - cu cine au de ·a-Iace, reproducem 
ca pe lupf(Jloru! vajnic al drep- cartea de ..... i'ttă ~ unuia dintre salva
tllrl10r noastre din vremurile torll romAnismuluI, cari De vor scăpa 

. I fii de per/culosul Rotbermere: 
apuse ŞI pe care, 'am ur-
mai loafe cu ochii [nchişl, pen- ' L, C.4LAFErEANU 
tructl credeam In sincerllafea Redactor Politic 
lui: ci, am scris aceas/tI In/Om. Monografia Pressei ş{ Lumei Polilice. 
plnare din o legitimă durere oă· BlWIrrş!i Calea GrMţ?i 88. 
zOnd, cr'J, cu gloria apus(/ a ~ Tele/on 356/90 . 
d'/Ili Ll1zar, cum se n(Jru;e şi E ti'·? SU]iCS VII_ nu ,.' 
demn{talea noastra a romt'lnilor. 

A ullat dl. dr. Aurel lazar Pf. cont, T.-Rlcl 

de hoUJrtrUe luale in casa d 
sale, la 12 Octombrie 1918'l C t'l' , ă ii d·t' 

Nu credem, Ş/ dactJ n'a ui. e 111 ŞI r sp nil: 
fal. dece Q incheiat ru şinosul 
pact? "ECOUL" 

organ de curaj românesc 

5tundentlmea desir.teresată, nu- pări sau individ? Nu! Ori presa 
trind, În suflet, sentimt«te pur minoritară această atitudine a 
româneşti, era foarte nalural să avut-o. Opinia publică să judece, 
nu admită pe aceste plail;rj scăI- dacă numita presă avea dreptul 
date În belşugul sângelui şi muncii să nu respecte sentimentele 1'0-
romaneşti, sa se joace piesa de mâneşti ale Studenjimei. 
mahala, a lui Mâtyâs feld, în ti- Cât despre numita presă, pen· 
tulată. «fără jidan nu puiem trăi» tru ultima oară infierăm atitudi
pe scena Teatrului «Regina Ma- nE~a-i ofensătoare la adresa stu
ria". Ori cum ar fi piesa in sine, c!enjimei şi cerem d-Ior directori 
titlul Însuşi nu poate să cadreze responsabili de tot ceeace se 
cu ideilie de orientare şi linia de scrie În coloanele ziarelor de 
conduită a Studenţimei, tare nici sub conducerea d-Ior, fată de 
când nu va Înceta de a lupta opinia publică, să nu mai a'dmita 
contra germenului duşmănos, la nici unui naiv reporter ori altui 
adresa neamului. scrib, de a insulta prin presa 

fără să mai Însist asupra Studenţi mea română creştină, 
faptului, În sine consumat, afh'm 
totuşi că, Studenţimea a fost in P. Abrudan 
drepturile ei. Ori nu trebuie ui- pre$ed. centr. Stud. 

Pentru· desfiintarea taxei 
ud-valorem 

o Interventie il Directie CiUor ferate 

Dire~ţillnea genera!ă cIr. a fd
cui d~musurilt necesare ptnfru;;a 
taxele advalortm C! se mA tn
casează rn:ă dt. prlmărl/lt unor 
oro$1! ptntrll mdrfll,J[c."...&ojit~ in 
magaziile. drama/tir de' fier. 84 
fie dtsliirltate. 
După războiu, primiiriile mari

Jor oraşe, sub presiunea necesi
tâlHor financiare, au Înfiintat 
aceste taxe pentru introducerea 
mărfurilor În oraf, cu desiivăr· 
tire ilegale şi deopotrivă de 
Vfxatorii pentru' marele public, 
comercianti şi administra"a dru
mului de fier. 

Inh'adevăr ea provo~că impli
cit o scumpire a mărfurilor, de 
care se resimte în primul loc 
publicul consumator, iar căile 
ferate au de suportat pagube con
siderabile, prin taptul că marea 
majoritate a negustorilor pentru 
a se sustrage dela plata acestor 
taxe, evită introducerea, cu tre. 
nul a mărfurilor, rn oraş, folosindu
se de autocamloane. sau chiar 
de tărute, (taxa advalorem apli
cându·se numai mărfurilor intro
duse pe calea feratil). 

fHnd, dar vOrba numaI de un Im
pozit cu desll\-ârşfre arbitrar. care 
prejudlclaza interesele tuturor, Dl" 
recţluoea generală a C. p, R, cllre 
are de luptat atât de greu cu con 
curenta automobil/sti cII. a făcut 
energice dem~rsurl pentruca pr!
rnărlile care li mal mentin. siH 
desfilll teze, 

ACeasta cu atat mal mult cu 
cât prin 110a lege a drumurilor, Ad· 
mlnistratlel cailor ferate I s'a Im
pus o tad de 50 lei pentru fie" 
care vagon iilcărca t-

Cu alte cavlnt~, admillistu~a 
drumullli de fier este obligatA a 
intretine şoselele ş\ poate chiar 
dlu murile comunale_ 

Cum In unele oraşe Ca, Cer
năUtl, Bacău, Roman etc., laxele 
alhalorem dovedite C. vfxatoril 
şi ilegjJ{', au fost d<!slilntate chiM 
de primărliIe resp~ctlve, este sigur 
cl Intervenţia Direcllc! generale 
t>4J"''R .... ". 4veaTUUjtaiUi,~· 

Perspectivele expor
tului din primăvara 

.. A.rgus" sctit: 

Faptul ,a rn ultimul t1mJJ 
~'. Vtlrblt mult de d,fÎl:uh~· 
tlle, tari stau In calea ex· 
portului nostill da cu eale, 
se fXJllnateiil3 In mod te/1-
dentioi de unii spat~;anJi. -
sau riiuvoitori. 

Alarml~til, cauta o eonriJzle 
in spiritul PUDllcul u i , .as3nd 
sa se tro!iH:ri1 ta stocurl'e de 
cereale dbponObile la export 
nu VOt pult:01I fi plasate. din 
cauza greutâ'l'or de mII SUS. 
In re,,'Hat~, nu e vorba ~e 
vreo primejdle In calta de
sfacerli recoltei nOintr". ura 
va gasi In t,lt Cltzul (ulhplra· 
tori pe pia,,, mondiala, d dl: 
pretu,ile la tati atEastă de· 
sfacere va aveJ loc. 

Exportul din primlvara va 
avea o mare TntAiel.Jte. f,lnd
ta şi stocurile noastre ex· 
portab;le sunt mai mari CiI 
In al" ani, oev'zc<I~. care vor 
Intra In latl de pe urma ex· 
portului vor adute ~ecl. numai 
da tai o ~şurara In situa~iil 
flnai1C1arl a pieJal ISUurte: 

In ce priveşte thestiunu 
preturIlor, tratatlveJa co· 
merc,ala cu stdlrinahtea au 
:Jregăht şi vor completa pu· 
tinţa de des'" tere. 'n (Iln 
dit1uni mai 8'1a;1!agloue, de· 
cat panl atiJm, It cerealehlr 
"nas-tre, 

,Cronica dramatică de lumini, decoruri etc.,. şi mai I ~umnezeu în această stagiune I ca În actul al V-lea să-şi oprească 
cu seamă pentru ca artistul să ŞI un director, care se pricepe chiar respirajia, pentru a prinde 
şi fixeze fiecare situatie în parte să conducă şi să facă să pl'(lg- totul. 

, .. 0 E LOZ IA." 
Drama In 5 acte. de M_ ARTJBAŞEV 

~a zilei de 1 Martie, an
~I Teatrului de Vest ne-a 
I.IifI>spectacol select, atât 
mtul conflictului dramatic, 
din acel al interpretării. 
~i premiera de Duminecă 

ie s'a resimtit, ca multe 
de lipsa repetitiilor com
Însă, trebuie să fim drepti: 
It artiştii vinovati fiindcă 
stabilit din vreme reper
pierzandu-se timpul pe 
din pricina unei crase 

aşteri a pieselor ce tre
ă Îmbrace afişul orădean, 
il Se atinge ŞÎ scopul ur· 
~in crearea unui teatru 
se· pe aceste locuri; dea· 

nu dânşii pot li făcuI! 
labili de afllrtlll 119dhlli-

trupa maghiară, care in alternalie 
cu cea, română, monopoJizează 
nu numai aproape toate serile 
pretabile unor spectacole cu re
zultate şi la cassă; dar, imobili~ 
zează şi scena; artiştii români, 
fiind nevoiti a apare la lumina 
rampei, - după putine repetitii 
în total, - in cele mai dese 
cazuri: cu o singură repetiţie pe 
scenă, cea generală. fireşte, că, 
in conditiuni de acestea, nu este 
de loc uşor să faci artă; şi mai 
la toate premierele se poate ob
servOJ, aproape Ia toti artiştii 
neidentificarea suficientă cu si
tuatia rolului În scenă. 
, Orice piesă. jucată chiar nu
mai, de maeştri ai teatrului, are 
""unica tiA n. n1l1ftA......::IIt 1'!!1 ..... 11 ...... + •• 

şi În scenă, pentru ca speda- reseze un teatru, ca pisica la D-na Coca Codre$cu, a În-
co~ul să i~tre şi î!l ri!mul tehni- pia!,!, . . • • _' făţi~a! corect pe S.onia, cea bol-
cel. NumaI astfel mchlegat spec- Tmând seama de cele mfaţl- năvlCloasă, care Iubea cu tot 
tacolul, sub toat~ con~iţiunile, se şale, _ şi de '!Iodul cum a fosţ sufletul ei tânăr şi candid pe 
poate spune, apOi: «ca I se poate red~ta ~'Gelozla« nu putem vorbI 5eriOja, studentul. Ba, la un mo-
ridica cortina», decat bme. ment dai, a avut puternice ac-

De cand s'a intemeiat com~ In actul 1, trecând bineinteles cente de dramatism, în durerea 
pania noastră teatrală, dar mai şi peste lipsurile de recuzită, - Soniei. 
cu seamă În actuala stagiune, cum al' fi de pildă: inexÎstenta Ono Lulu Sa/Ju, s'a străduit 
nici o piesă nu s'a putut pregăti samovoarului la un ceai rusesc, să ne redea pe Claudia Mihai
in condiţiuni prielnice, şi, numai - acţiunea fiind mai mult sta- lovna, amorezată şi dansa de 
după premieră, la a doua şi a tică, nu intrigă mult pe specta- frumosul student Serio;a, cu care 
treia reprezentaţie spectacolul a tor; mai cu seamă, când n'are îşi înşeală în urma soţul, dar n'a 
putut fi desăvârşit. nervul pregătit a-l aştepta pe reuşit decât ş'o schiteze în anu-

Deci, artiştii Teatrului de Vest. autor, _ -: 1;1~. ru~, .-:: să-ş} zugră- ~ite situatiu!,!i. Aşa că,la urmă, ani 
pe lângă multiplele necazuri de veaSca Irytal mdl~lzlI, .ch1a: pel'!- ra:n~s numai ~u frumoa~a, Su!
ordin financiar, mai au de luptat tru ~ rehefa apo! mai desavârşl! prl~a ce ne-a facut-o, aparand In 
şi cu greutăţi tehnice, inexistente ~onplc.t~1 dr~matlc. c~ aspecte ş! trei toalete elegante. 
la nici o altă trupă românească. m:aurl~l SOCiale, ŞI dm acesta sa D·na Maria Sandu, distinsa 
Eforturile lor, în consecinţă, sunt relasă m urmă: efectul teatral. noastră protagonistă, a fost atât 
in comparabile cu ale colegilor Abea dela actul m,' incepe de nenaturală în Elena Nicola-
Aol~ ,.alol"'ll+.c. +.l"IIo""........ 04:_ ... ~~~. .... .. 1-.I: ...... t .... .:I:. .. ~ 

MARŢIŞOARE ..• 
De ~i'ntâi Martie, după a noa- Noi românii din oraşul Salu-

slră ştire, următorii favorizaţi de Mare nu putem subordona inte" 
soartă, au primit câte un marti- resele noastre şi ale Wllşu1 ui dis
şor, sau două, din partea admi- cre/iei unui partid politic, român 
ratorilor: care în toate actiunile sale sea· 

Dr. Allrel Lazar, din partea mână ură şi patlm~ intre frati 
discipolilor pe cari i-a bagat şi îi nici partidului maghiar, care 
menţine «În pâine» un medalion vrea să formeze oraşul după Cii;

de aur, - fiindcă illustrul bărbat pul şi asemânarea lui. 
are mintea la fel, şi nu fiindcă ar Interesele oraşului, comulld ti .. 
iubi, cumva, acest metal pretios", ffOiltil.>ră, poliglot şi cu mai mlli~·· 
Pe fajă, medalionul are sapat confesiuni, 11U poate sti fie repr:,:
un soclu funerar, deasupra ca· zen\ate În administralie, num~i 
ruia, doui voinici sustin un oval de două fractiuni politice, cari 
în care se distinge cam greu nu ConslÎlul" majoritatea locuito
chipul şters al iubitului şef. In rilor. 
orizont, dela Apus, nu dela Rei- Gospodăria oraşului trebuie sl 
sărit, Într'un soare, veghiază, ar- ajungă sub conducerea unui (or;

cuit de sprânceana caracteristi- Slliu format din toate elementele 
ca: ochiul îngeresc al supremu· ~e valo.are, reprezentând grupu' 
lui şef: Ghiulucă. Pe cea din nle etmce şi toate interesel~ u.1.'! 

urmă treaptă a soclului, - căci breaslă socială. Numai natieI va 
are şi trepte, tot aîât de multe avea consillul gt <ioliitalea ~l 
câte a urcat popularul bărbat, soartea lui nu va fi legată CI! 
sau câte vor sa urce admiratorii invârteliJe politicei. 
săi, - sunt săpate cuvintele de Protestam contra procedf.:Jui 
omagiu: .. Natia rer.:unoscJloarel" partidului national'făriinesc, care. 

Semnificatia acestei g,avuri ar pUfle mai presus de illteresele \ia
fi, cum ne-a explicat-o unul din· tionale şi gospod6reşli. ce',e Der
tre discipoli, cam urmatoarea,- sonale şi de partid. Se asoc:a;~d 
nici danşii n'o ştiu bine! cu duşmanii seculari ai llealTiU' 

faţa medalion ului reprezintă lui Iomânesc. numai pentru a pOl" 
invierea drului Lazar, care sus- lea să dea curs urei şi pati1lld .. 
finut de voinici,- de aceia sunt care îi caracterizeazâ, ~ fal6 de 
deasupra mormântului, pe care românii cu alte convingeri, pvli~ 
îl calcă în picioare, - va trăi tiec. 
deapururea cu binecuvântarea Protestează in contra paCUlnt1 

zeului suprem Ghiulucă, aşa cum şi în contra consiliului, care se 
se vede dealtfel şi din medalion. va forma in astfel de condiliuni; 

O f · il d"c1ară nevalabil şi vor face 
1 •• - d"l l Pe verso medalionuJui, este uz e toate mI] oacele, ce e ~or 

gravată România Mare şi la mar- sta la dispozillej să-] desflinleze, 
ginea apuseană se conturează Cu multă durere şi adânc re-
evident: speet aducem această sitllajle de" 

Primăria Municipului Oradea. zastruoasi la cunoştinla Inaltei 
Concepţie mai reuşită _ . _ Regenţe, speriind in masuri grab, 

Din partea celor pe cari i-a nice, de Îndreptare". 
dus cu zăhărelul .. , acelaş dis- Apis Roşca/ul. cel moi iII/eli
tins polilican, a primit tot un qenl director general de lea/m 
medaiion, nu Însă, tot din aur, ci, din RomOnia lnlregită: un anql
tăiat dintr'un cristal de sare şi jament pe 10 ani la Beyrut, pell' 
injectat cu mult petrol, pentru a tru a-i invăţa şi pe cei de aculo: 
sintetiza din canul locului unele cum se poate face teatru, itl 
vechi predilecţiÎ ale bătrân ului mod inteligent, cu subvenlll gra
şef, - Învechit şi În afaceri - cum se şi concurs larg, - aşa cum a 
sustin cei necăjiti pe dansul. avut dânsul în bieaga Orajje. -
Pe fată, acest curios mărţişol', şi, totuş, a dus de rapă insIHll!la. 
are relieîata o .. damă" imbrăti- Artiştii «recalcitranfi», pe (u.ri i-a 
şând de după gât pe doui crai conQus pană în prezent cu mulrâ 
.-i:.şp"jtqtt! ei altjpa1rH~_-4.agOSw,.p.ăr.iqtli~~,ilL, . .Jiir. G°l)-

Drept-inscripţie sunt săpate za lipsei de aColltu~<ld lIe 
cuvintele: ' 1 Martie, s'au îndatorat ~i Iti! 

"Un domn, nu trebuie să se i-au dat un acatist, drept pome-
poarle ca o beştie t •.. " nire, că pOqte s'o îndura bun'.;.: 

Pe verSQ, se văd: marele tri- Dumnezeu şi de dânşii, sc;ifJan
bun urmat de apendicii: Poganică du-Î de o aşa nemalvăzUiil ':ii 
şi Karâcsony Endre, când da şi nemai auzitâ capâcitale, rare 
mâna cu "polgarmester"-ul cel nici pentru a trag~ cortina nu e 
veritabil: Soos Igtvân, având în aptă. 
drepta pe Dr, Kotzo, şi În stânga . Femeile româlle dIn· Bihur: 
pe altoitul deputat: Nandorică cea mai înaltă desconsideraţie . , , 
Hegedi.is; iar ceva mai la o parte, din partea tocmai a aceluia, care, 
pe celebrul Dr. fried, Ilancat de le cunoştea sufletele calde dc 
insetaful ripurter: Marcovici. patriotism şi frumuseţea atituc!.Î· 

Ca adnotaţie se citeşte: nii lor şi in vremile de tiranie, 
«AI lor să fii de-acum, in vecii sub cari au suferit; indurând 

vecilor t , _ .» toate oprimările cu bărbătie, in 
Tribunil dela Salu,M<Jre: Popp adăstareaSoarelui românesc,care, 

Octavian, Mihai, Doboşi şi cei. se vede, a rasărit, să radieze nu
laIIi io"arăşi, au primit cadou, mai deasupra acelora, pe cari, 
moţiunea votată, În sala cea mi- nici el nu-i mai poate Încălzi •• _ 
că dela «Dacia» in ziua de Du- Totuş, ele fiind adepte ale Speo 

minică 2 Martie, ce O reproducem: ranfei şi habotnice preotese ale 
"Românii din oraşul Satu Mare Idealismului, mai nădăjdiesc intr'o 

sunt de credinlă, că s'a făcut un indreptare, fie ea, cât de târzie. _. 
atentat contra drepturilor şi sen- Dlu; Văsălie Bounell. - dar 
timentelor iOmânilor din Satu, el e găunos de vechi ce este, -
Mare prin pactul incheiat, când "şefUl Inft)melor4 din Direr.:/o
aceste două fracliunî politÎce f~ră rallil Timişoara, nişte vechi or
a fi Consu Itat prealabil voinla taci de prin Arad, i-au trimis 20 
celăll!'nilor din acest ora Ş, sau a daraburi de uiegi cu palinka şi-o 
partidElor româneşti şi minori- butie cu jin de Măderat şi una mai 
tarf', îşi asumă dreptul a impune umflată, cu de cel de <Jioroc ..• 
o listă compusă numai din ade- Aceasta pentru a-i reaminti, 
ren\ii lor. să se distreze şi dela directorat, 

Partidul nalional·ti'lrăneSC şi când îi va veni damblaua ŞÎ s'o 
pa!tidul maghiar prin acest pact stropi putfh, sa deschidă iarăşi 
introduc polHica de paHid în ad telefonul, rugând frumos pe du-
ministralia oraşului. duia dela centrală: să-i cânte 

Pactul acesta' didzează pe ro- ceva •. _ că i-o trimite apoi hom
mâni şi men3je3z~ pe minoritarii boane şi şampanie, la fel cum 
maghiari, cari deşi sunt in mino- facea, când capriciu! soartei şi 
ritate fală de elementul românesc legăturile familiare îl aruncase 
şi evreiesc din oraş, pretind pe În scaunul de prefect al Aradului, 
nedrept de a avea ei rolul de exact ca şi În prezent, ajutat tot 
conducere, de rubedenii. Iuşka Ortodoxul 

acte că este Maria Sandu, care molăIău, lesne credul chiar când 
interpreta rolul, mai cu seamă În ii pune femeia coarne," justifi
faza la care s'a pretat sub ni- cându-i escapadele. Tipul bonom
velul unei arfisle de· rangul său, ului Care e satisfacut cu ' slujba 
în topăiala din oribila căzăcească lui (membru la zemstva) cu bă
ce a primit să simuleze,. _ uturÎca şi cu Clavucica lui, chiar 

Abea în finalul actului al V-lea, dacă mai calcă strâmb câteodată_ 
când e sugrumată Elena Nicola- Mască reuşită de burjui rus. 
evna de către s~ţlJl s~u În,tr'un D. Barcoroiu, a fost un desă-
~cces ,de gelOZie,. sa afIrm_at vârşit sot gelos, pe care îl roade. 
~ntt:.u calva, tragect:ana n,oastra; nesiguranta până H face să aibe 
Insa" !Iumal cu atat, nu s a putul accese de nebun, şi într'o ase· 
reabJlI!~- . menea stare nervoasă, 1şi ucide 

D·nrt. Cons!. M(1ccdonsl~y: soţia iubită. . 
(~o.co:enentul); _ ?co Maican (se-l· D_ f3arcaroiu este un artist de 
TI,ola) , Ion Foc~aneany (l{neazy!) rasă, şi are darul de a ~ziza 
?I lu~ Pella (Andrei I:,an?~l~l) minunat şi cele mai diiidie gra
~n pnm~l act Cu 0.arecart ~zltart; d!1 tiuni . ale rolulu!, disecâildu-]e 
nsa mal pe urma corec!,. ŞI anahzându-le pană parvinc de 

D. Aurel ~inu~ a, s~hltat n~- şi-le insuşeşte, şi le reda îmbră
tura) o sectura batrana de mediC cate În forma turnată de simti
muieratic. riie sufletului său, totdeuna înte

O-nil Consf. Botez şi Const. legător tocmai al unor atari 
8ar('aro;u, au Întrat În rrp:lti", <;p"c.ihiliHH 
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'Proteguirea muncii indigene 
. Câteva observaţi uni ale Camerei de Comerţ şi 

Industrie din Capitală 

C.mera de comerţ şI Industrie migrallulllJor in sensul ca cer~rea 
a. trimis Senatului o adresa prin s~ fie adresata In primul râ.,d 
C;Jre cere Col la '1Dtarea pro! .. ctuilli minlstfruiul muncii şi, dupA acel., 
de lege penlfll proteltlllr\!a roun- dire.:liul1lE!i Sig~rant~l lZ~nerale, a 
cel Indlgenr-, să se 11nA st'a ma de Statu lui. 
urm!to.f~le oblOer ... aţiunf: La art. 10: P rlnlro ac:ttle ce-

In principiu: Clmera de comert rute pentru obţlnerl?a vizei, slt se 
fi industrie din Bllcureş!l nu este mal prl'v&dlt şi un certifkat al 
!l11potrlva proleguiril mllncil Indl· Ca:nerel de comert şI iodtlstrl~ 
S{ene, socotind cI dU'plul de a rtspectlvi\, pentru că ac:cste In
prim! un strain in tarI!, ca profe- .t~!UţIUDi, apropl ate de nevoile 1{\~ 
slonlsl. apar~lnr. Statului, care p. treprinderilor şi cunoscând sitll~t!
ocrotirea supul;li!or sai, poate lua unea tn regIunile lor, ar pLltea 
or!~ masura. restrictiv!. ivlu asupra ot'ceslti\\U primirii in 

Totuşi, aC~8t principiu trtbue tari a lucratorilor IItrlirt!, In de
sa .iba In vedere şi anumite In- plină cunoştl!l~ de cauz.ă. 
terese parliculare. inten'se care La ari. 13 al. 2: AvIzul ins' 
dlcA nu .r fi m~nljate, ec?oomla pectoratelor de muncA sA fie eon
nationalA 11 avea de suferit, fpr,tl, lntrucat.aceste org~ne .unt 

Deaceu Camera, tine sa. fie! În permanl!nt COli tact cu industrill! 
unMtoarelp observaţiuni II proiec- şi le cunosc nl"cesttllpt', pu!and 
tut de It'lll! pentru proteiulrea astfel mal bine aprecia., dacă pre
muncii !l1dlgene lungire a de şedere in ţară este 

La ari. 3: Principiul de pTO!e' necesarA. Iau nu. 
' jlulre .. muncl1lodigen e, care stA La arf. 14: Termenul mnlmui11 

la baza acestuI proiect, hebu!1' 5a 
I l d~ prelungire d fie de trei ani. 

menaje,!! anllm\le otereSe luper - In af.ua d·) aceasta d se .dallge 
oart! ale Intreprinderilor f1l1tlCU- un aUoiat 1I0U prin CHe stratnil 
Iare (fabrici de bere, produse chi-
mice .t~, vopsltorie textlle) la profesionişti sau angaj III, care .u 

" --------- c.r~· DU t'xistJ"'-lp.edlUştl Indigenl facut ctrere de !ncelaltnire "li fie 
.~ ti pentru cale prezenta speciallş' scullti , de obligajiuflei reînolri! 
,1, \ lllor' strAini este o chestiune de autorizarei de a sta in luA, pe 
, exl,teoUI, pentru Intreprinderi. III tot timpul $tagiulul , preva:tut de 
~'i .ceste c.a.zurl, comisluDu mlgra- legea pentru dobllnzirea nalionall. 
, :~ ~lIn!lor trebuie alt alb! rn vedere IlIlt! româlle; 

" c 

';'o l 

n.tora intereselor Intt! prlnderllor La ar!. r 5: Dispozitiunlle 111\· 
industriale ,i Să faciliteze fntrarea colulul sa S~ apllel! strainilor, care 
În tari • 8trălnilor care le suat sunt stabiliti in tarI. avAnd doml-
necua,Î, La aceste consfderatlunl cUiu permanent din Inul 1916, 11U 
Itebuie &1 se mai adauge, cA nil 1914 Ctlm esle prev!zut fII pralrct, 
existi In ,.ră ,coli de male,tri (o Il:easla pentrucă data ră1bolu
sI!'iurl ,cOlii de maleştrÎ sondofi) lui Romllrll~1 a sch[mbat sltu6!luflE'a 
şJ ci 'IrAloH cafe ÎntrA To 'arA ca acestor stdlini, Iar n;J daU, iace
specialift! şI al cAror numAr e In- putalnl rllzbolulul europ"an. 
tim fB11 de cellaltî JucrUorl 10- La arf. 22: Să se prevad~ ca 
dus!rlalJ (deabl. 5 la slltA) nu fiind felite de ,pl!carea .,'estel 
pol concura br.ţel.; Indigene şi l~gl, pe IAl1g11 categoriile de străini 
nld OII pot fi o cauti de prada prevbute In articol şi urmAtoa' 
cete I tom1julul, ştiut fiind ci 80- rele c:ategodl: 
Malul Jov~te pe muncitorI! obi..:J- a) supuşII straini n~sculi ta tar~, 
nulli, nu pe sp13d,lIşll. plnl la majoratullor, când It' pot 

La arl •. 4: Ar fi n~ce&ar CI, rxtrclt., potrivit Itgei, dreptlll d<! 
.v4lld In vedere nevoile diferite' opţbne ; 
10" nghml. mInisterul muncii si b) supuşii str~inl nAs~utl din 
stabtleuCI o proportie după care tată strllin şi mt'llll roma.1:1i. 
PDt lotl. to ţatl şllucrltorl străInI. Pentru o miti buni aplj.:are a 

La arI. 6: SI prevad! terml'- 11.'(:1, ar m_1 fi necesar ca din co-
nul In cate Inspectoratul muncII mIsIunea migraţhmllor, fllilcţlooând 

. ute obligat a-şi da avizul pentru pe liingA ministerul mune 1, si 
intrate. in ţara I! unui supus mal facll plute şi Un rt'pre:!:enlaot 
,trlUn, pentru a se eviti astfd I al m!cl! Induslr", deoarece, prin 
1utlrzlerl ,1 vtxatlu Il I daunAtoare intermeti,J! orgalliuflunei pro!e
ln!reprloderllor. 810na1l', acesta va fi fn mllsur~ să 

La QrL 8: SI le mell'inl sis" cunoascl, tn deapro1pe Devilile fie
tema!l:tullprevllr;utlnleg~aClrelbre.le. 
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Diurnele fi deplaslrile 
. , c. funclionarilor De '930 

- Cand 1. dall ,_ CIlIII .e s'.bll.sc -
Consiliul de minişri, În şedinta 

dela 25 februarie 1930, recu
noscind dreptul la diurnă şi la 
rambursarea chelluelilor de tran
sport tuturor functionarilor pu
blici cari se deplasează pentru 
servicii în afară de reşedintă şi 
Indeplinirea atribuţiunilor func
tiunii respective, - stabileşte in 
acelaş timp [următoarele norme 
pentru fixarea diurnelor (consi-

"derate maximale}, pentru anul 
1930 : 

," [,a o retributie lunară budgetară 
, "bru1to" de cel putin 29.000 lei, 

se acordă, o diurn! de 600 lei 
pe zi, . 

la o retribuţie lunară de la 
24.400-29.000 lei, se acordă o 
diurnă de 500 lei pe zi; 
, la una dela 20.000-24.400 lei, 

se acordă o diurnă de 450 lei 
pezi;- . 
. Ia una dela 15.000-20.000 lei, 

Sit acordă o diurnă de 400 lei 
pe zi; -
··dela ..\0.000-15.000 lei. se 
acordă 300 lei. 

dela 8.000-10.000 lei, se 
acorda 250 lei pe :.zi ; 

dela 6.000-8.000 lei,'"se acordă. 
200 !iti pe zi ;,'. 

. dela 3.000""-6.000 lei: 150 lei 
pe zi, iar dacă retributia .e sub 
3.000, se acordă o diurnă de 100 
lei pe zi. 
. La achitarea diurnei se va tine 
seamă dacă deplasarea nu a tre
cut de 24 ore şi functionarul a 
avut putinta să petreacă noaptea 
la re~edin!ă, în care caz diurna 
se reduce la jumătate. 

Deplasările cari nu sunt pre
văzute prin legi sau regulamente 

. speciale se \lor efectua numai 
~ baza unui referat motivat a· 
probat de ministru sau de dele
gatii săi direc1i. 
. In acest caz, dacă deplasarea 

va dura mai mult de 30 zile, nu 
se l1a putea aproba şi efectua 
decât pe baza unui jurnal al con
siliului de miniştri. 

Acelaş functionar nu va putea 
fi insarcinat, consecutiv pentru 
d.-eplasări sub 30 zile, dacă de
I)lasarea nu este prevăzută de 
legi şi regulamente speciale. 

Când deplasarea va dura, mult 
mai mult de 30 zile, diurna "'se 
va reduce. cu 25 la sută din ziua 
3\-a. 

DETASÂRILE DE fUNCŢIO
NARI. 

Functionarii publiCi cari sunt 
IlPnl" .. ",tî N>ntl'll ca să Îndeo!i· 

ţiunile functiunii respective, sau 
alte atribuţiuni caracteristice unei 
functiuni anumite, se consideră 
ca detaşati. 

Orice detaşare Într'aceeaş lo
calitate, dela un serviciu la altul, 
nu va da dreptul la nici un fel 
de indemnizatie. 

Detaşârile cari 'sunt prevăzute 
de legi şi regulamente speciale, 
urmează să se facă şi să fie re
tribuite in conÎormitate cu 'dis· 
pozitiunile respective din acele 
legi şi regulamente. 

Toate celelalte detaşări cari nu 
sunt prevăzute de legi şi regula
mente speciale, nu se""vor putea 
face decât in cazuri'el(cep!ionale, 
neputându-şe depăşi.in nici un 
caz termenul "de maximum de 
detaşare de trei luni. 

Detaşarea in acest caz nu se 
va putea face sub nici un motiv 
mai mult dedt o singură dată 
pe an pentru racelaş functionar. 
Dacă detaşarea prevăzută de 

legi şi regulamente ~specîale de
păşeşte termenul de o lună, nu 
va putea fi aprobată decât 
printr 'un jour na! a l consiliului de 
miniştri. \ 

Pentru tot timpul detaşării 'tn 
cazurile neprevăzute de legi şi 
regulamente. se va acorda func
tionarului public detaşat, o În
demnitate de detaşare egaJă. cu 
20 la sută din salariul iuncliunii 
dela reşedinta unde este mutat 
fără chirie şi ajutor de familie' 
Îndemnitate c.alculată proporţio: 
nal cu tim?u! detaşării. 

Chiria urmeaza "să. fie ind~ntkă 
cu aceea corespunzătoare func
ţiunii şi localitatii din localitatea 
de reşedinţa . 

In cazul delaşării neprevăzute 
de legi şi regulamente speciale, 
salariile cu accesorii, urmează să 
fie achitate de serviciul unde 
funcţionarul a fost numit, iar in· 
demnitatea de detaşare, de ser-. 
viciul unde a fost detaşat. 

Toate lucrările curenle ale ser
viciilor se vor face numai În 
orele de serviciu, considerate de 
::el puţin 7 ore pe zi. . 

In viitor nu se vor mai plăti 
in nici tin caz ore suplimentare, 
putându-se acorda numai indem
nizatii pentru lucrări urgente, 

11 

Celi\i şi răspândi\i: 

"ECOUL'4 
.y"" ..... :_7-:0:l;.30." 

Noul mers al trenurilor 
valabil dela 15 Mal 

Imbunltltlre. legAturilor noastre ferovl .. 
te ., are cu OccidentUl 

"Celim III Argus·: 
La dLreCjiunea exploat:uei CFR. 

a fost aproape complect 1ntocmit 
noul mers al trenuilor T" urariul 
de vară - care urmează a fi 
pus in aplicare cu începere dela 
15 Mai 1930. 

NOIlI mers prevede unele im
blmlilăliri - În ceiace priveşte 
t.renurile de călători din interio· 
rul lerei, iar in privinla traficului 
international, aduce mari prefecfjo· 
Mri, In legăturile noastre actuale 
cu strelnătatea. 

NOUl LEGĂTURI CU OCCI· 
DENTUL 

AstM trmui rap'd Ardeal, cu 
pltcarta la orele 7 şi 10 dimi~ 
luata din Cap!lald, VJ avea, la 
frontltrd, relaflllrrl ca loate ca
pit..!l~le Europei occid~ntafe. 

Ugătura cu ltJlIa se va face 
prirt Tornlzio- Vtntzicr, cu Franţa 
prin V'ara·U~bruk, cu sudul Fran· 
fd prin A1l/ano-G tneVQ' lttn/lmig 
Jia, cu capitala German/ti pt 
dau,<j fute: prin Dnzda· Lipsea, 
precum ,1 prin Breulau. 

RJ"idul Ardeal, ,a m21 ave;'l 
If!glituri imediate cu Praga şI 
Karslsb:Jd. 
VAGON ZILNIC BUr;UREşTI

VIENA 
D~ 1. 15 Mai va exista un 

'J.]gon de dormit zilnIc (rllre Bu· 
cureşti şi Viena. prin Cluj. 

ActualUl .,agon de dormit nu 

circulti de cat de (rei ori pe scfp
tdmand.~ 

LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU 
COAST A DE AZUR 

Noulorarlu de vard al tnnu· 
rUor "a cuprinde şi dispozitia· 
nile rtferit(]are la circulaţia "a
gonului de dormit direct Bacu~ 
rt,ti~Nlct-Crlnnes. 

Se va cr~la astfel o ItgiJturd 
ton/ortabi/d şI directd (ntre ca
p/taIa făre; noastre şi frumoasele 
localitati de pe Riv/era francezd. 
Acest vagon va circula prin V/ma. 

O con/ultlţil. ce se lIa tine, (n 
cunhd, ia Bolol!rlla, va hotd,t 
COfldillunlle (n cari SI! va creia 
noua ligaturd. 

Dto:al1ldatJ nu Sti "Of fixa 
dt. clll norMele CII bua drora 
l'a functiona acest sUlIleiu ugu· 
lat (nireţara noaslr 1 şi sudul 
Fran/tI, pUllerea In circula/it. a 
vllgonulul urmdnrl sd $~ facă In 
Decemllrle 1930. AClst vagoll nu 
11<1 drcu/a de cdt In sezonul de 
farnd. (nt" De;tmbrle şi M(J1tlt. 

SUPRIMAREA INTÂRZIERILOR. 
In privinta tra!icu1ui de căI~

lori, din interiorul tărel, putem 
anunta cf nOll1 mers ce se va 
pune în aplicare cU începere dela 
15 Mai, a fost calculat de aşA 
manierii, incât VI suprima abso
lut toate intârzierile actuale ale 
trenurilor rapidt>, expresse, acce· 
lerate şi personale, 

~ ...... ""'!""' ....... --------------._~,--- • 

Starea ti:rn.pu.lui 
şi a serrtanăturilor 

Dela 24 Februarie la 4 Martie 8. c. 
Oln telegramelt prlmil~ dela LĂPUŞNA. Timpul se mentine 

COfn1iltrattle Agrlci1lt. la Mlnls' cald şi senin. Se simte mare ne· 
tulul A.Il'ku~tu,Ii, d~la 14 Ft.b voie de umezealii. S:!mănăturile 
ruarlt-4 M'lrtle a. C., reese ar· se prezint! in general bine. ' 
mătoarIta situaflt a tlmpulai şf TIGHINA, Starea semănă.turi. 
a smrdfllftarllo r• lor este satisfi'icătoare, iar timpul 

ViCHIUL REGaT călduros. • 
DOROHOIU, Timpill se men. CETATEA ALBA. Semălllttu-

tine frumos. Semănăturile n'au riie se prezintă bine. Timpul este 
suferit de inghel şi se prezÎntă variabil cu ger, nori ~i vânt. 
bine. CA.HUL,,' Timpul se mentine 
FĂLCIU. Timpul se meni"ine secetos şi călduros Starea semă· 

secetos cu v8.nt. nlturilor este bUllli. . 
. d l' ISMAIL. StIrea timpului este 

Se simte mare nevoie e' p mue. bună. Semănăturiie se prezintă 
Semănăturile PÎiDă în prezent n'au bine. Pă.mi.\ntul are umezeală lIU
suferit. 

TUtOVA. Semil.llătutile se pte- ficienta. " 
zintă bine. Timpul se mentineFUCOVINA 
senin, cu pulfn vânt. 

FALTICENL Starea semănă. SUCEAVA. Timpul se menllne 
furilar este bunii. TImpul dela 23 frumos şi pământul se desgheajii . 
Februarie la .. Martie II fost fru. Semănăluriie n'au suferit de 
mos, illghel. 

NEAMT. Timpul se menline STOROJINEŢ. Timpul dela 23 
călduros. Semăn!turile se pre· Februarie la 4 Martie a inceput 
tinU. bine" Să se rn~ăh!ească, lopindu-se zii· 

BACAU. Dela" 23 Februarie ~ pada aproape peste tot. Seml-
2 Martie, timpul s'a mentinut se' năturiie se pruinta bine. 
cetos, cu nopli ftiguroase. Stmd· CERNĂUŢI. Zăpada S'. topit 
ntiturjl~ ou rn;epuf să s l/tre din peste lot. Dela 23 Peb;uarie la 
ca/Iza S~ctttl. 2 Martie lioJpul s'a mentinut se. 

PUTNA. Stari"iI semiinlHurUor nin, Cu nopli reci. 
este bunii. Timpul s'a mentinut 
frumos. TRANSILVANIA 

BUZAU. Timpul a început să.. MUREŞ.· Timpul se menlîne 
se incCl:vască. Pămânlul s'a des- frumos. Sernă.nAturile n'au suferit 
ghetat şi se fac arituri aproape de înghel ,i se prezint! bine. 
În intregUl judet.. CIUC T' I . 

PRAHOVA. In ultimele 2ile . lmpu se men!me f(u· 
timpul s' .. "ln;-:it.lzit. Semiin"'turile mos. Semăniiturile se prezintă 

" .. fOllrte bine. 
aLI eşit bine din iarnă, dar au ODORHEIU. Timpul semen. 
nevoie de ploail, av.2na prea pa tine senin şi cald. cu nopti răco. 
filă umldÎlatt p(lm8ntul. roase. Semănaturile n'au suferit 

DÂMBOViTA. Timpul se men- nici o pagubă plina in prezent. 
line secetos. Semlinăturile pAnă TREI SCAUNE. Semiiniitllrile 
in prezent n'au suferit. S'au in· până În prezent se mentin În 
ceput arăturiior de primăvară. bune conditiuni, Timpul dela 23 

MUSCa •. Timpul se menline Februarie la 4 Martie s'a mentinut 
cetos. Starea sem~năluriie este frumos, 
hunăA· fĂGĂRA~. Timp111 se mentine 

V LCE4.. Dela 25 Februatie şi frumos şi cald cu nopti reci. 
timpul a fost variabil cu inghet Semăniiturile se prezintă f(};irte 
şi dimineata ger. 111 cursul ulti~ . b' 
melor nopti a cezut brumă. Se. lr1e. :~. 
mlinăturile se prezinlă bine. TÂRNAVA-MARE. Semăniilu· 

GORJ. Timpul intre 23 Feb. rile au umezeală suficienU şi se 
ruarie şi 4 Martie a fost foarte prezintă bine, Timpul se menline 
f S călduros. 
rumoas. emănăturile se prezin. TÂRNAVA.MICÂ. Dela 23 Fe~ 

tii bir,e. 
ROMANA.TI. Timpul se men bru8rie la -4 Martie timpul s'a 

tine secetos. SemănMurile deo mentinut frumos şi senin. Tempe. 
camdată se prezintă bine ratura fiind in descre,tere, pl-

OLT. Timpul s'a menlinut fru. mântuI a inceput a se desghela. 
mos. SemănMulile se prezilltă SemilniUuriie se prezînUi bine. 
bine. - SIBIU. Timpld se menllne cil. 

. TELEORMA.N. Semănlitur"lle se duros, ca ,12 grade, la umbr1l., 
prezintă bine, dar se simte lipsă Semlnllturile sunt multumitoare, 
de umezeală. Timpul se mentine dar se simte mare nevoie de 
senin şi păm4ntui este aproape ploaie. 
peste tol desghelat. . HUNIEOOARA. Semănăturile 
IALOMIŢA, SemăniHuriie n'JIU se preZintă bine, insă duc lipsă 

s~ferit de ing!let şi se prezintA de .umi~ilate. Timpul se mentine 
bine. Timpul se meoline secetos, semn ŞI uscal. 
BRĂILA. Timpul se menline CLUJ. Sl'!ml!onituriie se orezin. 

călduros. Semănăturile se prt'zin· tii bine, Timul se mentirie frlJ_ 
tă bine. mos ş! cald. 

TULCEA, Dela 23 Februade TlMIŞ·TORONTAL. Timpul se 
ia .. Martie timpul s'a mentinut mentina frumos. Semlni§turile se 
sen]n şi călduros. Semănăturile prezintă bine. 
sunt frumoase. SEVERIN, Timpul se mentine 
CONSTANŢI\. Timpul se men. frumos. Semăniituriie se prezintă 

ne uscat şi cald. Semilnliturile bine. 
se prezintă mu:1tumitof. . MARAMUREŞ. Semănăturile 

DUROSTOR, TJmţu! se men_ n'au sufe.-it din eau%I gerului şi 
tine frumos. Starea semonăturilor se prezintă bine. ' 
este foarte bună. . NĂSĂUD. Timpul Se mentine 

CALIACRA, In ultimele zile frumos. Semilnăturile se prezintă 
timpul s'a mentinut călduros. Se- bine,da, se simte nevoie de ploaie. 
mănăturile se pruintă bine, . S5>M~Ş. se,miSnăturile se pre

~mta bme. Timpul se menline 
BASARABIA frumo8, cu zile şi nopli senine. 

HOTlN. Zilpad.a s'a topit peste SATU·MARE. Timpul a in.:e-
tot,-_ti~pL11 liiod căl<!u~os. S~m6- put să S~ fl1_:l!~zf~~e!i. S~millna-

Terenurile de cultură 
al personalului silvic 

In unele ziare s'a relatat gre· 
şit rlispunsul dat de d. ministru 
1. Mihalache, delegatiei persona· 
lului interior, silvic, ce venise, 
acum câteva zile in audiellit pen· 
tru a solicita retrocedarea tere
nurilor aşa zise "pentru hrană-, 
ce le·au fost luate de minister, 
pentru a se pune capăt inegali· 
tălilor ce cauzase aceste terenuri. 

Cu acest prilej, d. ministru 1 
rlispuns delegatiei următoarele: 

li Terenurile foste ale silvicul· 
tocilor, brigadierilor şi pădurari. 
lor, vor fi intrebuinlate coniorm 
unui program general, ce se stu· 
diază, bazat pe interesul local, 
obştesc. Deci nu mai poate fi 
vorba de innapoierea. lor. De alt
fel acesta a fost rostul sporirli 
salariilor acestui personal. 

Pentru linul in curs: 
l. Se vor respecta semânătu· 

riie făcute În toamnă. 
2. Pe cât va. fi cu putinjli, se 

vor respecta şi arălurile. In orice 
caz se vor da despăgllbiri pen· 
tru arăt urile de toamnA. 

La arendtiri vor fi preferati pă· 
durarii; acolo unde cererile de iru, 
proprietarire au fost satlsfacute. 

Arenda va fi stabilită pe re· 
giuni,renunlându·se la licitatie. 

La terenurile de cu\turâ, situate 
tn perimetru pădurilor, cerute de 
pădurarl, ministerul nu s'a pro
nunlat încă pânA acum. 

Aplicarea legii 
timbrului 

Comhiaflea centrald Q timbru
Illl fII ,edmfa de LUrtl a fixat 
urmdtaart!t normt nout, de apli
care a legii timbrului. 

Arf. 51. aJinlal!.l1 5. din legea 
timbrulUI, ca" admite Itstltuirea 
ImpozJtutul propofllonaI ptrcepul 
uclu!iv prin vlzd, tn. CaZ c/hd 
actul nU s'a exe"uil~t din caud 
cd parl!lt au ,,,!uzat sti-J cons/in
ţtascd, presupune cd , vOlba de 
un act a carul valabllifate este 
subordonatd apfobJrel Justl/lei ş/ 
fiind tftchtiat fnGin!e ca aceastd 
aprobare sli Il fost flbllnutcJ. lu. 
stitla refuză fn urmtJ, sa·l con· 
s/In/eafed. 

Nu se ,a putea cue prin. ur
mare restituirea Impozitului plc2~ 
tit, ori de CtUt or1 actal fiind va· 
labil Inchtiat prin simplul con
simfămdnt al pdrtllor indepen· 
dent de intervtnţ{unea Jusil/tI, 
aceasta pronuntd fie anularea. 
fit. ruillerta lui, din caazd ca 
una din. pdrtlle conlrar:tante nu 
şl·a ex~cuM obliga/UIt. 

P,l" noall le!!1: de organizare 
a Curltl de ComplurJ, apelurile 
r" mattrJe de pensie !Jind date 
trr compttlnţrl acelei Curti, dt/a 
punerea trt apllcar, a citatd ltg;. 
asemttltQ apeluri, 'n lipsa ultor 
dispoziţia/li speciale, flZ l·gea lun
stllor sau legeIJ timbrului, .se vor 
timbra conform r'gulei I!enefal~ 
[flscrlsti tfl ari. 9, paragrajul 8, 
din ltgu timbrului.' 

_SIZIt 

Un cartel dunărean 
al porumbutul $1 al 

gr3ulul 
Minlslerul da AgrIcultura. 

'nstllult o COfR,Stune care 
51 studiue lnfllin1area unuI 
cartii dunar.an e' porum
bulul .1 grIu lUi. Comisia •• 
CQmpune din d-nlf Mindru 
dIrectorul egrlcullurii. Varga .. 
Ile'. St. Dumitrascu de la Ofl
dul national al cooper.ţlei. 
profesor Brancollicl pr.,e .. 
dintele Asociallel ,.reall,ti· 
lor, 1. Antonescu .ubdlrectot 
al agriculturII. Burlda din 
partel UnlunU Cam.r.lar de 
tomert, un delegat al •. ,Unl
UII" Sindicatelor agrlcoleu fi 
d. Olnermlnn din partea ce .. 
'ealiiUlor. 

Comlslunea •• va Intrunl 
Marii 4 MartIe 1930 la minii. 
ter. . 

TarIful de cliitr rl 
romano-ungar a fost 

sportt 
DlreclluRU generalI a ceHor 

rer8te a dispus ca Incep8.nd din 
ziua de 2 Marile. statiunile pre
văzute In ta.lUul elrecl de cili. 
tori şi bagaje romAno'ungar, sili 
perceapA p?ntru parcursul ungar, 
prelurile majorate cu 20 la aull. 
pentru transportul dl61orllor -
la trenurile de persoane - ,1 
cu 50 la suti pentru Iranspor. 
lurlle de bagaje ,1 cAlni. 

Preturlle pentru trenurlle acce· 
lerate şi I.uele pentru colelele 
mesagerii, pe percursul ungor. 
r!mân nemodificate. 

• 
Vizita ti I 

. Bodega I,i 
Reslauranlul 

Dt. Popovici 
PI_._ Unirii No. 7. 

I Serviciu praMPt II [On,iHD[ÎoS 1 

, CEr ATEA MEA 
FRATEf.U1 D1NU MACEDONSCHI 

S'a priibuşlt celalea mea de oise 
Cu turnuri de splendoare, pdn6'n cer. 
S9 scufundCl In negrele ablslI. 
CiJcl totu'n IU'f19 esle efemer J 

In sdlile boltlte, cu-arabescuri. 
Muril·a caste/ana mea • Credin'o-, 
In clipa cdnd voiam - dalMnd 'n freseurl, 
Vlclorlos, sel-ml sune bIruinta I 

Rdmas-am doar cu·armura rugiRUd 
1 ŞI cu'n blazon de cinlcd sfidare. 

Sdrobind mdndrfa mea nemtlrg{n[f(J .•• 1 

Te·aşi cucet1 cetate şi mai mare, 
C9falea mea - deşi ptJrt1glnlfc'l -
E'n suflelu·ml . .• şi· aud a el chQmare ! .•. 

1 

Insetnnări pentru Mia j 
, DlNTR'UN CAf1T a~slJ 1 

Mia, dece, căt slau lângă line, Aşi vrea s'o scriu pe toate zi· j 
orice notiune de Ilmp dispare '1 durUe oraşului, s'o vauii loalli' 
CUpele se fac ceasuri, censurile lumea, dar zidurile sunt stropite ~ 
ani, ilu de cumva stau şi mai de noroiul oamenilor şi oamenii ' 
mult, mii ('ufund in vecinicie 1 De n'au IImp, şi nici nu pot să 'l8d~ I 
abia după ce·am plecat, imi dau şi sa inleleagli minuni. ; 
seama el\. toată veclnlcla asia, n'a Aşi vreu. s'o tr6.mbllez cu trAm·; 
fost decât o cllpii - bo mal pu· bile de-oromă, ca sunetele lor I 
lin - o dlplla. s'o rlispândeasc! pe inlregul) 

De mulle ori, mi se pare eli lu· univers şi toale lumile si sei 
mea retrăleşte prin noi, dela in· tnchlne 1n falo el, dar buzele; 
cepulul ei. Uneori, cii am fi prl- mele abia indrăznesc să rostM' 
mII oameni; alteori, ultimIi, ŞI scă numele tău, căci el, e o mi· 
toate astea numai câlshHl lângo nUl1e. pentru mine, MIII! 
line, Mia! 

lângă !llle, porbesc rorma 
aslll rigidă şi transformat, de,'ln 
spotiu, timp; devin trecut şI vII
lor; devin Imensitate 1 ••• Pe când 
deparle de line, nu sunl decât o 
efemer! legală in mod proznic 
de o clmzii oarecare şi supus el. 

r.8ng~ line sunl liber... liber 
cu desăvllrşire: ne mlllasclIJllInd 
de puterea legilorpământeşll, fiind 
călăuzit numai de conştlinla sen
IImenle!or mele... proprii ole 
mele ... 

Inlr'e.devi:'ir, nu sunt decAt o 
bazaconie fără nici o insemnătate ; 
dar, de mă Iaşi lângă line, mă 
simt mare, puterlllc, stăpân şi 
creator 01 viciU mele 1 ' 

Mia, f'reau să fiu una cu ne· 
mărginire a şi numai Ifingă. line 
pol simti asia, când orice 110tl
une de llmp şi spatiu dispare. 

• 
Mie, cuvânlul ocestlt e O mi

nune pentru min~! Minune, pen· 
truca e numele Iău, Mia 1. .. ŞI 
atat de drag Îmi este... şi . cu 
flt6,ta evlovte il pronunl, cli'nmliT
muresc de teama si nu·lllltlnez.. 
cu buzele mele păUmaşe. . 

Mia, numele tău a devenn o 
rugăciune! O rugăciune ce·o 
spun dimineata, ia prinz, peste 
zi, searli şi chiar in toiul noptII 1 

Ce minune scumpă 1 •.. 

Mia, câlld ne·am despArtit Itsearft; 
IIm plecat cu sufletul plin de. 
line I Şi·alât de mult. ci 101 d ru' 
mul ti-am vorbit. Oamenii crede8~ 
in prostia lor că vorbesc singur.1 
Bietii oameni I • .• . ;' ; 

Mia, 101 aseară, în miJloclI1 
străzII, un nebun se oprise'o loc. 
ŞI de acolo. cu mâinile Întinsei 
cu ochii pe jumătate inchlşl, Ilo, 
1111 spre IUI1ă, cânta in note pre. 
lungi, pasionale, smulgându-I! 
din adâncul sufletului siiu. i 

Imnuri 10 lună, Mia 1 I 
Nu ştiu de ce... m'am oprI 

şi eu, şi întocmlti ca el fim priI 
'911 h.ll\8... şi cu cât o prl,e8~ I 
mai mull, cu alât vă u.semănam. J I 
Încât am intins mâinile să le cu, l 
prind .•• ' căci eşti aşa, CII ea I 

eleridi, sel1lni, z8mbltoare •. I 
Iar drogosleo-ll, blondi, ca III t 
mina el!... I 

ŞI m'om trezi! ilşa... cu nui f 
mele tău pe buze, cu bratele fII ( 
Unse, cu ochii pe Jum ătate in Tl 

chişi, .. alături de nebunul ac .. 
la sentimentalI.,. Şi oamenII (I! 1, 
raa de noi :dc&ndu·ne: !tnebuRU'H~~ 
lor eu am plans de mila lor, cl.p 
el sarmanii nu pot Intelege, Jetl 
cirea unei nebuRIi. jnl 

Mia, ce pUn e suflefu.ml"" 
Une, Mia 1 . . . iS' 

CoDllt. 8arcarola~ 

-~~ d 
"4 

Haul regim al vagoanelor cistErn~ 
, La dIrectia jractlunlt c. f, rOl 

,'a tinut O conferinta, sub pre· 
,edlntla d·lui St. VI drlgh:n, dl· 
reclor generl'll. la Care .aui luat 
pl'lrle dnil Oh. P.inaU""ol, 1. 
MU:lescu, M. S;r61eanu, A. RlISI. 
1 Msco'lel, A. R )3enJwelg, TI'. 
Pbcutlu, A. Z!nescu 'Ii- A. Ohe· 
orghlu. 

S'a discutat chesliunell vagoa· 
nelor cluane particulare, hotă· 
rindu·se si se Inellee un alt Up 
de contracle cu socieH\llle por· 
IICult!le. 

Vagoalle!e Cislerne ale BoCle 
Islilor particulare vor n Inscrlse 
in pllrcu! de vngoane al diHor 
ferole, pe timp de 4 aol, 'intre· 
tinerea ,1 reparatla lor privind 
8ociel~tl\e parllculare. 

S'6 hot!rll s5 r5.m8.n5 În evi. 
dentl parcul exislent: 2400 va
goane clslerne, fări 8 se spori 
numărul lor CII vagoane le Yech:. 
Cari nu mal corespund necesl
IAtilor, Induc8.ndll·se tn eroere 
organele in drept. 

Plata reparatiilor, făcute de 
atelierele c. f. r. le vagoane!e 
cblerne parliculare, priveşte .0-
cletit,le contractante. ter nu pe 
calea ferati, ca p&.nl In prezent. 

Se YOI' realiza lIalfel economii 
In.emnate, CftI'e 'lor ser"lla.spo· 
rlrea parcului c. f. r. de dsleme. 

Dupl expirarea contr8clulul. 
YIIgoanelor (ldllane. in lirtlerl ca' 
ri produc pngube admlnlslraflel 
Ce 1: r, 

RECEPTI" VAOOANELOR CA. 
ZANE 

In prl91nla receptiei defin1Ufe 
Il yagonoanelor cazane 10 locul 
de desc6rcare, 8 rAmas ali se 
studieze dac. e mal con1'en~bjl 
.a. 8e pl&teflscl picura pe can. 
lltelea decU" desdbCotă, ur
mlnd - In ecest caz - si se 
treac! ftcea9t1l claud tu caetul 
de stncinl. ee se VI pune In ap. 
licare. la prima liClt8Jle Ce se 
va tine. 

fRÂNAREA. VAOOANELOR KZ 

S'a decis c, directiI. exploa
tArii să fn::1 propuneri pentru 
t01:eBlr8rell unei lr eiml din parclIl 
de vegoane cal8ne cu aparate 
de Irini cu Ber comprimat 
(We8Itnghause). Re.lul de doui 
tralmi lOr fi ulUale cu eondllet. 

,t4 
Directia ex:>lo8lirll va .r5~1~ 

In propunerea 8". C'OJ'ltalul f!/j 
trebuie illfeslil. In aceste (rArie. 
precum ,1 ecoMmUle ce ,'Pl 
rnltza prin adllplarel lor. ?U 

Penlrll YBgoen41le C8ZlInc pal0J 

tlculare se fa cercelll in ce mi 
8ur& vor contribui 80 :letâlir/i 
parliculflte la Inzeslrarea tor ,sI 
frâne cu aer. ţel 

·1 
NOUl REZERVOA.RE ţn 

Directia tractlunli 8 fOii losta• 
clnoll să studieze un proieci " 
tnZI?Slrllle o căilor rerate 
noul rezelvoare, precu ro ,,1 
8toiaUIIe neCesare combUlilliu .1 
cu pllcurA, in calul cind c Il 

lumul actual s'8r miri cu 
40%. . II 

Directia dl10r fHate ,a 8t~·! 
ge atenUa eulreprenorllor re9p~ ti 
Uvl ca rezet'f08rele comand~l 
si fie IWoplrllt gata pin' lIle 
Iunie 19l0. urm&nd .1 8e aplJ;1le 
s60cliunl In caz de rnllirziere~nl 

• 1'18 

• ,lA. S'a decla si ee IInl collfe!\ ( 
le lunllre la cari aii P8rUC~e:t 
directorii eer.lclilor de elC:pl~ I 

hlre ,i tractiune. ~i; 

---"--'rn 
Consumafiile~" 1'. 

din restaurantele. 
stafiunilor CFR. 

n,oarlee ARde "slaui'aflU n 
gdri, perulJ 1111 pIUHI' 5 lai s~ 
ptslt prtţul consumaţltl, $lIb P • 
te-tt ea acut adilos se var,4 ~/~ 
tru fondul CaSSt' munCII C.P, • 
direcl,uflea Calsel mUllc/l, f~: 
CUlloscut cd n'a autoriztJI OClqjc 
spor, publicul "vo1nd d(JlorNl'ce~ 
se opalld perClptrd lai. . oma 

&i!!!!!2 li rYlrlld 
r-____ ..---;:O. 

• ~ De 
Teatrul RIgln. Ma"'.p ; 

, Dai 
Duminică 16 Martie ~9 lă. 

la orele t 7 Ilo 

[~I(fRI lllf~m.~ 
al d·lul .' I n 
. b 1 Pl'ofesol' DU :!,;;: 

. .. leelru!tI.Iţ'll, 
,Biletele la cassa !1l'QI 
Intre orele 11-1 şi 5-8 !ifa ~II 
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Tot despre alegerile 
municipiului Oradea 

Cu 101 apelul românesc făcui 
de femeile române din Oradea, 
cu toate Insistentele depuse cu 
1I1&la suflel, frumofisa idee 8 unui 
bloc -cetiitenesc. in care să pre
domine elemenlele româneşti şi 
de valoare, {I căzui, din cauza 
unui sIngur om amblfioş. drul 
Aure/ Lozar. 

Inceputurile ideiei unui bloc 
celti(enesc, s'au manifestat penlru 

Iii' prima datA. Ia IIlegerile comunele 
de acum dUV8 ani. 

Idela li porni! de 111 partidul 
liberal, care era aluncl la putere 
şi c" re în dorJnto unei ormonil 
ntat sociale, c6.t şi intre partide, 
pe lema de administratie comu· 
n811\, li făcut propuneri oficiale 
luluror partidelor politice. 

Un frunlaş politic din Oradea, 
ne afirmi!.: c(l la uceste propu
neri cuminti, ar jf aderal In 
mod sincer af{J1 parlidul popo
rului, cOt şi embrlonarul partid 
Illrăn"sc, 

f Singurul, care s'a opus elunci 
: ·CII şi ezl, a fost dr. Aurel LazlU, 
, care o refu%at calegoric. expri-

mându'se textual: .ctJ merge şi 
cu dracul, numai cu liberalII şi 
AUQrescanll nu merge, nici in 
ruptul capului". Dt Aurel La.lor 
ft zâdărnlclt aluncl tntelegerea 
rOmane4JiC8 şi cetilteneaSc8, ali
menldnd cu promisiuni Jrealb:o' 
blle pe comunişU şi 8'a pus În 
fruntea lor, ducând lupta contra 

, partidelor politice de guvernli' 
I mitni, ' 
, Idela unei colaborări tumo' 
1 nloose, Il fosl reluată acum in 
I urmă, de femeile române. Incer
; C4fea lor s'o lovII tnsli. de r8S
,punsul calegorlc al dluJ Aurel 
, Lanr. care impins de ambitII pur 
, personale, ti sacrificat un prlnci· 
plu 813t de frumos. cum este cel 
al armoniei româneşti. Daca dr. 
Anrel Luar, ar fi inteles sufletul 
romAnesc, n'or fi comis o crima. 
refulând ftcesl apel. 

De un an şi Jumătate de când 
conduce prlmărlo din Or8dea, III 

dovedI! cu prlsos/ntll, ci nu e 
nil'! hun gospodar ş! nIci bun 
român. NImic nu s'a făcui pentru 
6ccsl, oraş, nlef·o Îmbunăliillre. 
Dimpotrivă. folul s'a deslrămat, 
lo/ul s' (l rulnat. 

Din puncl de vedere econO' 
mic. a Doil ş/ "o/Bşte stJ· con· 
,'{'5!oneze Urina eleclrlctJ. stref
"I/or ş/ de larll şi de neam. 

Taxele comunale şi Impo:&l-
1.18 comunale s'au mtlrll atot 
rJs· -mull, t"otU. ou devenit Insu
~orlabile. 
-oDln punct de uedere romtf. 
r9S~ esle de notorlefale publicd. 
'ecunoscufll de loaUl/umea. ctl 
l'a renuntat complet la Dric. 
ru/orilale romdneasod. 
. Toiul este condus de expo
'entul maghiarilor şovin/şti, sus
Inull de Blidapesfa, care este 
r. S06. Istodn. Dm simplu 
mcJian(lraş, care .ar fi fosl J". 
rc/f sIJ nu Jle dat af«rrI din 
lulM. o ajuns ozl. prin sliibt
(unea ,omOnltor şi netnle/eue• 
la lor, stJ dicteze ca un tlron. 
'Ieeal Ca oorblf. lucreazll cu 
ller. Ia 101 ce *,şte. tmpofrloa 
'mdnllor. 
Oare. se ca grJ!Ji romdn •. con

'ienl, care sa voteze cu Soos 
lodn şi Frfed }anas 1 Nu cre
Im. Alllnel, "e-am merita şoarla 
situatia de sclaol al maqhia' 

nel ,00InI6f8, In RomOn!a 
Ierti. 

Conslderatiunl ce 
nu pot fi dobortte 

Tol în legături cu oceasfa, am 
nstalGf In numeroasele anchete 
Gm făcut, că unii Inconşlienfl, 
dă si!. indemne pe români sI 
şi scoatA clirUie de alegători 
sI nu voleze, clici n'au cura-

sil le sollcile volul penlru 
agyar pArt". A nu vota azi, 
e o crimă foI alât de mGre 
Itru orIce român caşlcftnd ar 
5 cu .mft!JYaf portul- direct. 
lluncl. se inlreobă românii; 
cine so. voteze 1 De- .şi esle 
u de răspuns, lotuşi. a 1'0la 
,maghiar pGrlul-, esle o crimă, 
~ abfule dela 1'of; o mal mare 
"". lot! dece. ' 

'Pretenţiile .. magyar
pari" ului nu sunt 
justificate .~ 

'lfIl azi, in colabororeo lor 
românii, alAI sub liberali, cat 
,ub Averescanl, dar mGI al~ 
ITI sub natlonol!ştl "mllgfar 
t-'ul Q terorizal pe toate aceste 
~de, cu argumenlul că el vor
t In numele li 18.000 1'0turl 
~e. Cu alte cuvin le, romilnil 
~i n'8r avea nici un voI. 
,.tlfticftl,t este adevăral, cAd 
~nli sunt ozj circa 1000 IG 
lea, şi af fi lost aproape 
1, dacă n'ar fi fost neglijenţi 
!posiltorl $1 fi'ar fi inscris IG 
in listele electorale. 

Ir să fll.cem şi o alfă soco
- DIn statisticII relllă a ale
Ilr de până azi, se constll.ti!. 
od evident, că din cel 18700 
itod inscrişl. n"llu voIai nici 
i, la nici o alegere efectuati 
~l 1 () ani in Romllnlo-More, 
mult CG 8000 până la mox{-

9(1(){) celatenl. Reslul de 
alegălorl nu s'au prezentat 

'I. DIn cele 9QOO voturi ex-
tte. _tna."... •• n ..... • .. u.1 n-a t .... lllf 

voturI, restul de vOlurl fiind olrl
bulle comunlşlllor. Prin urmare, 
care este larla electorală a "ma' 
gyar part ·ulul? 

Tdria obrllzniciei lor fată de por 
fidele rom4neşti, nu se bazeazc1 
pe realiM/f, ci, pe discordia 
dintre romdnl şi pe lipsa ace. 
810ra de energie; Iar, nu pe o 
mass" de oofurl realll. 

DacII romOn; s'ar fi unii eu 
toţi; şi cum el apartin şi part/. 
delor de guoerntJmdnt, mulll 
din/re mlnorltarll cuminti ar Ji 
00101 cu ei şi ar fi obtinut ma· 
jorllalea. 

Cum s 'a format 
Blocul CellţenesC 1 

Noi Ildmlriim indrăsnealG celor 
cât Iva romAni penlru Idela cin
stită şi frumoasă, de a forma un 
bloc cetătenesc. Admirăm cura
jul, - căcI putem spune că este 
un curat curaj clvlc - inchega
rea unul bloc celătenesc, fată de 
teroarea .. magyat parta-ulul. 

Blocul s'a lntemdal pe cORsi' 
dtralli pure, de gosooddrit dreap
Iti, Cin slltd # In mod tgal, la pri
marie. Suftrtnţt!lc gospod(Jre,tl 
ale perl/erlti, au gdsit rasunel 
F tll sufLetele ,ator-jla oamtnl de 
eflugle CII'1I sant d niL: Ulplll Tr. 
Oombo,u, Colonel Ntglllt.scu 
A!fQsta$t. avocat MltlerI Anght-
inca li a Ifti, . 

Pr0Kramu{ care I·a unit Cll fI
prezentantll cinstlli şi oamenII 
fruntall at peri!t.riel, a. lost ba
zat pe motl,,' par gospoddrt,tf. 

Perl/erla, ma! ales nollt ear
ti'rt tn cart. au fost Improprie
tartţ, faltit luptâfarl, (/1 majori
tat, rambni, au fost compltl 
neglilate. Nu au !Jtrdzl~ n'au ca
nal, n'au aptJ, n'au lamina, n'au 
şcoli. InDdldmdntal primar, car, 
estt baza. a fost nezlljat In moll 
absolut. Coplio,lI dfla pul/trlt. 
1I1n cale 1-2 Kilometri prin no
roi, la ,:olile primare din cen.tru 
# acolo IlU mal au loc. 

Programul de coJaburare, emis 
dt. bloc ute UQ program de go
spalari, cinstilti şi dreaptt1, afat 
cetdttntascd cal ,1 ro",Ontascd. 

ToatA lumea a văzul cA 
un singur om o condus pri
măria sub toate parUdele petln. 
dale pilnă az!. Âceasta a fost 
So6! [sIvan. care a neglijat 
complel periferia orllşulu!. unde 
locuesc cel multi, cel nevoiaşi 
şi cel mai multi români. 

Am auzll pe multi maghiari şi 
evrei serloşl.oamllnl cu Judecată, 
clară, spun&nd! , 

'. Noi Dom vota ca Slocai cetr.f~ 
Itnesc, lilndc~. ptfn,d. -ali, am 
l'Ozut ctl: conduc,rea prlmcfrltl 
(lUd o opOZiţie strio(ud ,1 ca
trosedtoQr,. mtrge răa. II' ar' 
ctnt tace un eonfrol Strlu,. DI 
aClta vom vota IIs!a cart rtprt
:Inla teate clasele sociale prin 
oumttli seriol', Isttt/ şi fntrgicl· • 

Dnll: Ulplu Oomboşiu, Colonel 
NeguIescu şI Anghelescu. sunt 
oameni curl!.gloşl care timp de 
10 ani au dovedit, că au indrfts· 
neala luptei pe fată. 

In bloc, sun! poale multI ne
cunoscuti pentru conducătorii 
.magyar parl--ulul din centru, 
care reprezlnl6 şovinismul, dar 
aceşti domni reprezenhmti din 
lIsta blocului, sunt gospodarll 
frunlaşi, 01 peri feri el. 

Nof preyedem că blocul vo 
avea un frumos succes, nu numai 
CG sa la o cincime, dar poate 
chiar sii inving! pe "magyar 
part", 

In blocul celătenesc sun! 08' 

meni conduşi de o credinlă, 
dnsUlă şi bună, care urmăresc 
un scop cural: - rIdIcarea perI
ferleI. 

Pe lista .magyar pari· ului, nu 
sunt oameni gospodari, nu sunl 
oameni prIceputi io 'ale adminI
stratiei ci, numai exponenti poli
Uei al .magyar partu··lui. Ce 
legături, are de pildă, dr Kotzo, 
cu Oradea 7 Faptul că este şeful 
.. magyar pari"' -ului, nu e destul. 

Noi, ca celliteni libetl, vedem 
cu ochi buni, ceUileneşti şi 
româneşti. cugetul cura! 81 blo· 
cu lui , cetăfenesc şi-! prevedem 
un succes deplin. pe baza unui 
asemenea program. Verax 

_EZLU 

: Tratativefe comer
ciale cu Germania 

Inapoierea delegatiei romAne 
dela Berlin 

Cellm In .Argus·: 
IntrucAt plutea generalA II COn

ventiei comerciale cu Oermlln1a. 
a fost" complect araoJOl1 prin 
discutIile de pauă ocum inlre 
deleg61t!Ie tehnice. Iar diflculti 
tille de prIncipiu rlmln să fie 
tran'llle ulterior. s'a hot&rtsl ca 
membrII delega11el Jloastre dela 
B~tJin si!. se retntoarcA in tari 
rilmlJl&nd acolo nlJmal d. dr. 
AnUppa, 'l?ful delei811el ~ d. 
D. eri.lu, din pertea M'olstelu. 
lui Afacerilor Slrelne. 

D nli dr. AnbpPG ,1 D. Crlstu 
vor eonlinuo dllcutiunlle in \te
derea illcheerell unul erallJ~ment 
provizoriu CU Germania. ceÎace 
'III tngUui ('8 'ro!ollfele penlru 
frilialui .dt comert delmW" sll se 
poele urmG mal d, p "rt .. , fii, ii ca 
, ... ,-._~ __ t __ • t .. ... 

Ceoul 

Impozitul pe lux 
şi cifra de afa.ceri 

Turneul Teatrului 
REGINA MARIA 

. din Capitall\, cu 
La 1 laDuarie 1980 s'a pus rn 

aplicare ooua Jege pentru Impozi
tul pe lux ,1 cifra de afaceri. 

Pentru aslgureo uoul cootrol 
mai serios, Q()UI'I Jege prevede prin 
art. 7. obUgatlunea axpresA pentru 
Intreprinderile Industriale de a line 
un registru special, pe 110g1 re' 
gl.trele comerciale prevAzute de 
codul de COmert. DIn .elst re. 
glstru. urmelh:4 si se Vida meI'" 
sul flbrldi,lunel. canUtalea materl
lor prime lotrate ,1 v!n4rJle efec
tuate. 

Ţioerea acestui registru, DU pre
zinUI nld un fel de dlfilcult.te 
peotru Intreprinderile cari fabrici 
un Illngar fel de produs ti la 
ecelea uode transformarea mate
rial nu se face 10 mal multe faze. 
, aod Ins! e vorba de Induitrfl 

cu .rt Icole mal multe transformAri, 
multiple, ~nerea reglstrulal 8P~clal 
In modul cerut de lege ,1 de 10· 
strucţluolle ministeriala, devine o 
calamitate şi de multe ori ciJtar 
o imposlbflitate. Nu numai atât, 
dar ţinerea la curent I acestuI 
Dou reKlstra, provoacA o serie de 
noul cheltuelt, ceiace scumpeşte 
prelul de cost a/ produselor. 

la af.rl de dlfllcultatea tioerU 
registrUluI special ,'IU mal Ivit 
,1 alle greutati In practicA, refe· 
rltolre la modul de cafeul al bazeI 
Impozablle ,1 la locul de plati. 
Intreprinderile ce functlneazll lub. 
forma de .ocietătI anonime saa 

PIăfile Statului 
se fac regulat 

UN COMUNICAT AL MINISTERU· 
LUI DE FINA"iTB 

Mlnlsferul de finante nt (flmite 
urmatorul comunicat: . 

.. In co"formltalt cu l~gta bud~ 
gd~rd p6 11130. prin cart se fixa 
(l!J. tflctpl!nd dela 1 Martie 1930. 
toatt. rncas(lrilt brute sd flt d,· 
pUle la Banca NaJlona/(I a Ro· 
mtfnll', MInisterul de Flfraflf' Q 

'"chelal In aceşl ,cop D COnl'6". 
II' cu Banca Nationald ,,, ca" 
s'au fixat nurmtlt de funcfion,are 
li care a /o.t adusd la cuno,tlnla 
publlclJlul pe calea ziartlor " 
prin Monitorul O/lcial. 

ACtQsftJ conpenlle Intrdnd in 
fancţle pe ziua de 1 MiJrtit, mi
nlste"d a dat instrucţiufli a1",1-
nlstrafoUor Itnanclatl, ca p' de 
o parte Incasarile .ca le verse la 
Biln~a Nalional", Iar pe d, altd 
parte, p, cale de aered/tipt, ghl
,ttle admlnistraţWor financiar, 
sunt aprovlzlonate CII '11111'1, ne
C,taTl pl4ţflo, zjlnlc~. 

Na a. putat /1 deci vorba de 
!lU,peMarta p'ntru II/ci un mo
mtnt, a v"anill din pldiile Sta
tuful. ci de Introdllcuea and m4-
suri adoptat, In toat, filfIIe, 
pentru lnfe,nirea Statului şi pub
lleului " ptlltru as/iUrar'Q untl 
cdt mal per/eeu cll!Culaţlunl R!o
Retare. 

Cel ce tncearctJ ti răs'dl",dcl 
aceastif mlfsartJ, do'tdl81; rea 
credin,rJ şi caa/tf sd Illarm,ze 
publicul pentra ti ptscul In opti 
turbure. COIrfra aCtltora gUllernul 
va alliza la mdsurile legale dlc· 
tate de imprejurari-. 

ti x ___ ~ _______ _ 

Activitatea Consi
liului căilor ferate 

JoI după amiază a avui loc, la 
dlrecliunea generală a căilor fe· 
rate, o Importantă şedlntii Il 

Consiliului regiei autonome cfr. 
Cu această ocazie s'a exami

nat proeclul de regulament, pe 
bazele căruia VG Intrll compleei 
in vigoare legea penlru reorga· 
nlzarea regiei aulonome a dru-
mului de fier. . 

ConsilIul a aprobllt, aducând 
unele mici modificări. regulamen 
luI care urmează a fi aprobat şi 
de ministerul comunicatiilor. 

S'a examinat. deasemeni, pro
hiclul de slalul al personalului, 
care va fi revftzul inlr'o şedintă 
viUoare a consiliului. după ce 
va suferi unele modificări. 

S'au discullli apoi nouile nu
miri ce urmează o se face in 
posturile conducă/oare ale căilor 
ferale. 

Persoanele cari vor complecfG 
locurile vacante. vor fi recoman· 
dale minisierului com1Ulicalillor, 
care urmellză lI·şl do agrementul 
ş! 8 inlocml decrelele regale de 
numirl'. 
____ !III!! "'_".""c ___ ""'! ___ '""!!!"-

Conferinţa ferovlarl 
rom3no·ceho·polonl 

III ziua de Il Martie va avea 
loc la K08ice. In Cehoslovlcla, 
o conferintA feroYiari ceho
polono-romAnA, pentra de.ehi
derea circuhltici pe linia de 
pcage, prin Worovlenka. le
g4ndu·se a,tfet Bucovln. cu 
Maramure,ul pe o rutl mult 
blai .curtl. 

Delegatii dllor ferate ro· 
mAne sunt d-nii in •• 1 ApOI 
tolelcu, din partea direcfie1 
de expJoatare, ing. ZAne!cu 
din partea direct'ei tractiunei ,1 V. Vangbeleaeu din partea 
ser"iciului comerefal. Vor mai 
par~icipa. dOlegatii marelui "lt • t 

cooperatlve. plătesc impozitul Ja 
valoarei facturel. Prla valoarea 
faefurel, se IDteh:ge desIgur costul 
mlrfll 'a locul de prodac,i~. Or
ganele fiscului pretind cI Impozi
tul si se plateascll şi la valoarea 
transportului, aşa CI Impozitul ar 
fi mal mare SlU mal mi;. dupA 
Cum marfa se expediad mal de
parte sia mal aproape de locul 
de productfe. . 

Credem el acest fel de Inter
pretar"l care ar fiice CII impozitul 
s~ depIndA nu de vaJoae~a m.'lr
fii, ci de distanţa transportului; nu 
poate 11 legaJI. şi aperllm ci va 
fI parasiti chill de organele su' 
perioare ale fisculuI. 

Tot astfel, Io;:ul de platII trt buie 
schlmbll, tatruc!t de multe orllm
pozltul reprezlatl o suml Impor
tanti, astfel ca Dumal dlrecţlunea 
ar fi În masurA III o pJatSdSca, 
Sub regimul actual. intreprlllderlle 
su ot silite II imoblllZeze la dis
pozfllune IUllle Importante. 
Sperăm el SI fn actast.! dir?ct1e 

Mlnisterui de Finanţe Va ţine su' 
ma de doloeanlele contribuabililor. 
In primul rAnd rnsA. e neVOie de o 
urientl modlffcare a fOrmularulul 
actual de registru special, slmpll
fkjod acest registru la maximum 
posibil. 

Vom reveni cu alt. obJervatiu
ni, llIupra problememeJor rftjhd 
din punerea ·rn aplicarea a legii 
noul. 

Convocare 
In conformitate cu ari. 12 

din statutele sode/t'1lii, Dnii 
acţionari al Socie/ălii Ano
nime .. TRITON- din Ora
dea, sunt cooocali la 

ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ 

care a losl fixallJ pentru 
ziua de 16 Februarie şi 
amtJnatt'J penlru ziua de 13 
Mortle 1930 ora 10 a. m., 
fn localul sociefe!fil, din Ora· 
dea, Calea Victoriei No. 6. 

ORDINEA DE ZI: 

1. Deschlderea şi holtl
rfrea dreplului de ho/ărtre 
al adunt'1rii generalfl. 

2. Raportul consiliului de 
Adminlslralle, Camile/ului 
de Cenzori şi apj"obarea bi· 
lon/uluigesltunel'ânuluI19N. 

5. Impărtlr~ profilului cu· 
rol. 

4. Darea absolutorului 
Consiliului de Administra
ţie Şi Comlle/ului de CenZOri, 
pentru gestiunea anului 1929. 

5. PrOpuneri eventuale. 
In conformilate cu ari. 16 

din stafulele socleMlil, nu
mai acei actionari, au drept 
de 001 fn adunarea gene
raid. cari au depus acllll" 
nile lor. impreuna cu cu· 
poanele incb neexpirale. cu 
2 zile Inaintea adumJril gene· 
rale, la direct/unea soc/e
MIii. 

Oradea, la 8 Februarie 
19SO. 

CONSILIUL DE 
ADMISTRATIE. 

Publicatie. 
In conformitate cu ord Nr. 

3449/1930 al Cauel Auto 
nome a Drumurilor de Stat, 
căutam un local potrivit 
pentru Instalarea Serviciului 
de Poduri şi Şosele, din 
Oradea . 

Clddirea, ori parle din 
c/dd;rea respectivd trebuie sd 
conllnd 3 --4 camere mari şi 
bine luminate pentru blurou
riie Serviciului, să albii loc 
pentru gararea unui automo
bil, iar tn lipsă de un ase
menea addpost să aibd in
Irare pentru vehicule şi In 
curte stf fie posibil a se 
construI provizoriu o remizd 
de sc4ndur/. Eventual şi 2 
locuinţe de c"te o cameră 
şi accesorii pentru omul de 
serviciu şi şriear, sef fie 
cuprinse. 

Termenul de inchiriere 
1-2 ani Incepdnd dela 1 
Mai a. c. ori fnainle de ace
aste! data. 

Marele succes 
al stagiunii 

Cel care 
primeşte 
palme 

DramA i4 4 acte de [eolid bdreew 

Otlon Manolescu 
În rolul clownuluf - şi cu 

acela, ansamblu 
dela Bucure,U 

In actul 1 şi Între aelele 2~3 
divertisment de tlowni muzi· 
caii cu bine cunoscutii c1owni. 

d-nii 

(iacanica şi 
(aramela-Tizzi 

Itinerariu 
pentru Ardeal şi Banal I 

Tbnlşoara: 

Marli 25 Martie; 
Arad: 

Miercuri 26 Martie; 
Oradea: 
Joi 27 Martie; 

Cluj: 
Vineri 28 Martie; 

Sibiu: 
SâmblUIi 29 Martie; 

Sf.-Oheorghe: 
Dumlnic& 30 Martie; 

Braşov: 

Luni 31 Marlie. 

Vlzlta11 
marele 

magazin 

<'~~"'lU(r"~ 

~. HlmUU~ 
---------------,----

Xutresar 

IH~Mft 
IVftH~VI[l 

~RAIl~A 
I-!lnl Hegele f2f~lnand tin. 11 

100iD~u-ne UD mare lransparl 
de mărfuri. am Ulii 10 vInzare: 
Mollno • • . dela 28 lei mir. 
Şlfon pl. albituri. 3Z.. • 
KartoD (Slamb~). 38.. .. 
Buchet • • •. 40.... 
ZefiT pl. clrnăşi • 48.. .. 
PUurl gr OII se 
pl>nlru inierollie • 400 Iei bue. 
PlIlpullll . . • . 600.. .. 
PAlizi pl. eeOfeea-
furt de pal, 140 cm. 
liillme • • • • • 11D 1",1 mfr. 
Pllnr;1l pl. eea~fI'_ 
furi de plllpumI160. 
1&Oşi 200 cm.IlUime 150 .. .. 
TeIliss-flanel (Fio!'l) 35 .. .. 
Stofe bărbiS.I('Ş1i de 
IlInă • _ • • . 300. .. 
PIII1Ză de ClIsă dela 32.. .. 
Pânză pl' saltel!! d!'la 80.. .. 
Fete de mese deja 100.. .. 
Şervele de masă dela 3811'1 bue. 
Servele pl. pahare dela 28 .. .. 
Cu"erturl olbe de 
pichel de/fi • • • 300.. .. 
Curerlurl de plchel 
diferite culori dela 300.. .. 
Palid de lulll. 100 
cllll. lilime dela • n lei mir. 
Pllnza de lul.5, 140 
Ultime dela. •• $5..' .. 
Basnt/llc (c4rpe) d(' 
IlInii dela • • , • 120 Ici bue. 
88smale (c4rpe) de 
ali dela •••. 25.. • 
&Ilsle dela • •• ,.... 
Preşurl, 65 clm. Iii' 
Ilme dela. . • • 110 Iei mir. 
Preşllrl 90 elin. l/i-

Ofertele pot fi tnaln/ate 
personal tn orele de servici a 
ori prin poş/d la Serviciul 
de poduri şi şosete Oradea, 
Prefectura, parter, Cam. 16, I 
pnml la data de /0 Mar-
tie 1930. 

Oradea. ia 22 Febr. /930. 

IIme dela. • • . .48. • 
La fel ,1 celelalte 
articole se v3nd 
cu preturi extrem 

Po,. 5. 

'" ~ ? ~ - _. 
z T,EATRUL RE OINA MARIA I -
1. Marele Turneu al operei condce 

.,COL IBRI" 
Marţi 18 Martie 1930 

"" 

VESELĂ VADUVA 
(Regfna Dprrefe'or) 

3 mari acte de LEHAR 

O sInguri reprezental'e cu 
Profesorul Aurel Bobescu 

Dirijor 

Henriette Sadoveanu 
. dela Opera Românii 

Orelta POpp G. D. Carussy 
Primă 8ubrelă Prim comle z 

N.Rabega 
dela Opera Română 

Produsele romAnesti 
,,, tranzit Drll\ Poloniei 

COIl~erlftr. del. V.r,ovla v 

Zi/ele trecute l'a detlchis la 
VarşovIa o importantA confe
rinţă feroviarA, romAno-polo .. 
nA. pentru stabilirea noului 
'aTir direct de mArfuri, dintre 
RomAnia ,1 Polonia. 

Regia autonomA a diror 
ferate eate reprezentată la 
acea sti conferinţA, prin d. 
ing. lo.nid, subdlrectorul str· 
viciului comercial cfr. ,i doi 
,efi de unicfu. . 

In urma diseurunllor ce au 
avul loc, delegalia noastrA a 
obţinut frumoase .vantagii de 
tranzit, prin Pv'onia, pentru 
grine/e, porumbul, fructele, 

produsele petrolifere, precum ,i o serie de alte mirfuri 
romAoe,ti. 

Toate aceste avaoh&il "OI 
fi Inglobate 'II conventiunea 
feroyiar. romAna-polonA. 

• 
Dela VarşOVIa. delegaJj".Ie4 

diilor ferate romAoe va m~g~ 
ta Bresslau. unde le •• ~ ;ic 
un mare congres al traficc'''ui 
tArilor din Earopa centralI. 
eongret fn care se ror dis "!uta 
o serie de importante c,zeli
Uuoi In legiiturl cu tr.'lcul 
nOltru interna,iOlal. 

-----------""-- ---'~ .. -~ - ~~~~~~._c __ 

Concentrare Indus
trlal3 fn Ardeal 

In lndustr:a. dtn Ardeal se 
simte D vie Itndinţd d, fuzi
une. Dapd conCenlril"a din uI. 
tifTwl timp. din Industria grea, 
l" cur4n!.l IIQ fi fapt rn.!.lepl/nit 
fuZiunea dintre fabricile de ma
,lnl Schiel dIn BrOl(}V şi Rlezer 
din Sibiu. 

Incasările Sfatuit .. ; 
arată perspectiv.t 

unui excedent 
. Mffllsftrlll efe /tlto"lt. dat fU. 

mlltonll comunicat ca privkt la 
sltQQţla proll/zorl' IZ tncasdrllM 
Stallllui PI lana Ftbr.arJe /9.JO: 

"incasArile Statului pe luna 
Februarie 1910 depăşesc cu l' 
m Iloane leJ inca sărIlor din, JUJlII 
lanuaile Il. c. şi lipsesc . inci 
cinci Judete. DefJdtul bugeiar pe 
anul 1929 fată cu lncasărlle pe 
Ianuarie e redus Ia 1 miliard_ 

Fubrica Schltl o fricut sub o 
noud condu':tft. D Han$ S,hlei. 
conducAtorul de pn.'ld aCllm al 
fa br;etl , CI pd,Qs;t uzina a ear,,1 
director general a losi timp de 
.!l{. .. J O anl._Conducer4i!_~t!..ID4. 
. p"'lItItd de " dtle/fallQ a tlc,lo
narl/o, slndlralfzall In 'rulttt cu 

'::In cOJlclu%le nu este exclus '.~~-
s('-âTerir mIr ai. e&Ceden(. ~fI!r>-
cAI de mic. dar real.. 

d. CopfJonyl, cum)$cu!ul tomt,. 
cant di" Sro,,,,,. 

SiltilcatJI aClonJrltor, dLptl 
CI a prtluat condl1c~"a Q Iflce
put tfatafv! cu fabrica Ri,ger 
dIn Si.fu. 

Fuziunea .,a ftlrlpllmplfnll, In 
!oarlt scurtcI ortrnt. 

Abonamente C. f. R. 
pe distante scurle 
D. Ing. Sta" Vitlrlgftln. dlm:

torul genuDI al cfillor ftralt. ~ 
dispus .t/J.dlerea ,,,/ilnldrd abtJ
namenltJon(r, pf1dlrtan~ scurlt. 

Tol publicu.l romAnesc 
este convins că la 

RestaurantUl ~i BDUIa 
,,0 it llZ"" 

I O co",{siant, CI! se l'a dettllltJa 
ziltfe Qetsfta. ,a referi asupra. 
rentabdltdld QCfflfor abonamtllN, 
ptntnl 'Jdrn/nllfFalla ctilor jl!Ntt. 

din Calea Dorobanlflor 10. 
conduse de subsemnalul. se 
pol lua cele mai excelenle 
aperltive şi de/icloasele mlln
ciiruri româneşll. cu preturi 
ex.trem de reduse. 

Gratar specJal cu renu
mitll mititei. pa/rlclen/, fu
dulii, momite. fleiel muşchiu· 
letl, ele. 

VlDurl din cele mai exce
lenle servite din pivoIIă pro· 
prle,incepând delolO lei Ii/ru 

Concert de radio 
91 patelon 

Propriefar! 

Gheorghe Botezalu 

BOIAUA DE AR~I 
(PAPRICA) 

IMPERIAL 
nlttl numll' din ar .. 

, de' noblfl •• 'eC1'a
i "ati.' este cea mal 
i delicioasl.· Adf'f!S8 

fl'bri[l!i: "Imper'al

Str. "'in,'or Ilo. n. 
Oradea. 

SALONUL DE CONFECŢIUNI 
AL 

O-NEI ZAMBO 
Parcul Traian No. 2., -ORADEA " .... 

Executa cu promptitudine cele mal elegante mantourf, 
toaleie de baJ şi de vlz/la, etc .• dupa cele mai "Oul I modele. Pnflld de reclama. - ___ t __ .... 

a====================~. 

i 
Aperifive delicioase. calde. şi reci, 

În conditiuni higenice excelente, se 
pol lua numai la 

Bufetul ... AutoIUat 
5 .. Lll 

şi . 

RESTAURANT' ,. FOUACHErTe 
~ ~ ~ n ZL & ca 

Pla'ft-'.Regina Maria. Nr. 3_ 
Proprtetar: AL. V AlB A_ fost atllre
prenor al hotelului " cafenelel .Palâce-. 
'-1._ .. ---

_ ........... 



Jlag .... 
&01/1 

A.lenerile cOltlu"ale 

PaUul ill[~eiat ~e nali~nali~ti [U ((m~~yar -~artll-ul 
este: 

O ruşinoasă şi criminală abdicare dela apărarea drepturilor 
şi a demnităţii romaneşti 

Declaratiile dlor: Ulplu Tr. Gomboşlu ş( coronel Anastase Negulescu -
Mercuri 5 Martie a expirat ter- clasele sociale, comercianji mari 

menul pentru depunerea listelor şi mici. ziarişti, avocaţi, proprie
de candldare pentru alegerile În tari, profesori, nu mai putini de 
consiliul municipiului Oradea,S'au 6 plugari, muncitori de toate ca
depus în total 3 liste şi anume: tegoriile, În fine economişti, cari 

Prima listă în frunte cu d. dr. înţeleg ce este gospodăria. Dacă 
Aurel Lazăr, care este o listă ar fi să semnalăm, numai pe 
politicII de colaborare a partide- d·nii Gomboşiu Ulpiu şi pe colo
lor naţional jaranesc, magyar par- nelul Negulescu, a căror activi
tul, social democrajii şi partidul tate gospodărească, pricepere şi 
evreilor sionişti. energie sunt cunoscute de toată 

A doua lislă este acea depusă populatia din Oradea şi totuşi ar 
de Blocul cellJlenesc", in frunte fi sulicient să -ne indice, că ace
cu d. Gombos Uipiu Traian, îor- astă listă din punct de vedere al 
mată jr'Jră colorit politic şi com- gospodăriei şi energiei pricepute, 
pusă din candidaţi cari; {să se prezintă cea mai bine. In 
repre1.inte toate clasele sociale, această listă, cuartierele oraşului, 
avându·şi un program curat gos· care au nevoie de imbunatatiri 
podăresc. gospodăreşti urgente, au nume-

Şi tot ce s'a clădit in 10 ani, 
se surpă aii din temelii, gratie 
imbecilităjii şi lipsei de patria· 
tism a unor oameni, cari, dacă 
nu sun! inconştienţi până la 
crimă, atunci, desigur, sunt ne
buni de legal. Căci cum altfel, 
s'ar putea explica monstruoasa 
crimă najională da. a se duce În 
conducerea prjplăriei Oradea, nu
mai 12 români, iar restul de 20 
consilieri să fie streini, cari nu 
sunt aleşi dintre cei ce se pri· 
cep la gospOdăria oraşului, ci 
dintre cei mai şOliinişti, mai blă
stămaţi şi mai mari duşmani ai 
neamului. 

nesc" pe care-{ conduceri la 
acesle alegeri. 

«fajă de pretenţiunile obraz· 
nice şi inadmisibile ale grupări
lor minoritare, pentru a putea 
introM o conducere în gospo
dăria comunală. conformă atât 
cu nevoile de desvoltare ale 
municipiuLui. cât şi cu interesele 
naţionale ale statului român şi 
ale populaţiei noastre, este ne
voie ca politica de partid să fie 
complet scoasă dintre zidurile 
primăriei. Conducătorii partidelor 
politice nu trebue să se amestece 
in gospodăria comunată, ci să 
lase cetăţenilor această grije. 
urmărind doar un singur ideal: 
ca in conducerea primăriei să 
se dea elementului românesc o 
dreaptă şi naturală majoritate. 

Noui norme de salarizare 
a muncitorilor dela CFR. 

Direcliunea general~ Cfr. COn

statând că. nu se procedeazlS ab. 
solut uniform CU pontarea şi 
plata orelor de lucru ale mese
riaş.ilor din depozite, a fileul cu· 
noscut că aceste ore potrivit or· 
dinului da!, se vor pOflla sepafat, 
grupate in urmălofirele trei ca' 
legoril : 

Ore de lucru f6ră supliment 
de pret, adica acelea lucrate in 
zile de lucrlI tntre orele 6 şi 18, 
16r sâmbătă între orele 6 şi 12. 

Ore de lucrlI cu supliment 
de 25 la sulă asupra costului, 
adică acelea lucrate in zilele de 
lucru Între orele 18 şi 6 StiU 

sâmbătA după amiază. Ore de 
lu~ru cu supliment de 50 la sulă 
6SUPU costu~ul, 6dic~ acelea 
lucrate in zaele de Dumln'cl 
S6U sirbMollre. 

Tohlul orelor din toale cele 
trei categorii nu vor puleo trece 
peste 260 ore, iar totalul orelor 
din categoria întâia, nu va putea 
depi!şi 191 ore. In nici un caz 
nu se va trece IImila de 260 ore 
lunar şi nu se va fixa altfel, nu 
mărul orelor, ce Irebuesc pliittle. 
Orele vor fi astfel socotite: 191 
Ofe fării spor 10 pret, 50 ore cu 
spor de 50 18 sulă. 

D,lmineca şi sărbătorile nu va 
fi ch~mdt la lucru mal mult ca 
O treime din personal; deMe· 
menea nOflpled sau sâmbătă 
după amiază, fără aprobarea in
spectiel de tracliune, care va 
stabili necesitatea lucrului sup· 
Iimentar. ' 

Listele de ponta!, vor fi exact 
tlnule," iar orice abatere, Vd fi 
9 EI n ci i onalli. 

-"~--==- ----~. == 

ŞTIRI ŞI FAPTE 
Consiliul dirtclorlal al Bdncil 

N ţiofiaJe, Il ţinut Dlunintc.d o 
ştdl ""11, con«Jocatd de urgel1ţ~. 

A treia listă, depusă în ultimul roşi reprezentanţi care să lupte 
Moment, este J1sta comunistă, in pentru desvoltareaacelorsuburbii. 

~ frunte"-W Iăcăfuşul Szenkovics Lista comunista, compusă nu· 
Alexandru, compusă numai din mai din lucrători, în care predo
elemente care apartin partiduiuî mină 6 cismari, 4 lăcătuşi, 4 zi
comunIst. dari şi 4 tâmplari - este o listă, 

Că. ce vor face la primărie cei 
12 români Între cari se numără 
şi viitorul primar dr, Aurel Lazar, 
Între 20 de streini. este uşor de 
înteles. Se vor mărgini să-şi 
Încaseze cu regularitate astro
nomică lefurile şi diurnele. în 
vreme ce acel Dr. S06i !sfod", 
care reprezintă prototipul obrăz
niciei şi im\:)ecilităţii maghiaro
semite, va conduce afacerile ora
şului, oprind orice ajutorare a 
elementului "românesc şi arbo· 
rând pe primăria din Oradea, 
steagul tricolor al iridentei 
maghiare. 

«Blocul cetăjenesc-" al cărui 
preşedinte am onoare să fiu, 
este format atât din minoritari 
cât şi din români, luati din toate 
straturile sociale şi producatoare 
ale oraşului. 

CorttiUul s'a ocupat de ropoafo 
tele sosllt din provincie şt a de
cis masurile IUctsllre penlru a 
St putea da ,prljlnu! tflcace al 
Băncii NJfiona.tt, 11 cazul c/2!Jd 
conjunctura flnanclard iocalcJ ar 
Impune UII Cltart spriJin. 

Minislerul inslmcUunei a l'iicul 
cunoscut tuturor direcllun!lor de 
şcoli, că elât cererile cât şi ra· 
poartele cari urmează a fi inain· 
late direct millisterului să fie 
trimise pe cale oflclal5. 

, 
EKaminând cele 3 liste de can- În primul rând, de colorit politic. 

didati din punct de vedere al in- Deosebit de aceasta, mai are des
tereselor cetateneşti, se pot face avantajul că, cuarlierul centraL 
unnătoarele deducliuni. al oraşului cu intelectualitatea şi 

Lista numărul·· 1, a magyar pătura mai cultă din diieritele 
partului ....... căci deşi are În irunte branşe intelectuale, nefiind re
pe d. dr. Aurel lazar. - acesta prezentate, este o listă a luptei 
numai ca o curtuoazîe - este de clasă, care azi trebuie să 
compusă din 12 avocati, 2 pro- înceteze. 
fesori, 2 ingineri, 2 medici, 1 co- Dar chiar din propriul lor in
mercian!, I fabricant, 7 meseriaşi teres, pe această listă nu figu
şi I singur pLugar. realA nici un economist pricepă-

Tot pe această lista figurează tor al technicei administrative şi 
ii o femee maghiară, pe când budgetare, precum şi al unei luc
pentru o femee româncă., se vede rări meiodice, care este necesară, 
d n'a mai fost loc. E trist. dar la primărie. 
e adevărat! 

Prin urmare această listă o Din punct de vedere românesc 
putem caracteriza, lista avocati- examinând cele 3 liste, am ~ăcut 
lor, pe când comertul, industrj·a. constatările următoare: 
plugarii cari sunt cei mai nume· Pe prima listă numărul de 12 
roşi şi care formează adevăra- români faiă de 20 minoritari. 
tele clase sociale; cari se ocupă este o înjosire pentru noi ro
şi înteleg gospodăria, nu sunt mânii, cari suntem natia domi
reprezentate pe aceasta listă. nantă şi o discreditare pentru un 
Nu trebuie să ne mai mirăm pe partid de guvernământ, să apro
viitor dacă gospodăria oraşului be acea5tă proporţie jignitoare. 
va merge rău şi va fi condusă Nimic nu poate justifica o ase
ca şi pănă ati numai în mod biu- menea înjosire. 

- Nu credeti eli ar fi josl 
posibilă formarea unui bloc ro
mOnesc, care sd luple contra 
şovinismului "magyar par'''·ului 7 

«In chestiunea aceasta cred că 
vă pot da date interesante, ar
gumente convingătoare. Da, ar 
lî posibilă o solidarizare româ· 
nească, aşa cum s'a întâmplat 
la Arad, dacă şi la Oradea 
oamenii guvernului ar fi înţeles 
aceasta. 

Din 32 consilieri «Blocul cetă
tenesc" are 17 români şi am sa
tisfactia sufletească să o declar 
că la întocmirea listei de candi
dare nici unul dintre minoritarii 
«Blocului cetăţenesc» nu a ridi
cat pretenţiuni, ci, toti au recu
noscut că este firesc ca În Sta
tui român, majoritatea conducă
torilor unui oraş să fie formată 
din români. 

Intr'o impresionantă solidari
tate, românii, evreii, maghiarii, 
intelectualii, muncitorii, comer
dan1ii, plugarii şi industriaşii, 
cari formează "Blocul cettJfe
neso", am ridicat un nou steag 
de luptă, pentru a lupta la ace
ste alegeri contra coalitiei tuturor 
!ăcom\ilor de partid şi tuturor 
grupărilor minoritare. 

Pornim la luptă cu increderea 
în conştiinta şi bunul simt atât 
al românilor cât şi al populatiei 
minoritare din·· Oradea. 

• 
Ministerul de finiote 8 trimis 

un ordin cirCular tuturor puncle
lor ~amale din t'Hii, prin cere le 
r 1ce cunoscut, 10 conform:
rete cu ina\lol Decret R"gal Nr. 
709 din 28 Februarie 1930, ci 
începând cu data de ~ MIiTlIe 
1930, taxa vamalA de export 18 
mei este de lei 2BOO de vagon. 

• 
Suntem Inrorm61i cii noune 

legiuiri militare nu vor tnlâmplna 
diUc:ulllttl la Senat deoarece 
d.n'i generali, senatori de drept, 
eu fost consulta!l asupro tuturor 
proiectelor. • 

T08te aceh cereri şi rapoarte 
cari vor soSI 18 minisler pe alia 
cele deciU pe acea oficială, 'for 
etrage pedeps!rea dlreclhinei 
şcoaiei dela care emană. 

• 
Zilele acestea ministerul in· 

structiunel va fixa centrele unde 
invlllătorii urmead. sii depună 
uamenul de definitivat, care va 
avea loc in cursill lunei Aprilie. 

• 
Servlc!ul educ6t1el agricole 

din ministerul de agricultură 8 
acordat 4 burse in sI 810ăI81e pe 
anul 1930 pentru urmAtoarele 
specfalidri: entomologle, slud'u\ 
solurilor, şUl<lte agricole şi stu· 
diul de biOlogie şi piSlcic\lltura. 
Primele trei burse sunt pentru 
O~rmanift, Iar ultimII la Viena. 

• 

rocratic, cu formalitati numeroase Pe lista comunistă, nu figure
şi zădarnice, care numai gospo- ază decât un singur român, faţă 

, dăreşti nu sunt. . de 31 evrei şi maghiari. 

Fără ajutorul guvernului, lista 
românească ar fi avut un lamen
tabil eşec, S'ar fi repetat expe
rienţa iacută la 1926, când, din 
InitiatilJa mea s'a îormat ° listă 
românească, ca un protest con
tra tovărăşiilor făcute pe acea 
vreme de partidele româneşti, 
deşi acele tovărăşii - recunosc 
- nici pe departe nu erau atât 
de umilitoare ca cea înch.eiată 
azi, de dl Dr.A. Lazar. 

... Blocul cetăţenesc» format de 
aproape 7 luni - ori care ar fi 
rezultatele acestei prime încer· 
cări, işi va continua activitatea 
şi am siguranţa că nu este de
parte ziua, când bituinta adevă
rată vaii de partea acestei dn
stile initiative -,;etăţenesti." 

Direcliunea generală a ciiilor 
ferate a luat dispo:r:i\iunea ca 
recru,ii să căllilorească dela cer· 
CLlri1e de recrutare la corpurile 
de lrup5, unde au fost .epalti
zaii pe bau foilor de drum emise 
pentru ori şi ce număr de rec
enti ,i Chiar şi pentul unul sin
gur. In acelaş mod vor călători 
şi recfulii nesupllsi la ÎlIcorpo· 
rare, cari vor ii ptinşi şi trimişi 
sub eseurl6 la corpurile lor, in 
tot cursul aoului. 

1(\lrucA.t toate chesllunile de 
Invlilftlntmt privitoare III tran· 
sferArl, det·şărl, Sl1pII nirl, con· 
cedil, ordonanlAri, etc., au fost 
trecute in atrlbutil!e şcolare 
ddll directoralele regionale, mI· 
lIisterul fnslrucllunei face cuno. 
scut cii orice fel de cereri in 
legătură cu chestiunile de mal 
sus, adresate administratiei Len
trale a" ministerului. nu vor ri Periferia oraşului a fost complet Singură lista ... Blocului cetate-

,.-....-~iiată SI in mod revo!tâlor. 11~5_C", pare mai bine armonizată: 
Cei 8 mUlI.dtori, luati pe această cacI vedem 17 români şi 15 ma· 
listă, sunt tot din acei care 10- ghiari. Aşa dar şi din punct de 
cuiesc in centru, şi nu la perite- vedere naţional, «Blocul cetăte
rie.De aceea până azi, suburbiile nesc», bazat pe un program go
oraşului au iost complet negli- spodăresc, a căutat să nu strice 
jale, căci ele n'au avut şi nu au armonia şi nici echilibrul ce tre
reprezentanţi În consiliul comu- buie să se menţină în stat şi 
nal, cari să lupte pentru nevoile care să nu prejudideze intru ni
goopodăreşti urgente ale acestor mic şi mai presus de toate in
cuartiere mărginaşe, lipsite de pa' tereselor lui. 

-- Vă rog. aii· mi datI UJmu
riri asupra .. Blocului ce MI.,· 

fu Il le În conslderatle. " '.-

v~j, ~ tru~toar~, ap~, canal şi lu- Pentru a cunoaşte programul 
rru,na •.. Cm~ s~ sţrlge pen!ru }o- detailat al "Blocului cetăţenesc", 
(Uitam margmaşl, dacă el n au am ţinut a sta de vorbă cu unii 
repţezentanti in con~î1iu? I dintre candidatii blocului şi in 

LlSta2.a,. a «Blocu!ul ~etăten~s,c» con:>ecin1ă, ne·am adresat dlor: 
este poate cea mal bm~ echlhb: UlplU Traian Gomboşiu şi colo
.. ată.. ~Ea se ~ompune ~m oamem nel Negulescu, cari ne-au decla
care In adevar repreZintă toate rat, cele ce urmează: 

Ce os declară d. colonel Negulsscu 7 
Adresându-ne şi d-lui colonel - Ce, credeti despre impo-

Anastase Negulescu, unul dintre zilele şI taxele comunale 7 
fruntaşii candidati ai blocului şi Aci ar fi multe de spus. Mai 
d-sa primind să se pună la dis- intâi impozitele de azi, sunt, pe 
pozijia noastră, j-am formulat in- de o parte nedrepte, iar. pe de 
trebările ce le redăm cu răs- alta. atât de mari, Încât, nu le 
punsurile detailate, ce am primit, mai pot plăti cetăţenii. Primăria 
În rândurile ce urmează: va da faliment. Actualul consi

- Cari sunt motivele cari Jiu, condus iIt realitate de d-I 
o'au determinat si! candidali la Sooş lstvan, voieşte să echilib· 
alegerile comunale, pe lista "Blo. reze budgetul oraşului printr'o 
eului cettJlenesc" ? nouă mărire de impozite. Blocul 

«Un singur motiv: programul este categoric, nu numai contra Ds vorbă cu d I U:PI·U T · 6 b · gospodăresc şi cinstit, al blocului. mărirei impozitelor, dar are în 

... , - i ralan om os, JU, te~~;ls~ ~~fcr:uTpt!~~diepO~ichş·~ programul său de a revizui bud-getul, a înlătura risipa şi prin 
~- preşedintele "Blocului cetătenesc" al oricărui cetătean" corect şi aceasta să micşoreze impozitele. 

« cinstit,., Apoi, să revizuiască impunerile 
_ Core esle piJrerea d!Js asupra noi ~rdelenii _ ca aceşti oa- - ,In ce conslll acest prog· tuturor cetălenilor, punându-Ie 

TransportUrile de armament şI 
tchipament, car' nu cornplecttuzâ 
un vagon ,1 se upedlazd deci 
cu trenuril ~ 14 clrc.ul aţi e. s ~ vor 
expedia cu fol de drum, cu 75 
la suttl reducere din tarlfui re
spectiv - cu tax/! creditate tn 
com)ltll mlnls 'erulul dt. finanţe, 

• 
Ministerul munCii, pune In ve-. 

dere tuturor că Orice cerere, fie 
persot1al8, fie de serviciu, privi
toare la directia siinătiiiii şi directia 
ocrotiriLor sociale trebuie inaintată 
numai pe cale eralhic:6, adică 
prin d-nii inspectori generali sa· 
n itari, şefi ai serviciilor acestui 
ministert pe lângă directoratele 
ministeriale locale . 

Deasemeni şi particularii vor 
adresa cererile lor, prin diteclo. 
ratele ministerillle. 

Cererile !naintate direct la mi· 
nister, nu vor fi luate in cons!-
deratiune. . 

• /loctulul "lectora', incheiat de mem cari au trăit sub jug strein ram. pe bază de dreptate şi egale la 
parl/dul nOfional, cu .. magyar. să cunoască cel putin necesită- «Punctele ~etailate al: aceslui fiecare, fată de mijloacele de 
pdr'-.ul şi grup6rlle minoritare tlle nationale ale Ardealului şi să program, sun expuse tU prog· câştig. Azi, aceste impozite apasă PrJm(rn urmtf/oral comunicat: 
tiin Oradea 1 f!u-şi bată joc de poporul, care r~mufl, tipărit tai" ~lodCUIUi, care pe unuii prea mult; iar pe altii .Alarma care s'a mllnifestat de 

«Opinia mea nu diferă de acea hmp de zece veacuri a zăcut În s a a lşal pe s raZI, ar pe care prea pufin. câteva zile pe piata fjnanciară 
a tuturor românilor din Oradea lanturile sclaviei. organele binevoitoare, fluse la - Ali spus că, COnsiliul co- a Bucureştilor şi pe alte câteva 
jÎ care se rezumă la: In loc ca guvernul Maniu - _ cale de actualii conducători ai muna/ este condus de dJ. 500s piete din tară, care pare a fi lost 

O ru,tnollSl ,i crlmlnall compus în majoritate de ardeleni primăriei şi ai partidului maghiar, Islvan; cum afirmall aşa cevd, provocată şi intrejinutâ de duş-
abdicare d~lll aplirarea drep- _ să incerce să vindece rănile le-au rupt. cdnd primar este dl dr A ureI mani ai ordinei, începe sA se 
biTilor ,i • ,demniUlţii romi- trecutului şi printr'o serie de ~ In rezumat, in ce c0'lsUJ Lazar 7 potolească. 
!lieln. măsuri fireşti să reslabileacă aces, t program 1 . . «Domnul (azar este numai cu .Banca Naţionala a intervenIt 

• 
Regiile autonome de stat R. 

M. S., P. T. T., N. P. R.. S. M. 
R, etc, au înaintat separat me
morii regieI atonome c. f. r., arii
tând tratamentul la care au fost 
supuşi funC1ionarli acestor admi
nistrati publice, cărora li s'au. 
suprimat de la 1 lan. 1930 drep· 
tul de a călători pe drumul de 
fer.cu reducere de 50Q

/o, cum 
s'a acordat celorlalti functionari 
publiCi. 

Din această C8uz8,slujbaşti 
regiilor autonome citate, sunt pro· 
fund nemultumiti, su primAnduli
se drept~rîle pe cari le·au avut 
totdeauna. 

Pe de altă parte, dire elia ex· 
ploatarii c. f. r. a constatat că, in 
urma acestor dispozitii, traficul 
de călători a SC8%ut simtitor. 

In. consecintA, se spera CI se 
va alunge la O solutie tmpăciui· 
toale, câutAndu·se forma sub 
care s'ar putea acorda din nou 
reducerile Imprimate. -

Directia generală c. f. r, a pro
pus să se lntocmească tablouri 
de numărul functionarilor regii
lor autonome, cari ar vărsa căi· 
lor ferate u sumă globală, In ra· 
port cu numarul slujba~ilor; pe 
baza câte,a să se aprobe reduce· 
riie de 50%' pentru un număr 
fIX de că l5torii. 

_ Deşi atîtudinea guvernului ac. situatia românilor ardeleni, recu- " n rezumat putem să-I spu- num~le. Dnii: Banc Gyuri şi ~a timp tn toate părlile ca sii de
mal şi activitatea oamenilor lui cerind poziliile răpite de streini nem: programul ridicărei peri- Rornlcă Pop sunt J;ciorl feinl. Joace planurile urmBrite şi va 
ne-a obişnuit - în cele 1" 'uni de mai ales la oraşe, guvernul tf~riei, lin .sPăel eial allnoilor cuar- dar nu pot face nimic; sunt moi sprijini .cu putemicile sale mijlo· Ministerul de finante a trimis 
guvernare - cu toate umilirile M~niu.c~ ~azarii. H. atieganii şi I~re, t a I~ timea\ a clar~ Ise şi n'au experienta conducerei ace actiunea de apllrare a insti- un ordin circular tuturor puncte
şi batjocorile aduse, ideii natio- altI Bol-li, VlOe astăZI şi continuă gaseş e ŞI centru orasu Ui. n- unui. oraş. De fapt, conduce pri- luliunilor noastre bancare. lor vamale din tară, fecii.ndu·le 
nale, totuşi, nu ne-am a"-teplat şi ape 1 . traducerea apei, luminei electrice, ă dl S I .. B·n"a Nall'onal" d" s'alul tu- cunoscut ca urmare a ordinelor 

Y' ~ guverne or ungureştl între- ' I - l' o •• Imna .oos stvăn şi fried .. .. ... II I 
la această ultimă inconştienţă, rupta aCUm 11 ani de bai()neta pava]u UI, cana !Zarel, tn ce e Janos. cari, unul e biUrocrat, iar turor să fie liniştiţi şi sii aib~ circulare cu Nr. 215406 din 21. 
tăvârşită in mod atât de revo!- doroban1Ului român. mai mărginaşe străzi şi pe care, cel'aU avocat. Dl lazar, suferind Încredere că nimic M va putea Oct. 1929 ,1 49274 din 19 Pebr. 
tător cu prl'lel'ul alegerl·Jor ·J'u""'- T' toate consiliile comunale şi pri· . t d l' . '-1 sdru "'i at"' 1930 eli importul cartu,,-elor de 

t
ene ŞI' comuna.le din Ardeal."'" oti aceşti inconştienti cunosc marii de până in prezent, le-au Ş1 a rase po lhca de partid ca J n", n '.- "'ânatoara se admite a s~ face In 

prea bine formaţiunea istori""ă a ' - 1 . t .. b şef de organiza1ie, nu se ocup~ .. i Dacă în fruntea Tării româ- oraşelor, din Ardeal. Se "1ie do·..... p.rornl~ numaI, . a ~n ru~llrl lldu - de primărie, _decât incidental. Di[l~ctiunea generalii a ciUlor vutor Ş prin vRmUe Brăila, Oalati 
. n ..... ). s'ar fi' l'nstalat o bandă de v ... ,Ice ŞI cu ocazia a.egen or, ar, Bl \ AtI d ferate a luat d'spo'-ill'unea ca Ain· şi Constanta, pe langl! cele indica. _,,1 cum au fost alungaţi Mlahii din . e cari odată aleşI' 1'" a u'l t . o~u In e eg~ a con uce ~os' ' ~ t & - I tâlhari pU"i ni> I'ai, sau o .ceata' p' . ' . .... ula "'odarla oraşul~l, nu dela bl'urou tregul personal activ al cailor e 1n sus zIse e. prdine Circulare. 

~ l''' oraşele, din Ardeal, de către prin- dl'n sraunul 'Ina' It a' «Polgar .. f 
de

1 
aventurieri, adunali din toale tipii Ardealului şi de către gu- meşte;ului~. . 1 • ci, ochiul consi ierului trebuie să . erate, pensionarii provenili din • 

ca turile lumii, nici aceştia nu vernele din Budapesta. OrdQIlQ1l!.a A doua problemă mare, va fi fie peste tot 1 Pentru asta trebuie f~nctionari activi c. 1. r.; precum La ministerul armatei s'a dl_ 

\ ar fi avut îndrăzneala de-a sfida Qraşului Turda datată-crrn 1711. creiarea, de şcoli primare În ener~ie.,' ~işcare şi p~icepere ŞI membrii lor de familie - sa- seulal Joi chesfiunea tnafnft'irii 
cil atâta nesocofintă, interesele este adânc grăitoare ştsufIdentâ aceste wartiere, care azi lipsesc prachca; laI: nu teorii şi per- tie şi copii minori - să poată şi mutării ofiferilor de loatl;) 

, nationale ale unui popor de 17 dovadă de maghiarizarea fortată complet. tractări. calătorii pe c. i r~ Cu 75 la sută gradele şi armele. . 
.... milioane. ' a acestor oraşe şi alungarea va- _ Credeti cd ace sia ar Il - Cum crede/i dos că s' ar redklcere pe baza carnetelor de Comitetul inspectori/or arma· 

Dar vedeti, ruşinea noastră lahilor la sate. pQsibil de realizat'l pulea echilibra budget~l oraşulUi identitate, formular nOIl sau vechi tel a dispus normde după cari 
este cU atât mai mare, cu cât După Unire, tendinţa tuturor «Da, o, a!irm cu toată convin- Oradea, dacii tnten/ionali mio_ deci fără a li se retine cupoanel~ se oa proceda la aceastd mare 
aventurierii cocotati la cârma guvernelor româneşti a fost să gerea. Cunosc bine budgetul cO• şorarea impozitelor 7 . de CăLătorie, pentru biletele soli· mişcare. cu Incepere dela 1. 
Statului român, nu sunt streini, recucerească oraşele ardelene; munei şi vă afirm: că, dacă se {(Or~ş~l Oradea are o avere citate cu reducere,- Apri/(e a. c. 
ilduşi de vânturi, -ci, chiar acei din mâna ungurească. inapoin- va suprima riSipa şi cheltuelile enorma, Imobiliară şi diferite in- Această dispo:dtiune este va· • 
ce in orice moment îşi etalează du-le românilor, ceeace pe ne- numeroase, făcute pentru lucruri stitutii economice, cum sunt: labilA pAnă la 31 Martie, urmând Ministerul de finanle a trimis 
meritele unor lupte naţionale pe drept le-au lost răpit. In 10 ani, fără importantă, ar li fonduri uzina el~ct\ică şi ~o~ducta apa. Ca dela 1 Aprilie intregul perso· un ordin circular tuturor puncte
cari declara În toate ocaziunile această operă naţională s'a con- suficiente pentru aceste lucrări, duct. Printr o admmlstratie cin- ~al s~ posede, nouile carnete de lor vamale dm tară ,rin care le 
că le·au dus pentru «unire;. !inuat în mod firesc,nu prin te. Am arătat in consiliul comunal siiă şi gospodărească, aceste in- Identitate. face cunoscut ci s'a constatat c6 
sfântă a neamului». roare şi măsuri nedrepte, cum de acum 2 ani, prin critica ce treprinderi pot aduce un venit • unele vărui nu percep taxa de con· 
- Noi cari ii cunoaştem bine 'pe au Iăcut.o pe vremuri un-gurii, am făcut budgetului propus de d-I mult mai triare c,a cel de azi. ~a minlsl~rul muncii şi st'Jnd- sumaţie la importul de vaselinn. 
aceşti o:beneficari ai Unirei»-, nu ci printr'un proces natural, tre- Gelu Egri. că acel budget fepre. Aceast~ s ar reahza nu printr'o ttJ/ii se Da Ime tn ziua de 17\ Cum acest produs a i )st În. 
am aşteptat dela ei nici. cinste buincios şi moral. Şi în 10 ani zenta o risipă fără. de magini. concesJonare, cum intenponează Iunie a. c. concurs pentru acu· totdeauna impus ei la taxa de 
şi corectitudine _ pe care nu o românii au început să se infiri- Critica, mea londată, n'a putut d1. dr. AureL Lazar şi nici printr'o parea ~os!ulul de m.edic primar consumatie, se pune In vedere 
au _ in afacerile publici! şi ~id peze in oraşe şi pe nesimtite at· inHuenta pe fostul primar, in mărie, ~ taxelor comunale pentru al secllUnride ochI dela spita· că la orice import de vaselinii 
nu ne.am lăcut iluzii de prlCe. mosfera străină a început să se I bine, n'a !Joit să !acă economii, electriCitate, cum cere dr. Scos lui din localitate. - Condiţiu- se va IIpllca şi taxI de consu~ 
'peru _ care le lipseşte _ În piardă, cladindu-se temelii româ- ci pentru a mă inlătura dela ci,. prin. e~on0l!lii şi administrar~ nl/e CQncursulul au apCtrut tn ma tie dela uleiurile minerale aşa 
grel.ele probleme, a conducerei ~eşti, ~colo. unde nedreptatea şi discutia budgetului, a inscenat în. comemala pricepută; şi nu În .MonltoruIOllclal" No. ". pa,. cum se imptlnea şi În trec~t 
\InUl stat tIcălOşIa ungurească pustiise ne. depărtarea mea din consiliu, in modul <cum. sunt -conduse azi». lea 11. din 13. Februarlfl a. c. Penlrll transpottudl~ operate 

". a,t.,tat insă _ mai ale &i ntiură to r, Ilem.ntui ramanMI •. " timpul d .. bater.i budgthtlui. puldnd fi o.rulat. şf 1(1 mini· fliră acent! taxi, SI VI al.a, di· _~_~_~~-:.--::_:---::-_-:~:-:_=--:~..:.Q.:.p ..... ~.t:.~r._~;.... t,.en,., • 
__ 1. II!_ .... 

'Martie 1950 

Selectionarea perso
nalului de mişcare 

C. F. R. 
• ~Ireclia exp'oatăril C F. R. Il 
hotarAt ca IIbsolv{ nlii şcoalelor 
speciale de mişcare, precum şi 
acel uri au reuşWla eumenele 
de i upieglll de m!şcOfe, să facii 
o prllctlcll de ce! pujln 6 luni 
In statIile Imporiallt?, spre a se 
perfecliona În toale s('niclile 
mişcăr.i. 

In timpul stagiu lui, absolventii 
vor execut!l serYiciul, sub supra 
vegherea unul bun impiegat de 
ml!~care şi numai după ce vor 
rcw$1 'a examenul de practică 
vor pulell Îndeplini senlclul p: 
propriI) lor raspundere. ' 

Eumfllul de Iibero practlr&. 
se va tine la sediul inspecliilor 
de mişcare respecllve, ori de 
câte ori va fi cluul, sub preşe
djntlo şi răspunderea inspecta-
rulul conducător. " 

Numai cendidttţii"reuşitl ia en. 
mE-n vor putea obtine gradul de' 
Imp!egat de mişcare, cel fU
plnşi ~orl fi obligliii 58 continue 
praclic 8 neli trei luni, după care 
vor fi supuşi unul nou examen. 

• 
C 6ndidalii csri nu vor reuş,i 

la trei n:amene de practici, vor 
f~ Iicentlatt din ser .iefu. nt'putAI\d 
fi lrc(u!i - sub n~ci un moi IV -
in alle servicII ale căilor lerale. 

Exalnemll VO' consla dilltr'o 
probă ~fe.ctică de telegraf, cl1re 
\'a fi elllmnator[e ,1 dintr'un eXIl
men ofal despre Instructia de mi,. 
CJre, incluSIV graficele de mersul 
trenurilor; Instructia pentru frAnll
rea şi încercarea trenur,lor ,i 
Inslru~111l de semnalltare; in. 
strucpa pentru serviciul '189011' 
nelor; d!spozitiunlle d:n .regula. 
mentul pentru ClrganiJl'\rea şi eK' 
~!oatarea căilor It-rale ,i instruc, 
'rde pentru aprovizionarea stil' 

I 

1 
tlilor. ' 

Anui~-r~~--tim-b~clor ,1 

dela dosare . 
Minlsterut de finantt Q trimis' I 

o Circulara tuturor adminJstralil- . 
10f financiare din fard, prin care 
le face cunoscut ca cu ocazia 
Jadeclftel recursului la Inallrl 
Curte de Casa/It. ~'a observat 
cll ta cea mal mare parte dintre 
dosarele erimill la Inalta Curtt 
dtla Insianţele judecălortlfl din jl~ 
'<lrd - şi mai alts dela cele din 
Ardfal - timbrele malJiJe, apll- :' 
ellte pe diverstle acte de proc!- i 
dură, nu sunt anulate. 

ACt'Qstd neanulare de 11mbl'! t 
mObilt, poate aduce mtlrl pagube 
fiSCUlui. tntr" cdt Itl!ea timbrului . 
actuală In lIederw u,q'd,~i per- j
Ctperd timbrului, 4adm~n 
alt. 28 fntrt/Juinlarla de timbre ' 
maMe pdnd la \latoarea de 1.000 I 
lei. Neftlnd anulate ŞI chiar In II/ti- ! 
bil anulate. ttmf1rele mob:le pot J 
II, uş(Jr d!sliplte şi tntrelJullllat~' 
din RO.. ~ 

El'te absolut neClsar dar ca j 
tfl. vlrtu/ea art. 95 din Itie sd I 
factli cucticJri la /uiect!toril ,1 , 
Trlbun,I~, l/UIUctJnd dosarele I 
spre a lIe~ta dacd dls)oliţ,unlle J 
ari • . 2~ din legt ttl privinta an,,' 1 
Idw ttmbrtlor sunt saUsfcJcul!. 1 

Ne veli lin! tn curtnt CII 1l- I 
zultatul ttrCetarllol, ! 

!. ,~- Dî~izia· 17-a lN::;,- IU I 
ServiCiul Ifltendeoţil. ~ 
Publlcallune I 

Se aduce la cunoştinţa I C 

celor interesaţi că tn ziua de i ! 
27 Mutle 1930 la ora 10' Il 

diml.l( ata, se va fine licitaţie' li 
publiCă cu oferte tnchlse con. R 

form dispozfţiunillJr Art. 88- t 
110 din L.C.P, to localul 01- p 
vl2.iel 17 ~a luf. din Oradea, ~ 
Serviciul I'ltendenţil SIt'i b 
Dorobanţilor No. 1, pentru fă 
aproviziondCea a 1050 vagoa· ~l 
ne lemne de foc, e )enţâ tare de 
necesară Corpurilor dUl Ora gl 
dea. şi 210 VIl goane le mne în 
de foc, esenţă tene nece-;ar PI 
Corpurilor din S'ghetu1 ~h' ca 
ratr.ureş, re 

Ofertele vor fi tnsoţite C~ d~ 
garanţia de 50/ţ, din valoare~ ~ 
furniturel ofente, fie tl'ltt',. cii 
recepisă a Cassel de Depu,atl 
neri, fie lntr'un Cek al B!n·· ~~ 
cel Naţionale a Ro,nâniei,1 alj 
urmând ca la lncheferea conJ pt 
tractu"ul aceas~ garanţIe stJ :1 
se CO Ilplecteze de călre 3d'~ 1lă; 
judecatar cu Ind, 5i)/o ad{cjl~! 
10 tmal 10% conform Art~ tol 
92 şi 105 dIn L.C.? ~ ~. 

CaIetul de sucini şlce!e7J~! 
talte condiţiuni de det~rl~,J ~ 
se pot vedea tn toate JJ,eie !fa 
de lucru tntre orere 11-1~ Iflt~ 
la Comat d .1mentul . OiVl~!e1 . ( 

. tii 1'Ih 
l1-a. Servlciul I[)telldellt" i Ud 

Licitaţia se va ţine tII ctolO U\a~ 
formitate cu Art. 88- 6.1 ~jl 
dia L.CP. şi Art 3~- .ţl~~ 
din regulajllentul OficiulUI P: l! 

. '1 I 
Central de licItaţiI. 1930 g!'J;i 
No. 212f, 28 rebruarie ·Qdr. 

'n Şeful Serl'lcilliui lillellj.llll~ 
O· 17-a POli 

IV. lug,a 
Intend. Lt. . Coloojl 111011 

Mt./IMI . V 

; 
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