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in SIă.l·~it, prin inteligenta politică făcutii de dl'ul AUl'ei 
Luzăl' dela Unil'e Incoace şi IOal cu seandi cu prilejui 
recentelor alegeri COnluna.le.. au Intrat In conslUul 
:municipiului Oradea şi ~ comunişti, ca nicăieri In altA 
parte a liirill .•• 

Să ne trăieşti doctore ••• că ne dădu şi dovadă de Q 
Inaltă in,elepciune, şi drept recunoştintă, iti VORl rldlcia 
o statuie cât timp vei fi incA in viatA.,. . 

Români, treziti-vă odată! Gospodăria comunală Aprecieri şi· Învăţăminte, 
din alegerile comunale, din Orilf~f.:~ 

In 'trcurlla mlnerUa,. din 
Oradea. circuli cu ,., ... tentl 
ve,.Junea f d. daci CHIU'ul 
comuna' .,e. In ZiV. lIe 14 
"artle .. t: ••• va CDn5tltu'. 
atunci vor candida ,. pOltul 
tie primar atat d. CIr. Sod. 
Islvan dIn pertea .. magYIf
part"·ulul, cat ,1 un consilier 
d. pe Ust, cemunfst'. . 

Aceastl versiuni trebuie 
si dea de gindit. foarte se
ria.. el.m.ntulul romlnesc. 

tontra perlcalulul f' rUfinei 
rlr. vi amenin,l. ArltaU·vI 
demn. d. trecutul no~tru ro 
mlnesc. " prin potolirea pa· 
t/milar VOlstr., dati mini 
frlleastl. . , 

Puneri umllr r. umlr ,i ara· 
lalt: ci, dllpl cum 1. Mlrl
,uli n'. putut trece Maken
seen, Idolul du,manllor de 
• tunci; nici la Oradea. nu se 
pDlte trete peste conftiinta 
,1 cremnitatea romlnelScl I 

La fndrlzn'Iul atac al '0-
vlnlsmulld .magyar • plrt-· 
ului, opuneti armonia tuturor 

~,,!manf. deschide" bine ,om'ftllor .. stapini de acum. 
It;;~~nelf edatlcan. lu"telor p, vee'. ln tara IDrl 

C,edem ci este momentul, ,a ,on,tlinţa romanelscl sa 
II trezllStl. . 

.... I I~, 

dintr. voi ,~fac'l' zid ':::."h _ _ z:!a __ f!:! .ECOUL~ 

"Occidentalii ~~ 
U. 

Am făgăduit in <'Ecoul» de 
sâmbăta trecută, că vom înfăţişa 
în acest . număr câteva eKemple 
din «manierele occidentale" ale 
şoviniştilor maghiari, t:ari, nu 
scapi nici o ocazie de a lovi În 
Interesele acestei ţări, fie ele şi 
de - ordin economic, nu numai 
politic; indiferent că, prin acele 
"manlerl~ felul politic al acţiunii 
comandate nu este atins fii sunt 
satisfăcute numai- interesele JOI', 
pur personale şi materiale. Cu 
ahe cuvinte. actiunea lor În 
.deobşte, - cu rari eKceptiuni 
ale putinilor ideaUşti, - se asea
măna perfect cu a comuniştilor 
din sirăinătate: cari şi-au făcut 
o auevarată meserie din a agita 
şi a poz.a. chiar în «victime». 

D.l(ă îndeletnicirile" ale unor", 
şi ale altora, n'ar prejudicia inte
resele noastre superioare sub 
toate formele, şi ar rătnânea de 
suspectat şi de controlat ocupa· 
ţi unile lor din partea autorităti-

, fOI numai" din punct de vedere 
strict politienesc, fireşte, nu ne·am 
seziza,lăsâRdlw:rW'He să ... urm
"r~le . cursul lor normal. 

Cum insă, - aşa se vede, -
]a noi, cei chemati a veghia şi It 
preveni, ca bunurile. ordinea şi 
siguranta statului, să nu fie pre
judiciate, n'au vreme; sau din 
alte cauze nu·şi pot face comp
let datoria, nici când faptele dă
uftătoare patrimoniului şi suvera
nitătii - acestei. fâri au intrat 
chiar tn fata exocutării; or s'au 
şi consumat (u toate vestigiile 
lor şi întreg complexul de dovezi; 
revine presei rolul, ......, dacă bi
MÎnţeles j·a reuşit să ia cunoş· 
fintă de 'acele fărădelegi; - să 
treacă Jaacţiune, cerân": să se 
salveze ce se mai poate indrepta. 

Ceace esle şi mai interesant 
de r.elevat În procesul d.e nemai· 
pomenită sfidare din partea 
agentilor periculoşi ai iredentei 
maghiare şi de tolereanta exem
plificată până. Ia prostie din parte
rle. este faptul că. cei malim
pertinenti provocatori şi cleveti· 
tori a tot ce este românesc, in 
llus, sunt şi nişte ordinari ghe
;ehari, hrăpăreti nesătui, ce sa
:IOlează in toate chipurile legile 
ării. . . 
. Dintremulliplele eKemple ce 
lven'! la îndemână cităm azi 
louă iiintre cele d.e maÎ«mică 
'raFldaare",· rămânând a le da 
1 vileag şi pe telelalte, Ia tim
,u.llor. 

La Valea lui Minai, există o 
asină maghiară, in fruntea că
~ia stă, in. (alitate de preşe
inte, protopopul romana-catolic 
-egh losif, un· ne<lb(lsl! şi inflă
ărat aeeversar şi »critic" al 
~rHor şi actiunilor româneşti. 
Ştjfieese astunde in dosul 

lenerabilei . personaUtăii de în
tă religiolitate» şi al acjiunei 
Istoreşti? Un 'Cttrat 'l'tipouin 
tre se joacă toale loc:urile de 
Izard, pe sume fabuloase. cu 
Irfi de joc de contrabandă, -
19am 'notati, - dupăcum s'a 
Instalat in' "6earatilei de 25 
~brbarie 1930, când uncontro. 
11: ... ale. A_ 'M_ S. a confiscat 
\1 «ea «casină» numai două
lreiece perechi de drlj de con
lbanda, dresând actele c\tve· 
te. 

şi acaparatori, nu sunt ei sîn
gurii vinovati, deasemenea stări 
de fapie şi, laolaltă cu dânşii, 
sunt tot aşa de vinovaţi, ba, poate 
şi mai mult, atât cei ce le ser
vesc de complici cât şi cei ce îi 
tolerează. Suntem de acord. Dar 
până când are să mai dureze 
această anomalie, această sfrun
tare a demnităţii noastre şi jaful 
În averea publittă, or de cine ar 
fi elsăvârşit? (. BlhGri.'an 

Alegerile s'au terminat, re
zul1a/ele s'au pronuntof, dar 
toaM lumea este nemu/tumiM. 

Nemul/umirea este mai pufer
nicţ'J Insă, Intre IOMrd$f1 de eri, 
cari, dupIJ ce au ctJştigat O 
v/dorle a fa Pyrus, acum tncep 
a vedea clar, c" s'au Iras re~ 
ciproe pe sfoart!1. Aşa se In· 
tbmp/ă În totdeauna unde am· 
bitfîle orbesc rat/unea. Cei mal 
nemulfumifi de rezu/lalele obil
nule sunt tnsrJ nafional/ărt'Jnlştii, 

Oreşola pe core OII frJcuf'o 
de a reJuza categorie apelul 
fdcui de lemeile române, pentru 
constituirea unui bloc ceft'lfe· 
nese, cu predominarea elemen· 
tului rom8nesc, s'a mzbllnal 
aRMrnÎc. Au fost nimici/e şI 
presf1glul şi tnleresele romd· 
"eşll, la primc'Jria din Oradea. 

"ro1aqyar pdrt"·ul Q fost şi mai 
abil şi mai prelJilzhlor. A fosl 
mai prevrJzr'110.~, caci a etiulat 
prin orice mijloc slJ punlJ pe 
romt1nl frrfro mlnori/ate abso
lută, pentru ca aceştia slJ ·nu 
poatil aDea nici o ln/luenfIJ, la 
prlm6rie. 

Â fosl mat abil, pen/rucd pe 
de ., parte, ti tmpills singur 
{le comun/Iii MI dllpund Jisld In 
ull/mui momenl; iar, pe de aild 
parle, stI tmparflJ In prealabil 
oolurile lor, de aşa manieră ca 
s(J asigure reuşila lis lei comu· 
nisle: pentru a mtJri osllel 
numi1rul magyarifor din consiliu, 
tn detrimentul romc1nJlor. 

Pentru ,.Magyar pâr'-·ul din 
OfQS9a, O/Imuniştii, din puncl 
tJg Dedere şODinisl, nu sunt d~
ctit'Q IlnealtădB mal1fllJral şi o 
sperietoare penlru naiot falea 
romtineascd. 

Presa .. magyar part" -ului. fn 
enluz;o8mu/ ei. duptJ alegeri. ti 
Irddal aceaslă conceptie, căci, 
In loate consideratiile ce face, 
socoleşle pe comunişti, ca un 
element lIollonal unguresc. 

IlUilJ, au fost şi ei pdcă/ili, 
clici. fiU r~uştt 9 .comunişti, In 
loc de 6, câl ar fi dorit .. ma· 
gyar partM ·ul, aşa clJ, de fapt, 
majoritatea a trecul In mOillile 
comuniste. 

V c'1~andl r il dar ea .mag)'ar 
pdrta.ulul, nafionaJiştll, s'au lr9-
zll la realita/e. Nemultumiril. 
sunt enorme,şi v(Jd cii singura 
solufle, care rămtJne penlru re· 
pararea greşelei fdeule, este, 
c. al se anuleze alegerile. 
Moliue/o de anulare sunt nume· 
rOase şi /egale. Infrebarea este, 
Insii, docil d. dr.Aurel Lazar, 
va conoen; sau nu, ca alegerile 
s(l fie aniliafe 1 

la . Diosig ,(Bihor) . avocatul 
1.9Y Dellderiu, preşedintele şec- : 
I din localitate a partidului: 

. Tuf porUdul nallonal·filrănist, 
~te ·de·acord pentru onular.ea 
afeget'iJor. acesta fiind ElngUl:ul 
mijloc.prm carB se poate re· 
para gre~aJa enormă. do trddare 
a ifllereselorromt7neşJl. 

Dac6 pa,tiduJ 'ltU "uşii s(J 

Nu este in lumea intre ligă un sau de alte chestiuni vitale pen· 
câmp mai vast de crllică, decât tru el, nu va avea timpul nece
acela, oferit de vlala şi activilll· saf să se ocupe de treburile 
tea polilldi. Critica, însă, pentru comuneI. 
a avea un erect, trebuie făcută Aceasla a fosl greşala până 
În aşa fel, ca ea să nu se măr- azi. S'au ales consilieri, el(po· 
gineascii numai ÎH semnalarea nentii politici al diferllelor par
SflU consttltarea unor rele evi· fide, alâ1 româneşti cât şi mino· 
denfe, el, acel care face o cri- rilore, cari Oll ronsideral postul 
lieli, ft unor stiiri de faple, s!i de consilier nU;!lai ca o einsle, 
propună şi solutii mai bune, pen· sau un mijloc .te .câşlig, şÎ cari 
Iru ac/ele pe core le crllică. s'au ocupat dClreburile publice 

Un exemplu vădit, ni·1 dii, re· numai aşa, prinlre picături. 
cen/ele alegeri comunale din In special primarul şi const
Oradea. Majorildtea eandidfltilor lieri! din delegatia permanent ii. 
s'au intrecul unul pe allul in cri' nu trebuie să se ocupe decât de 
IicHe pe care le-au adus., nll atAI Ireburile publice ale comunei şi 
persoanelor, câl stărei Îngrijilaare in acest timp ~ă renunte com
in ('.are se găseşte administrarea pIei. ta ori şi care. altă ocupa· 
municipIului noslru. filme. 

Numai coli-va din/re ei au venit Cum poate. de exemplu. să 
cu propuneri moi concrete, arii· se ocupe de gospodăria oraşu
IlIle În nllmerile trecute ale zia· Jui, d. Soos ISlvt1Il, care are şi 
rului noslru. birou advocalial1 Imposibil. clici. 

Consecventi s~opului nostru, atunci nu este n'ci primar, nici 
vom examina ari mai deparie, cu advocat. 
obieclivittlte, slarea Îngrijorăloare Consilierii comunall şi in spe· 
in care se găseşte edlninistratia dai prim urui, tre~uje, ca pe lângă 
oraşului noslru. o cinste personală şi civică, 

Pentru a se putea remedia UII să fie şi ndânc, cunos· 
rău, pe care toală lumea îl vede cători ai tuturor felurilor de ee· 
şi il simte, trebuie să ex:aminăm tivilati, aşa de yttriale, ClU'i corn
cari sunt caU7.ele care-I provoa.că, pun organismul administrativ al 
fiindcă Înlălurond cauta, vom in Uliul municipiu. . 
Iătura şi efectul. Ne trebuiesc com:ilieri şi pri-
După părerea noaslrii, cauza mar, oameni energiei, cu autori

principală, care II dus la starea tate morală evidentiate. prin o 
îngriJarătotlre 8 administratiei a· acUvita!e recunoscută de loti, dar 
ceslui oraş, 8 fost aceea că, la mai ales În malerie economică 
primărie, timp de 10 ani, nu a şi gospodărească, şi cari sii se 
predomlnal Ideia gospodărească, ocupe numai CII primăria, Ne 
ci, numai şi numai (dcia poUtică. trebuie un consilin, in care să 

Starea nu se va schimba nici fie reprezentale nu partidele 
in viitor, orice sfortnre s'ar fllce, politice. fie ele nationale roma· 
dacă nu se .,a schimba ideicd neşti sau minoritAre, ci, toale 
politică, 8vută pâni azi, ramurile de profeSionişti ca: 

Idele gospodăreasdi, ce va "ledici. profesori, ayocatl, ziarişll, 
trebui să Înlocuiască pe cea po' comercianti mari şi mici, indus· 
litidi de pânii acum, am putea·o triaşl mari şi mici, muncitori 
caracteriza aşa după ·cum ur- manuali; oameni din centru ca. 
mează. şi din diferitele periferii. ale oro-

In consiliul ca :nunal să intre: şulul, pentru ca. ostfel să fie 
nil oameni care joacă roluri mllri reprezentate toale interesele de 
in politică, dar, cari Il' au price- ocl\vitale, şi di'l loate părţile 
pere şi nici timp sa se ocupe oraşului. . 
cu chestiile gospodăreşli. Locul Acesta sti Re crileriul care 
de consilier. nu esle un post de să slea 1« bau uaei \'iiloarc 
ambitie, sau de câştig, ci, este I intelegeri, dacă se vor anula 
un loc de muncă şi de grea ras· alegerile din urmă şi se ,a pomi 
pundere. Un consilier comunal, la o actiune armonică, in .,iitorul 
care este pr~ocupul de ftmbifii bloc eetlitenesc. 1",fuS .... _- ~~. ~-- --~ţ--~ --~----
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Cu .. lerul Judlcla .. 

Dela Curtea de Apel Oradea 
'Alaltăieri, 14 Martie a. c. 

Înaintea Curtii de Apel Oradea, 
secţia J. a venit spre judecare 
procesul agentului de sigurantă 
Const. Dănicel, fost cu serviciul 
la Brigada de siguranţă Satu
Mare, acuzat de luare de mită. 

Instanta inferioară: Tribunalul 
Satu-Mare, secţia 1, achitase in 
ziua de 12 Noembrie t 929 pe 
agent, pentru unele din fapte, prin 
cari era acuzat de abuz de putere, 
furt şi şantai, dar îl condamnase 
1a.3 luni Închisoare pentru luare 
de mită. Impotriva acelei sen
tinte, atâ f parChetul cât şi Învi
nuHul, au [ăcut apel. 

Inculpatul, s'a prezentat În a!l€1 
asistat de d-I avocat Roman Ta
eian, din Oradea. 

Apărarea constatând că, faptul 
s'a petf&ul În anul 1925, deci 
in baza art. 3, al capitolului 1, 
din Decretul de Amnestie, publi
cat În Moniforul OficialNr. 121 
din 6 Iunie 1929, urmează a se 
prescrie; Întrucât faptul consti· 
tuie un delict şi dela data să
vârşirii şi până la data promulgării 
s'a împlinit termenul de pres
crip1ie; urmează, deci, a se am nes
tia şi acest fapt (luarea de mită) 
pentru care fusese condamnat 
de tribunal. 

In consecinfă, pentru faptele 
achitate de Trib. Satu-Mare pe 
cari procurorul le apelase, Curtea 
- in complettrl : Preşedinte d. 
Domokos, asistat de clnii coasi
lieri Bonjenu şi Manea, În una
nimitate, a aprobat sentinţa achi· 
tatoare a Trib. Satu-Mare şi a 
achitat pe baza mentionatului 
Decret de amnestie, pe acuzat 
şi pentru fapta apelată de dân
sul ;el rămănând astfel complet 
achitat de multiplele acuzări· 
cei i sau adus. 

Sentinta a rămas definitivă, 
nefiind atacată cu recurs. R.,ll. 

- - . ____ ~~~_~_ -~---. _- ~-_!iW 

Aplicarea amnistei 
fiscale • 

MtII;,ttfll( de f,nallte a dot noul 
Ins/rllcţlunl tuturor admtnlstrato
rUo,. jlIlortc;arl din t,ud, prin c:o
,., It pune CII vtdere .clt, a~el 
contribuabili cari au druate pro
cut IIerha/e de con/roVtnre p. 
viata lmpzlttlor datorate StrJtu7ui 
p4nă la I Aprilit a. c. sl lie 
disf't"safl dt IIrntnzile prevăzute 
In proct~le verbaltdt contra 
"tllţ!e, aCtastJ 1f1 conformitate 
Cll lel[ta pentru apllo:areo amlll.'J~ 
rei fiscale. 

ÎNSEMNĂRI 
hotarul apusean, - poat4i! cei 
mai fericiţi din România întregîtă 
(?), - independent de vre rea Iar, 
asemănarea manifestatiilor natu· 
rei cu capricioa~ele ·atitudini ale 
unor oameni ai zilei, prin asociere 
şi compara tie, le-a reamintit mul
tiplele promisiuni făcute timp de 
zece ani. în chip.vainic,de «băr
batii lor deîncredet"e". aleşi. ai 
natiei,astăzi •.• 

IQ"Îar şi membru În consiliul· 
lefeari in urma 10varăşiei na
nalisto· maghiare, stăpâneşte 
n abuz, falş in acte publice 
intervertirea~ umerclor topo·· 
lflce :treizeci.şiceIJa de ju
'e cadastrale ain averea sta
~i ; 'neplătind statului 'nici im·, 
:!tul cuvenit, măcar, pentru 
arele de 'care l·a de posedat In 
â. ilegal. ' 
!eli zice. poate, d cei ablzwj . 

Impuie credlnfo sa domnu/ul 
Aurel Lozor, CII atât mal 'du. 
Minoritaril. nemultumlll de reu· 
şi/a prea mare a comuniştilor. ri 
vor da {1 nouil lec/le, cdc/, se, 
vorbeşte, clJ. ei vor demisiona 
din actualul cons{/lu. 

Orădenii, contrariati «nu cine 
ştie ce .. , - vorba unui simpatic 
domn judecător, - de avalanşea 
stilistieăaşternută pe hârtie şi 
exprimată şi prin viu grai de către 
beligeranji şi cu prilejul luptelor 
date pentru scrutinul municipal; 
au fost, între timp, oarecum mai 
viu impresionaţi de capriclile ano
timpului, prea sch.imbăcios şi el 
şi menit par' că a concorda cu 
multă exactitate cu felul de a 
li al «bărbaiiiorce invârt roata 
politică pe aceste locuri,., cum 
ar spune un adept al marelui 
sforiolog cu chip de mironisită 
şi glas de mierloi. Il ştiU cine 
.este tribunul şi deaceia nu-i mai 
pomenesc numele; totodată, re· 
.olama gratuită liind Interzisă de 
d. administrator al gazetei ... 

Iarăşi, fără vrerea lor, eveni· 
mentele reÎnviate În mintea ce
tălenilor, s'au succedat În de
pănarea lor, cu preciziunile şi con
statărUe făelite in ,timpul celor 
14 luni scurse sub guvernarea 
legală şi plină de dreptate ... 
. «Nici unul dintre atâţia .. al~i" 

ce-am trimis in sfatul ţării, -
comentează aecăiitii bihor.enî, -
nu "i-a dat osteneala. il lua cu
vântul pentru măcar una .din 

Deci, singu,ul mijloc penlru 
şp4JarBQ U/1fIÎ r.uşini, nu r(}m4ne 
dfH)(Jl: anularea. Ve" •• 

Şi cum era firesc să se in· 
Silmple, feric Hilor fii ai lărei depe 

In sfârşit, au trecut şi furioas~le vor f~ numai. 8 români, lală de 
alegeri comunale de la 14 Martie, 24 mmorItarl. 

au mers până a.2: ni comu· 

penlru oraşul nostru. Lupta elec- DÎn punct de vedere politic, 
torală pentru alegerile comunale, consiliul viitor va fi astfel 
n'a fost de la infăptuirea Româ- compus: 7 naţional-ţărănişti, 6 
niei Mari, nici odată, mai aprigă, magyari, 6 sionişti, 4 social-de-

niştii, pentru că 0lJ. 1oS1. ti· 

ca acum. mocrati şi 9 comunişti . 
Importanta luptei. a fost cu Condudunlte tari se 

atât mai însemnată. cu cât cele pot trage din aceste 
3 liste cari au candidat, au re- rezultate 
prezentat 3 curente; nu atât de Din punct de vedere national 
ambiţii politice, cât de principii 1'OmtJnesc, alegerile dela Oradea 
cari ies din cadrul simplu, al sunt o tnfrtlngere, pentru româ
unui program gospodăresc. Lupta nism; înfrângere care nu trebuie 
intre cele 3 liste, s'a dus mai să ne descurajeze, ti din 
mult pe tema natională şi pe contră să ne otelească şi să ne 
tema de conceptii sociale. dea de gândit, în mod serios. 

nuţi departe de pariide1e pol!
tice româneşti, ti de umagyar
part"-uI autocrat. !n1(;'y~t insă, ce 
s'a format un bloc cr t1!enr;;c. 
cu principii de ordn€' ~I d.; i':PSP;'
darie; această Jl'i"'c:)d eltLtiJraia. 
s'a rupt atât de I.';~ rJl cO'r\tm'et, 
cât şi de blocul Şo\! ni": io-on,' j'T.'. 
Aceasta doved~;t", că· c'~e~ti 
oameni cum se cade, '.nI urnt::;· 
rese decât O vj~:J realâ, de muu
,ă şi de progre,. 

Prima listă, a fost compusă Dacă nici acest fapt nu va pro
prin colaborarea a 4 partide, cari duce reactiunea, care trebuie să 
din punct de vedere politic, re- se producă, in sufletele româ
prezentau patru curente diferite, neşti, atunci ar fi des lui de trist. 
dar cari, din punct de vedere Ori cari ar fi intentiile româ
national, de fapt. nu reprezenta neşti, oricare ar fi vaioarea pre
decât un puternic 'curent sovi- supusă prin absurd a celor '1 
nisto maghiar. Şi magyar part-ui români. ce vor putea face ei în 
şi şioni3Iii şi social-democratii, viitorul consiliu, fajă de 25 mi· 
din punct de vedere national, re- noritari pe chestie naţională? 
prezintă acelaş puternic curent, Nimic. De zece ori nimic. 
de tendinte şovinisto magyare_ Din punct de vedere polilic, 
Curentul national·românesc, a fost Infrdngerea este şi moi ferlblld 
atât de slab reprezentat pe acea- fi ma; Îngrozi/oare. Invingatorii 
stă listă, încât, se poate considera zilei, sunt comuniştii, cari au 9 
ca şi inexistent. locuri in consiliu şi conionn le-

a a doua listă, a reprezentat gei vor trebui să aibă, 2 locuri 
curentul comunist; care, din punct şi În delegafia permanentă. NOI
de vedere national, cu toată ponaHărăniştii, au, spre ruşinea 
trâmbitarea de internajionalism unui partid românesc, numai 1 
sovietic, reprezenta, de fapt, tot locuri, cari şi acestea, au fost 
un curent şovinisto·magyar. obţinute, nu printr'o mass! elee-

Pe temă naţională, comuniştii torală, ci, prin cea mai ruşinoasă 
din Oradea, vor da uşor mâna trădare voluntară, a intereselor 
la primul semnal, cu t<magyar româneşti. Uitati-vă la Arad, 
part,)·uL unde toti românii. formând un 

Din punct de vedere social bloc românesc, au obţinut 510f0 
Însă, acest partid, preconizând din voturi, fată de 43 % obtinute 
lupta de clasă. este un pericol de «mag\,ar-part». Deci, românii, 
perpetuu, de destrămare, a or- au luat prin luptă demnă maÎ mult 
dinei şi sodetăţei, de jumătate din locuri, iar nu 

In tine, a 3-a listă, a reprezen· prin trădare ruşinoasă şi abdi-
tat un curent nou şi anume: un ci I 
curen\ bazat pe naţionalism ro. care e a demnitate, aEiOape 
mânesc, in prima Jinie,' un naţio- nimic. 6ravo vouă rop)âm.Ar#'"' 

deRi, ati dat o' dovadă frumoasă, 
na/ism raţional şi demn, care să de demnitate românească! Mai 
aibă la bază armonia, socială tnfrânţi însă ca toti, a fost 
intre nationalităfi şi diferite clase «magyar-part"-ul, care, În semetia 
sociale. . lui. vorbea in numele a 18.000 

RezuJtat~Je votll'ui alegători. Noi, care i-am cunoscut, 
" fi conseeil1teh lor am arătat că nu vor avea; nici 

Rezultatele votului au fost ur- un sfert. din voturi. Prevestirea 
mătoarele: Din 18.750 de votanti, noastră s'a dovedit, reală. Câte 
iBscrişi în listele de alegători, voturi se poate atribui «magyar
au ridicat cărţile de vot, nu- part"-ului din cele 5930 voturi 
mai un număr de 11.042, adică luate de blocul magyaro-evreilor? 
circa 5S',.. Noi nu credem că li se cuvin., 

Dintre aceştia, s'au prezentat mai mult ca 2000 voturi. Deci 
la vot, numai un număr de 10.040 grijiţi bine pe viitor, voi, românii 
votanti, adică circa 5t1

/ o {iin nu· ca la viitoarele alegeri, dacă se 
mărul alegătorilor. vor face .. blocuri cetăţeneşti, să 

Din totalul vGturiior date, au nu acordati mai mult ca 3-4 
Jost anulate 601 voturi, adică un locuri pentru «magyar-partJ>. 
procent de cÎr<a 6%. Un tacult!t Imbucurltor 

Din restul de 9439 voturi, au 
obtinut : ~şi a obtinut. cel mai mic nu· 

«Magyar părt"-ul, sioniştii, so· măr de voturi, cet mai frul11DS 
eialdemocratii şi naţional tărăniştii, succes a fost repurtat de "Blocul 
adică 4 partide coalizate, un nu- cetătenesc", In adevăr, scopuri
măr de 5910 voturi, cea ce re- le urmările de bloc au fost in
vine la un procent de 59. t %; tegral atinse. Aceste rezultate le 

Comuniştii au obţinut 2392 va- putem astfel rezuma. In prima 
turi, cea ce reprezintă un procent linie, "Blocul cetăţenesc" din 
de 23.9%; iar Blocul Cetăţenesc, punct de vedere national, a fost 
a obţinut 1130 voturi, cea ce acela care prin cele 1.130 voturi 
reprezintă, un procent, de 11.3%. obţinute, a demonstrat clar, pe de 

Prin urmare listele cari rep- "parte că «magyar-part .. -ul, cu 
rezintă, din punct de vedere na- toate anexele lui, nu are o massă 
tional, curentul magyaro-sovinist, electorală mai mare de circa 
au obtinut un procent total de 5000 voturi. Pe dea!tă parte tot 
83% fată de procentul de 11.3% Blocul .cetăţenesc, a demonstrat 
reprezentat de curentul national- că nici comuniştii nu sunt aşa 
românesc şi de armonie socială. de puternici cum se credea. In· 

adevăr, comuniştii in aceste ale-
ComjJunerea vilto- geri, au scăzut de la 4.000 voturi 

r!Jlul tons'llu cât au avut 'n alegerile necule, 
Fată de rezultatele de mai sus. Ia 2.300. Acest fapt denotă că 

viitorul consiliu al Municipiului blocul a evidentiat În mod cate
Oradea, va avea următoarea com· \ goric. că nu intreaga massă elec· 
punere. : . torală din trecut, era convinsă 

Din punct de vedere naffonu!, de principiile comuniste. Multi 

numeroasele nevoi, ce ne sugru
mă. In schimb, afară de câţiva, 
oamenii mai ai lui Dumnezeu, 
- cari dacă nu ne fac niciun 
bine. nu ne fac nici rău in 
schimb, - ceilalti, toji ca unul, 
Îşi vid de afacerile lor cu atâta 
râvnă, incât, tocmai Bihorul,unul 
din cele mai prejudiciate judete 
din intreaga ţară de ilagelul 
sifilisului şi al alcoolismului, s'a 
mai imbogătit cu încă 60 brevete 
de băuturi spirtoase ..... 

- i3 

ele sunt cu mult mai mari in 
realitate, - şi le inmultim cu 
suma de lei 40.000, - cât s'a 
plătit in medie pentru obtinerea 
mai fiecărui brevet, - ne dă un 
rezultat de 2,400.000 lei. Ce în
semnează această sumă? Un 
mic mezelic. Un biet aperitiv; 
insuficient pentru apetitul deschis 
de zece ani de aşteptări, cu vi
suri negre in fiecare noapte, 
când ai adormi! cu stomacul 
ghiorăind de foame .. , Şi, unde 
maÎ punem la socoteală, că, ape
ritivul de care pomenim, nu l-a 
obtinut un singur ins, ci, mai 
multi, cel puţin trei aleşi ai 
natiei ... 

Munca dAl<e la reEl.llhie 
Al doilea scop il! blocu:t!Î, a fost 

ca să probeze • .:ă politka nu se 
fac" numai la mas3i<oiiiaritrott>..i. 
dela Cafeneaua "~sl.,:iria"_ U')G~ 
fiecare se crede cel n'ai popUlar, 
cel mai desloini~ şi ce! maÎ i~
portant factor. care nu poa1e 
merge pe O listă e-1f"ctOfaia, 
decât, cap de IbIă. Trei oameni 
prin mişcarea tor, prin hotărireâ 
lor, conducând zi şi noapte flC! 
colaboratorii lor, au obtinut un 
rezultat enorm. •... 

Ce s'ar fi făcut, dacă in foc 
(le 3 hotărîţi, al' fi fost mai multi ~ 
tin cei cari se pretind: cOfIdu· 
cdtori pa/filei,'" judelul nostru" 

Sp.,anll t' eOftvift,. " 
gerta In 't'littr _" 

AI treilea rezu lIat at\!1~ je bloc. 
J fost acela al iHcredere pe Care 
a sădit·O; În toale jr, imik sÎn"l!re
şi de buni ram? ni, că p~ viitor 
(Iacă se va fa .. ~ Il c'),abora-e 
serioasă, hotărit! 1t ronân~\:;d 
poate 9ă aibă re.:!lJtat~ uimill';tr~ 

Invlll".slltl! k.qtr~ iti t~f 
lnvătămintele pentru ". (,)r, 

cari se impun, ca un ea!e ;arie 
absolut, pentru {,,;ce !";uf' ~c r<)
mânesc, se pot fr:'rE ail?12, "ez:')na 
astfel. 

Toti romanii au \:;i.J·jf::,!t"!~~:_~j 
1riotkA. .'e se insw.;> i~ f;S·i,,.~ ..... 
electorale. Cine. ~ fle~!lii? nu n 
se va interes", eo:""it~ p -:",n·< 
naflonaM. Exenplul vi j' ,II da, 
ungurii şi evreii, e;'i:oÎ s'au iflA::i:J 
In blocuri. 

Toti românii să-şi scoa~\ dlr
iile de alegător şi sJ mNf ii ta 
vot hotăriti. Orice lipSă sa. "- 1~ 
tinere dela vot esle o u-imj p'! 
care nici Duml1!neu 11I.l Jp.:.lak 
ierta. Anularea votulu! {;-! con· 
sjderafii pQrşon,.,~ tJ o::r,mâ şi 
mai mare. 

Românii, pe vi!;q ,...., ~ ştie 
să se Înfrângă pe ei însăşi -
să-şi înăbuş~asc~ oril:e ambiţii şi 
aspiratii personale, de parVţ'nire 
fi mărire, când este vorb, g,e 
Interesele generale, nationale. 
Pe o listă românească, nu există 
număr de preterwţă :7j de Qrdjne. 
Şi cel care este al 32·lea pe 9 
listă, trebuie să aibă acelaş lpc, 
acee'aşi ardoare, aceeaşi vointă, 
ca şi primul; căci. nu ambitiile, 
nu dorintele, trebuie să·j unească, 
ci ideah.ÎL' 

Pe viitor românii să nu mai . 
fie timizi, să fie hotărîti. Timidi
fatea lor, indiferenta lor, a mărit 
cutezanta magyarilor, până Ja 
impertinenta de azi. Num~i .tu 
ţipete şi văicăreli, magyarii nu 
pot fi aduşi la realitate, Singură, 
O acţiune energică şi hotarita, ii 
va convinge şi Îndrepta pe calea 
binelui şi adevărului, ce duce la: 
izbândă, 

Să dispară dintre români orice 

.--.... 

idee de regionalism. Să se al"{lte 
şi să fie strâns uniii. aşa . cum 
s'au arătat in mod mai pronun
ţat, românii regăţeni. până azi, 
şi chiar cu ocazia votului de eri. 
Regă!enif au mers toji, strâns 
uniti la voi, au votal franc şi 
hotărât, unii de .0 parte, altii 
poate, de alta; dar au volat. 
Multi Însă dintre localnici, ·deşi 
aveau simpatii personale .pentru 
unii sau altii din candidati, .totuşî 
pentru consideratii personale iată 
de aHi candidati, au anulat votul 
lor. ,Aceasta este o greşală. Nu 
pel'S<)anele să ne conducă, ci 
ideile. Orice listă, oricât de G\1m
pănit arii întocmită, nu ,vă pu· 
tea sa fie pe placul unalli!!" al . 
tuturor electorilor. Or, dacă din
tr'o listă nu·ti convine o singură 
persoană, nu e motiv ca să 
refuzi o listă, care reprezintă ,0 
idee, sau să-ţi anulezi votul. 

Pentru a-i scoate din nedumi
tire pe «naivii» cari nu·şi' explică 
rostul inmultirii crâşmelor, chiar 
in acest judet, unde ar fi fost 
logic şi patriotic: să serestrângă 
numărul brevetelor de băuturi 
spirtoase şi al celor existente 
până la data venirii actualului 
guvern al «democratiei», etc., la 
cârma tării, le oferim un calcul, 

Or, numai pentru o atât :de 
mică chiverniseală au venit ,pa
menii Ia putere? . 

Nu credem una ca asta şi nici 
ei n'o cred ... 

Romanii să nu mai fie incre
zători in streini, oricât s'ar certa-
ei între ei. Cazul este evident -
ilcum.Zlariştiimagyari au prelinS 
un loc pe lista «magyar·part,,·ului. 
Nu li s'a dat, ei s'au supărat, 
au injurat.o. zi,,awi. .ilU t;h:ut; . 
s'au inpăcat ; jar la .vot au mers .-
1n bloc.- ,i incă bloc unilar şi, 
hotărât, - ceeace noi român\!, 
n'am t.kllf. 

. al cărui rezultat explică precis ~ 
pasivitatea aleşilor 8ihorului În 
parlament. 

. n~rli Itt"_ ... :"_ .... 1 .... - ,-

•.• Şi că aşa este, .curând
curând, se vor convinge .si ul
timii «naivi» .•. 
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Un direclorat regional la Oradea 
l'-1eIlloriul Can1erei de Comert Oradea 
D. AI. Plcsimadt, prt$tdintd~ 

Camertl de comtrf, a fnuinlat 
ministerului de interne, urme' torul 
memoriu, (n chestia lnfllnţJrij /Intsi 

f direcforat ng'ol1al la Oradea. 
,;- Legea pen1ru orgilll!z;ajla admi-
r.. nistfillilior IOCil!e, prin Înf'lntareu 
f Dlrec!or"tdor I realizat lin vechiu 
~ deziderllt al popull:ţi~1 şl mai CU r seamll al comerciatllilor şi indlJs-
, 1r1aşi!of din această regiune, cari 
~. sperau cII. aceste C~ntre de admlni3· 

.•...... ' .... \ tral!e locală vor da o mal mare posl
.. bilitate de desvoitare forţelor eco' 
'~I nom!ce spedale fiecareI regiLlnl şi 

. ~~~ astfel vor c;)l1tribui 111 rI1are ma. .. 
,l SUI~ la consolidm'a lăril. Din 

acest· motiv Instituirea Dlr('ctora~ 
te lor, a fost viu aprobată şi pri
mltli cu bucurie de: cercurile eco· 
nomice grupale in jurul ill5tHuţid 
l1o"stre. 

Pelul fidrel limitelor acestor 
Dlredora!e [nsă ş! În special ali-

'. . plrea jlldetuiul Bihor) Directora-
tulu! ,local din Timişolf a ne-a 
adus () .mare nedumerire, deoilr~ce 

" ,. judeţul. nostru a fost alipit unei 
, \,; rtgiunl cu caracter economic ab-

· '~ ::, sol~! doosebit, cu alte scopuri 
~ , ~('onomlct', ceea"c ne face să cre
~',,, dem ('1 in ace1it medlll stre1n nouil, 

,," .', interuele noutre locale, dacA nu 
. ~ vor ~ cbiar pălhite vor, rămâne 
':d, ' tnsa totd"allfla pe plallul al doilea. 

, ':~ CARACTERUL ECONOMIC AL 
, :,' \ CRIŞANEI 

, ,.. Ca să ne' explicăm, constatăm 
r!lalllfe de toate, Cd, pe c(ind B .. • 
natal Ofl! un cara. tu industdal 

. 'pronuntat caraciml1 jUdetului BI· 
'-;~ hor şi. [/1 gentral al I regiune.l 

. '1' Crl;Jnei ufr. mai mult cormrciol. 
~"1 Deci pe câ'id intmsd~ Iora It 
'A al" Banatului cer lmoerJos o 

~.1. deosebţtă uient/ultl! pentru Indus-
· II trlt, inttrestle Crtşanei, ln primul 
· A rJlId cer tncarajarea ~t, desvo[-
" t 'arel comutului. Departe de nof, 

... ';' de il pune în. opozlţit,i inimsele. 
~ :,:1,.. industriei fU cele ali! c.omr:rlu!ul, 

aceste doud ramuri de actlvltair. 
-' '1" economica trtbuind să cowbOftze 

.. ' c: Îit cea mal pU{tctă armori/(, cdnd 
" e vorba insii d~ in/uestle te()-
~. 

nomlce locale, ale untl rtgiunl, 
credem că nu grfşim dacd afir
măm că o bUIlă adminlsfratle 

,. \ locală., mal ales din punct de :>l! vtdtrt. economic, se poate face. 
,~. mai bln!', pe un Urita riu cu ca-

i,: .... " racta economic unitar. 
"~ Din punct ele vedere. economic, 
· .~. ba chIar II gtOlFajic. jUdttul 
· f Bihor !urmeaza o lln/tatt tu ju-
, l' dtltlt Sa tu-Ma". Maramurtş şI 
, Sdlal.QvanlJ-..Q~fIŞ'·caraett!r 'şf 
.". Q(%lc:ajl i,nltrtse economlcr, Iar 
· -,. cu/rai lai firesc, ··Istt Oradea. 

.. '" Dacă al/pina Judetului Bihor, 
.~ .• , . DirectorlJluJuL din Timişoara, ne 
,~, 'par. grtşltd, apoi alipifta Judt

Ct-- Jelor Satu-Mart. Maramurtş şi 
'-;., i.: S!t1laJIDirtct~ra!ul(l1 Cluj e poate 

• Ş ma gris/fu, dtolrec~ teritoriul 
';: '. QI!~stul Dlre,torat are !arăşi un 
~. ,aracit( cu totul deosf:bil de (fi 
c~ 

.. '.ţ 

, :,::w 

. -'1 
':J '" 
~ 

al judeţelor cari tmprtund for
me,wj reglunta Criş~ntl, deci şi 
alte intense economiC! locolele. 

UN OI RECTORAT AL CRŞANEI 
Avand ill vedere, c~ atât carac· 

terul Cât şi lntert'scle economice 
locale ale judeţului Bihor, Salu· 
Mar~, Maramur~ş şI Salai sunt 
identk şi cu totul deosebite atât 
de Interesele tConomiCe are jude· 
ţelor grupate III jurul Directon
tuM din Cluj, suntem convinşi, d. 
o administratie buna. care să 
poatll dLlce la desvoltarea regiunel 
numWl "Crlşana" cere neapărat 
Î!lfilntarea unui-81 8-lea directOfat 
local, compus din iudet~ le Bihor, 
Salu-Mare, Maramurl'ş şi S:..laj, 
cu sediul la Otadea. 

In .darli. de cele de mai sus, 
pentru inflinţarea acestui nou dj· 
rectorat, mal pledează şi urmlHoa
rele motive de ordln administra
tiv, geografic şi statislic. 

I. Directoratul din Ch.:j este 
prea mare. cuprinzând toate jude
ţele din Ardealul propria 7.15 şi nu 
ar livra decât de câşfga! Pli!1 
deSll,"lirea judeţelor Satu-Mar.e, 
hbram'lr~ş, şi S~lai, uş\lrâ!ldlH' 
se ex:e:-rcitarea ControluluI şi SLIP
ravegherli. 

Il. Din pnnef de vedere ai jus. 
tf(Îel, jndeţele S~tu-Mare ş! Mara
mureş aparţin Curţii de Ap~J din 
Oradell. 

m. SJprafaţa judeţelor Bihor, 
Satu-M3re, Maramureş şi SAlaj 
face 19945 k'n. plHraţl, avârld 
IprOllpe 1,200000 locuitori, eslI' 
deci destul de mare şi destul de 
populd!i, ca sA poală alcătui un 
dircctQrat. 

IV. Comunlcalia j(ldl'telor Satu
Ma rt', M:u3mureş şi a unei părţI 
din jud. ţul Sălai este loare ane
voloasâ cu Clujul şi trebuie fA
ci>1tă pdn Oradea, Iar legAturile 
judetului Blho!: cu TimIşoara sunt 
iarAşÎ ?Hit de nefavoublle, incâ! 
o deplasare He a celor din 
Sattl.Mare, Marernurtş şi din par· 
tea de Vest a jud~tlliui Sălaj şI 
Cluj, fje a celor din judeţul Bhor 
la ŢJmişOllra, necesita cel puţin 3 
zile. 

Comer~lll şi Industria din Sata
M3!e, Maramureş şi dil1 pa!tea 
mal mare a judetului Salaj Se! 
Jndreaptă de vucurl spre Oradea, 
ca spre cfntrul firesc al acestei 
regitlnl, OIî.dea fiInd piata de des· 
facere il produselor regiullii şi cent. 
rul d~ aprOvizionare a comerei
anlflo~.d!n iI:tste patru judeţe. t, \ 

Ano aceşte 'mollve, Cameta d~ 
comerţ Il'aglf pe d. ministru al 
Inlernelor sa Inainteze Parlamen
tului un proeot pentru modificarea 
ari. 293 din legea pentru Orga
nIzarea. Admlnlstrllunei local~, spo' 

-rInd numrtflll Dlrectoratelor local 
dda 7 la 8; reş.edlnţa noului 
directorat mIld Oradea '}! cupri~ 
dnd judetele B'hor, Satu·M3re, 
Marllmur~ş şi S~laj. 

Turneul Teatrului 
REGINA MARIA 

din CapittlUi, cu 

f4arele succes 
al stagiunii 

Cel care 
primeşte 
palme 

Dramă ta 4 ac!e de teoDid !ndreew 

Ollon Manolescu 
În rolul clownului - şi cu 

acela, ansamblu 
dela Bucure,1I 

In adul 1 şi Între aclele 2-3 
divertisment de cIowni muzi
caii cu bine cunoscutii clowni 

d·nii 

Ciacanica şi 
(aramela-Tizli 

Itinerariu 
pentru Ardeal şi Banat: 

TiJnişoara : 
M4l.rli 25 Mlutie; 

Arad: 
Miercuri 26 Martie; 

Oradea: 
Joi 27 Marlie; 

ClUj: 
Vineri 28 Martie; 

Sibiu: 
Sâmbătă 29 Martie; 

Sf.-Gheorghe : 
Duminică 30 Martie; 

Braşov: 

Luni 31 Martie. 

Vizita1i 
marele 
magaz~n ,~ 

lU[~ 
,. HlmUU~ 
---,----------------

Soms~r 

Amortizarea investitiilor Aplicarea legII 
timbrului 

A 

In oraşul nostru, 
Instructiunile nlinisterului de finante Comislunea centrală a tim· 

brului, în şedinla din 11 Martie 
8. c. şi'a doi 8vlzul cii In con 

amortismentele denumite - .pro formitate Cu art. 61 din legea Ministerul de finante VII tri!nile 
zilele acestea. un ordIn circullir 
administratorilor financiari din 
'ară. prin core Il" se \I!l face cu· 
nascut că instructiunile publl· 
cate în Monitorul Ofjcial" No. 
37 din 15 Februarie 8. C., se 
modifică la plutea referitoare la 
Îrlvl'slit,uni!e făcule in cursul 
anului (adaQs la paragrafLll81 a. 
ttlinialul final) in sensLiI cii se 
pol a.':orda, aceste amorllsmenle 
pe timpul dela; data de dUld 
invesiiliunile compl~cI terminate 
sunt Glilizale de Întreprindere 
pânii fiinele anului, in 61 cărui 
bi1anl Bgurall. Se acordă deci 

rota temporis". timbrului, apelurile contra hotă. 
IMPUNEREA. MESERIĂŞILOR rârllor comisiunilor de Impune re 

le. htxele succesorale se judecii 
de comisiunea de opel Instlluilti 
conf. art. 98 din legea Contrl· 
bujlunilor Direde, iar potrivit 
ari. 71 apelurile. contra proce
selor verbale de contrftventie, in 
materie de succesiuni se, judece 
de Tribunal. 

11'1 ce priveşte Impunerea mt>· 
serieşilor şi potriva 6\iniat€ lof 
72, 13 din instructiunile minis· 
lerului de [inanle şi pentru o 
clil mai edlitabilă Impunere, 
s'a hotârât ca numai acei me· 
seriaşi ce·şi cbsfllc singuri şi 
numai produsele lor, si fie irn· 
pusi la cola de 12 la sulă. Me. 
serieşii ceri pe J&ngll produsele 
lor proprii. mai desfac şi alte 
produse sau malerii prime, S6 fie 
impuşi la cola de 16 la sută. 

--
Combustibilul cailor' ferate' 

a muril o fală 
- La moartea Gizel Topschall-

In oraşul nostru, 
A muril o fatd' 
Nu·i nimic In asia 
Extraordinar • •• 
ŞI toluSi emuli 
Cdnd cei cari p(eacd, 
Nu au fost la fel 
Cum e lumea loaMI 

In oraşul noslru, 
A murll o raUl! 
Un subiect, desigur, 
Pentru multi banal, 
Mai cu seamă - acum 
Cdnd loIi se agitc! 
Ca'" delirum.lremens, 
in plin carnaval. 

In oraşul noslru, 
,A murit o faUlI 

In eCcllslii dIn urmă Ipoteză, 
Judecala contrevenllunel IiInd 
Indisolubil legali ee constatllrea 
activului succsesorallmpozabll, 
lunendll la care este supus moş .. 
lenUorul Contrtlyenlf nt fiind, 
cont tiri. 76 calculati În raport 
cu laxa slIccesoralli, 16 Core Vll 
fi impus, urmetlzÎi CII, ambele 
aceste chestiuni - impunerell 
şi tonlrdvenliunea nu, se pol 

L· '1 • t'>i 1 DI ţ' C F ReI 1 1 Judeca dec!i! odală şi numai de 
ICI alia' tmu el a ree luna , . . - a cu U unll şi eCt'illşi inslanlii _ Ilcea 

ŞI e'a fosl lin suflel 
Generos şl mare, 
Nimdnul nU'1 pastl ••• 
Pe nimeni nu doare . 
Moartea unII; {ete: 
.SlmpUl muncitoare". 

pre1urilor. - Un comunicat oficial Inve~mă cu judec81a confraven. 

Marţi dimineata la orele 10 
s'a fi/lul la direct/unea Reqiei 
Autonomă C. F. R., liciialia 
pentru aprovizionarea cu căr
buni a fufuror depozitelor dru
mu/ui de fier. de pe fnfrega 
rele a, pe inferna/ul de timp dela 
t Aprilie 1.930 pdnă /0 30 Se· 
ptembrie 1.930. 

S'a finut, câle o Iicildlie pen' 
(ru jiecare dedozil. In parle, 
can/itd/ile necesare fiind spe' 
cifica/e În lone cardi/, puterea 
de paporizare a cardijului fiind 
socolitiJ 7.15 Kgr. apă pe rm 
Kgr. cord;/. 

Repartizarea pe depour; a 
canliMfiJor de cărbuni cu pu
fere mare de vaporizare, pre~ 
cum şi a celor cu putere mică, 
va fi holiJrîlă de direcliunea 
generală CER., care va face 
şi reparlifia colelor lunare, de' 
slinare depouri/or de combus' 
tibil CFR., din fard. 

CUM VA FI CALCULAT 
PREŢUL 

Prelul este socotit loco depo 
zit, linându-se seama de costul 
transporului cărbunilor, calculat 
după tariful special VlII. 

In calculele ce se vor faCe, vor 
ii luate în wnsideralie, costul 
real al manutentei şi: costul real 
al rece ptieî. 

Prelul se va socoti franco va· 
gon, pe statia de receptie a căr
bunelui, de pe linille normale 
CFR" în imediata apropieIe a 
minelor furnizoare. 
:.. RecepliadetiuiUvI!i va ti tic.uiă 
la depozitele consumatoare. 

LIVRAREA CĂRBUNJLOR 
Termenele de predare a canti

tiijilor de cEubuni ce se vor achi
ziliona se începe dela 1 Aprilie şi 
se sfârşeşte la 30Septembriej1930. 

Minele de cărbuni au făcut 
ofertele lor pentru fiecare depozit 
CFR., având în vedere necesităliie 
de combustibil aie acestora, fixate 
mai dinainte de administralia 
CFR. 

DECLARlTIA D LVI STAN 
VIDRIGHIN DIRECTORUL 

GENERĂL C. F. R-
D.I ing. Stan Vidrighin, di

rectorul general al cllilor ferate, 
3 făcut ziarului .Argus" urmă· 
toarele declarali1tni În legătură 
cu aprovizionarea drumului de 
fer, cU combustibil. 

- "Regla autonomă CFlt 
inţelege si dea tot concursul 
său industriei naţionale, de 
IIŞ" manieră, tnsl, incât nicl 
intere8ele administratiunei no
astre, si nu sufere. 

"Calea feeatl fiind un prin
cipal consumator pe piaţa in
terni, este de datoria furni
zorilor· ei. - c~ri' au ca 
sustinltor principal drumul de 
fer, - să fie rationali în fi. 
xarea preţurilorj dându-ne 
aSI fel posib;litatea a fi clienţii. 
lor cei mai statornici" • -
Romania la Expozi
tia Interna'ionali 

de blănuri 
Mmisterul de dom2nil a acor

d,,1 o SUffiO de lin milion şi j.j
mătdle lei. peldru pluliciparell 
României la expozitia inle,na· 
tională de blănuri şi arUcole de 
\lânal. CII re se V8 line in curând 
la Lipsc:!. 

Convocare 
~, ~ __ ~_ _ __ ._,_~ _ o, 

'In conformitate tU art. 23 din 
statulele cooptraiiVtl, Dn1i acţio
nari ai Coopuativel fOlest:tre 
.. Crlşa'la-, qin Damlp. sunt con· 
vocaţ/ la 

A~nnarea generală Of ~inara 
pe ziua de 30 Martie 1930 orele 
II o. m. (Il localul cooperatlwl 
de comum, din Bratca.. 

Ordinea de Z·.: 

1. Dischidetta aiIulIQrU Il 
constatarea dreptulu! de hotarire 
al odunâfit genrrale. 

tiun!lor. 

Stiri şi fapte • 
Comitetul inspectoratorilor ge. 

nerali ai armatei s'a Întrunit din 
nou, Miercuri dimineata, sub pre
şedinl1a d·lul ministru general H. 
Cihoschi şi fi discutat, În conti. 
nuare, caracterizarea ofiterilor. ce 
urmează sti fie avansati, pe ziua 
de 1 Aprilie cor. . .. 

Din partea M[nisierullli Muncii, 
primim urmiilollrde: 

Anumite persoane rău inten
ţlona!t. au n:fspt1nrflt de cur{lnd 
ufi~t, conl1nllnd informa/ii false 
cu priVire la tmigrarea r" Franţa 
a lucrătorilor roml1ni. 

Act'sle afÎş~ sunt tniocmite ca 
din partea Min/sterul.l! MuncII. 

Iar pe mine unul. 
Naufragiat 
Intr'o lume mictI 
Josnic(J, meschin(J. 
Intr'o cloacc'1 unde 
Bărbal' şi femel 
Patimei se'nchind, 
M'a 'ndurera t 1 ... 

Şi aşi da tn trăsnet, 
Toaf6 lumea osta 
fnrmljbl/d'n rele 
ŞI nepăsdtoare, 
Tof oraşul dsfa 
De-o la/se! splendoare. 
Penlru fofa moarUI .•• 
Fata "muncitoare /. 

CONST. BAI?CAROIU 
al.. _ 

Impunerile fiscale 
Minlstuul Muncii desrilinle Comislunlle de apel "0I' incepe 

formal atilt faptUl cd ar fi di!- t;l lucreze la 2~ Martie 
pus tipăflrta acestor afişe, cill Ministerul de Finon/e l'a tri. 
şi afirmatiile ntadtvifrat~ ce ele mite. zi/ere actsfea un ordin cir
cuprind. Totodată, Ministerul cular, tuturor administratorilor 
pune in rJldtrt ctlor [ntuesafi financiari din lard. prin care li· 
cd, data începereI fnsr:.rluilor St lIa pune In .. edere s4 Ita md
pentru plecare f" Franla şI COlldi· surUt ntc~sa,e. ca, comis/unil, 
liunUl ce se IIor CUt \lor fi aduse la flscal' de apel sa-,l tnctapă 
tim!', la cunoştinla pub[1că, ln activitatea pe ziua d, 25 Martie 
m(ld oficial şi sfătueşte P! mun- a. c. Aceste comisiu.nl .. Of fi 
cUori stJ rămdnd la locurU, lor, compuse. dintr'un magistral, Uit 
spre a nu se expune, a face delegat al fiscului şi an delegat 
chtlfuell zadarnice. . a l contribuabililor. Comlslanile. 

De IJltfd. organele tn drt.pl fiscale de apel urt1leazll a·şt tII. 
lntrtprJnd cercttăril~ neCesare tocmi ~stltJ programul de luctU, 
pentru Il dtSCDPtrlr.u.!, şlP,4dleps.lru.. :ea hI (acele. MtpWletUor 4b'tr-- _e 

autor ar aCls/or o IŞI! a se. sl!lar categorll de conlrlbuablli., 
• sd {JOatd lua parte dtltgafil ... 

TEATRUL REGIN A MARIA I contribuabli/lof, cari Bunt Impul', -! 
iar nu un tieltgat ales la tntt2m-

Duminică 23 Martie ~rele 10" plare. • ' .' 
dimine~la 

M~~{ fl~lIYAl A~I1~n[. 
dat de societatea Mărăşti, din 

Bucureşti. 

f 

Stabilirea inventarului 
Ministerul de Finanţe 

Ministerul de finanle a trimis din scris, in care se va menlona 
un ordin circular tuturor admi- felul materialului din care este 
nistralorHor financiari şi tuturor f';eut mobilierul şi pretul de cost. 
şeli!f.iU de vamii prin care le face Confirmarea mobilierului ce 
cunoscut că În conformitate cu s'a primit, se va face tot prin 
dispozitiunilult. 2 şi următoarele rapmt de către Sectia Arhitecturii. 
din legea asupra conlabilit5ţii Mobilierul cerut şi predat cu 
publice din 29 Iulie 1929, alcf.· aceste forme se va inregistra şi 
tuirea inventarului patrimoniului se va trece in inventar, notân· 
ministerului de finanale, este ope- du.se In coloanele respective: 
rajiunea, prin care se determină felul materialului (stejar, brad, tei), 
evaluarea patrimoniului Statului, din care este filcul mobilîerul, 
operajiune de mare importantă pretul de cost şi data primirei. 
pentru cunoaşterea precls6 a Evidenta se va line in aşa fel, 
activului şi pasivuJui, aceslul pa- încât să se poata cunoaşte exact 
trimoniu. şi ~n orice moment intreg mo-

I~ ~ riln 
IValf~VI[I 

Direcjiunea generală CFR,. şi·a 
rezervat dreptul de a hotări 
asupra ofertelor prezentate Marii, 
în termen de 30 de zile. 
CANTITĂŢII LE NECESARE 

DEPOURILOR . 

2 RaIJQrtul consiliului dt ad
I min/slraţie ~i al comitduiu! de 

cenzori. 
3 Aprobarta bilatJtulu.1 gestiunii 

anului 192:; şi hotdrtrea asupra 
tmpdrtirei bmelJciulul. 

In localitate s'a constituit în 
acest Sens un comitet de onoare 
şi organ!zatof, în frunte ClIP. S. S. 
Episcopul Roman Ciorogariu şi dl 
General Stângiciu pentru aduna
lea fondurilor necesare terminării 

Mini&terul de FInanţe, alatat 
holrArlrea, pe care a flcut-o 
cunoscută tuturor administra- . 
torilor financiari din tari. ci 
plata ImpOZitului pe lux ,i 
cifra de afaceri .pe luna fe
bruarie R. c. se poate face 50 
la sută plnă la 15 Martie 8. 
c. iar restal de 50 la suli 
până la 1 Aprilie a. c., ca"d 
contribuabilii vor trebui si 
prezinte fi registrele speciale, 
de plata acestUi impozit 
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Pentruca pe viitor să se poată bilierul şi zestrea de care se dis~ 
line o e'lidentă efiCace şi strictă pune, vechimea în suviciu şi 
a intregului mobilier de care biuronl unde se află. 
dispun administratiile financiare Pentru atingerea aceastul scop 
şi v1imile; se vor lua urm:'!1oa-· şi pentru asigurare in vUior, a 
rele măsuri: , bunului mers al serviciului, se va 

"Orice comandă de mobilier, 1nsllrcina Un flJnqionar destoinic, 
de orice fel. nu se va executa care va indeplini şi atribuliuniJe 
de Sectia Arhitecturii din acest de tinere la curent a înventaru
departament, decât in baza unui lui văm~i ce conduceti. o: 

raport scris, justificat pe temeiul Funct;onarul desemnat va avea 
nevoilor reale ale selviCÎu!ui. răspunderea exaditii.lii datelor 

Predarea comenzii io se va şi operaliuni1or instrise în în
lace de Secţia Arhitecturii CU or· ventar. 

~
_ ~G,.. ~~~~~~~ - ..........." 

_:' TEATRUL ~E61NA. MA.RIA.I'~ I Marele Tur:~oL"i~:f:rei COJnlce :i 
m ' y Marii 18 Martie 1930 ~ i 
Î VAD~~~p .. y'~SElA ; 
m 3 mari acte de LEHAR 

I
~' O singura reprezentatie cu 

Profesorul Aurel Bobescu 
Dirijor 

1 
Henl'ietfe Sadoveanu \!l 

G • dela Opera Românii i 
l' . ~ 

Gretta POpp :' 0_ D. Carussy 
Primă su~re!ă. Prim comic l 

'... .. . ._ J~. Rabega 

~~~::=~~ 

. ~RA~I~ . 
B-~ul Renale feI~i~ând n~. 11 

. So~lnăG-ne un mare traupnn 
de marfmi. am pus tn VâHlar2: 
Molino , • • dela 28 lei mir. 
Şifon pl. albiturI. 32... 
Kar!on {Slambii}. 38.. • 
BSl'chet • • •. 40... 
Zefir pl. d!mii<;l. 48. • 
Pltturi gr oase 
pentru inlernale • 400 lei buc. 
P!lpuml. . • • fi06 • .. 
Pltnzl!l pl. ceElrcea-
furi de Pili, 140 cm. 
Iălime • • • . . tiO lei mir. 
Plnzl!. pl. cearcpa· 
furi de pHipumi 160, 
1&0 !joI 200 cm. liilime 150 • • 
Teniss·flanel {finei) M " • 
Stofe bărbăteşti de 
18aii ••• • . 300 • " 
Pânză de casă dela 3'J.. .. 
Pârn:8 pl' sailele dela 80.. • 
Feţe de rn~se dela 100. _ 
Şervcle de masă dela 38 lei hUr. 
Şervele pl. pahare dela 28. • 
Cuverluri albe de 
pich€! dela • • • 300" 
Cu'erlurl de pichet 
diferite culori dela 300. 
Pânză de iulă, ioa 
ctm. lălime dela • 451ei nllr, 
Pânză de lulă, 140 
le.l!me dela • •• SS.. " 
Basmale (cârpe) dE' 
lână d€lll • • • • J2Q lei bUl:. 
BasmlM (Cârpe) de 
Illii dela •••• 25" • 
&lIsle dela • " 9 e " 

Preşurl, 65 clm: 1&· 
lime dela. • • . 110 Iei mir. 
Preşuri 90 clm. lii~· 
jhne dela. • • • UO)'. " 

La fel şi celelalte 
articole se vând 
cu preţuri extrem 

de reduse •. 

Cărbunii necesari au fost re· 
parlizali pe depozite consuma· 
toare, grupate In inspec;fluni/e 
de tractiune, dupiJ cum umeaza, 

Inspectia 1 Bucureşti 81.430 
tone. 

lnsp. II Piteşti. 20.930 lone. 
lnsp. III CroiolJQ 15-740 lone. 
Inspectia IV Timişoara 50.580 

tone. 
1l1sp~ V Arad J8.640 fOile. 
Insp. VI Snfu·Mare 42.610 

fone. 
!rtsp. VII Te;u, 54.970 lone. 
Inspectia VIU Cemăuli 30.560 

tone. 
Insp. IX laş; 30.040 Iane. 
Insp. X C/tişinău 5.820 tone. 
Insp. Xl Galali 22.420 lone. 
Insp. XiI Bacău 28.620 Iane. 
Insp. XIII. Bucureşti 1..2.650 

fone. 
Inspectia XIV Braşov 35.810 

lone.. • 
In totalal admiaislralia "'cdilor 

ferate (Jre nevoie, In lnlero alul 
dela 1 Aprilie ŞI pdnr'J la lO 
Septembrie, de O cantitate de 
471...820 fone carbuni. 

CUM A DECURS LICITAŢIA 

Licitatia a inceput la orele 10 
dimineata, in sala de Iicita\ii, a 
directiunii econoQlatului CFR. şi 
a decurs în cea' mai perf"ctă 
ordine .• 

S'au prezentat la aceasta lici. 
tatie, toate minele producătoare 
de cărbuni din frl1reaga tară. 

Licitalia s'a tinut cQnform prc:. 
scripliunilor şi caelelui de sar. 
cini, Intocmit de consilînl de ad
ministratie al Regiei Autonome 
CfR şi nu s'a' produs nici o 
contestatie din pllrtea nimănui, 
întrucât au participat toate mi
nele. cari au dorit şi cari au 
avut cunoştintă, din vreme, de. 
spre licitatie., . 

Muli dimineata s'au !inut pro. 
priu zis trei licitajii. 

Prima pentru aprovizionarea 
Cu cărbunii lignit. 

A doua pentru aprovizioarell 
de cărbuni brani, iar a treia:pen
tru aprovizionarea cu cărbuni 

, superiori. 

4, Da'ea drslegdrii consiliului 
dl! admill,stratle fi comiWulal de 
crnzori pe,,'ru anui 1929, 

5. Evenluale prupunerl .. 
8ra/eo, la 9 MarJie 1930. 

ConSiliul de Adi!\inistn;ie 

Nr. 6255/1929 Corp. POlt. 

PUBLICAŢIUNE DE LlClT AŢIE 

Subsemnatul portllrt!, prin a
ceasta publica, eli, tll baZ8 decl~i
unii Nr. 2439L şI G. 27512/1929 
a jlldeditoriei urbaniI Oradea În 
favorul rccfam·ntului It Carme n" 
fabrică de ghete S. A. repr. prin 
advoclltui el Dr. Eug{'n Gal; pentru 
Incafl.iHea creanţel de 18.470 LeI 
şi sece sorli. !le fixeazl1 termen de 
lldtatl! pe zIua de 1 9 Marlie 1930 
ora 3 p. m. Ia fata locului In O
Tad~. Calea Victoriei No. I şi 
str. VI.hut! N o. 23 ora 4 p. m. 
unde se vor vInde prin lkltaţlune 
publicA jlldlcllfl, au 10 rtlobll, gar
derobe. noptlere, mest', foteluri, 
canapea, CQvOale, hblourl, per
dele in ve loare de 14.700 Ll'I. In 
caZ de nevoie şi sub prrt\ll de 
estimare. 

Inlrucât tnobile1e cari ajuug la 
J:cita1ie ar II fost e)l[l!cutate şi de 
alţli şi aceştia şi-ar fi câştlgat 
dreptul de acoperire, 11.,;liatia pre
tentA este ordonatA şi In favoru! 
aCestora, tn lOtnzul ITI. LX.: 1881 
§ 102. 

Ofad~a, Il 18 

I Vizitat. 

Februarie 1930. 
ŞI. OH!, mu, 
şd-porlărel. 

Bodega ,i 
Restaurantul 

AI. Popovici 
"Plaţ. UnirII No. 7. 

Servi[iu prompt Si [On~1iin[iosl 

MA~~~UUlUI Of LA M~~~~lI 
Români. luati' parte în număr 

ciit ma' mare, p~ntru a afirma şi 
de asUidaUi neuihrea şi respectul 
ce·I avem şi datorăm, celor ce 
s'au sacrificat pentru neam şi 
pentru înfăptuirea României Mari t 

Clubul spor1iv· "Hagglbbor
din C uj OT!Jlinitee'l.ă la Cloj, in 
a61~ de s:imnaslici 8 liceului 
rom. ce!., 10 22 şi 23 Martie a. 
e., CII încep€re deld 8 dim •• un 
concurs de scrlmii pe Întreaga 
tară pentru camp:onlltul lloretă 
ş! sebie I'l ortlşului Cluj, cu urmă
toarele condilhmi: 

1. Concursul se organizează 
conform dispozitiunilor regula· 
mentului de scrimă al F. S. S. 
R~ (regulamentele internationale) 
pentru toti membrii amatori ai 
unei societlll! sportive· afiliate 
F, S. S. R. . 

2. Conc1lfenlii vot fi imp1irli!i 
in grupe pe baza tnscrierii, de 
mem brii juri ul ui, 

3. Taxa de Înscriere este de 
persoană şi armă 100 lei, pentrU 
ambele arme 160 lei. 

4. Termen de inscriere 18 
Martie a. c. Până la data aceasta 
Înscrierile reglementare ti taxele 
d ~ Înscriere vor fi trimise pe ad· 
resa: Zador Arpad Cluj, str. TI!' 
narilor 4. 

Premii: 
Toti concurenlii vor primi câte 

o medalie jubiliară .Hagglbbor", 
Iar primii patru concurenti, din 
finaiă. vor primi în ordinea cla· 
sificării un obiect de artă. V fi 
concurent nu poate primi mai 
mult de cât un singur premiu. 

• 
In zilele de 17, 1..8 şi 19 Apri

lie sunl oprite orice spectacole 
de zi sau de noapte. Prin spec
tacol se fn!eJegc: leatre,· cine. 
ma/ograre, cancerle, serale saa 
ceaiuri dansanie, baluri, orche· 
stre, Idr/fari, varieteu, ele. 

ConlralJenifm/if vor fi dati tn 
JuillcaUl, 

Dificultăfile ·la ex .. 
portul vitelor :: ~ 

I 
III . urma tnchftrei convenţiei : l 

eomtrclale ltalo-romllnt, un mare li ~ 
numdr de ntgusfori italieni Q. 

sosit tn Iar", ţdcdnd cumpdrdturl 1; 
d~ vitt. Cea mal mrlre parte din !Il 
acestI. vitt, eu dfstilfalia Italia, '.Ii 
au jost tdmise Cn translt prin 
Ungaria, ca PUllct de fronlimJ 
a/egt2ndu-sf: Epis::opia BlhorlJlu1. iti 

Deşi lIit~le proveneau dlll fegl· ili 
uni absolut St1nr1toast) dill pUllcl j 
de vedut zoo/eerl1lic, totu,i . au· 1'1 
toritdlte arrgafe au rn:ercat.e! 4 
laed d tic u ita ţila ttansltul "IUt/or !ni 
exporf<llt. din RC1mllnla. - lut2nd i 
ca pretext, motive sallitare. 'CI 

Exportataril ou' rt~lamat mi- Pt 
n/sfertlor compttinte, acest sls~ it 
tem, ce;(ind apdrare.a tnttft&~lor ct 
noastre, de export III Tltlelor fII iei 
/taHa, rll translt prin Ungaria, . 
rntrllcl1f. ~ cunO$cat, ca drtptul dF~' 
trau"t ne , garantat, prlnlr'o .~ 
convenţiulle. ,le] 

Tot publicul romAnesc 
esle convins că 10 

RestaurantUl ~i B8~Ha 
,,0 itl.l Zll 
din Calea Dorobantllor 10. 
conduse de subsemnalul, se 
pot lua cele mai excelente 
eperltlve şi deUcioasele mAn' 
cărurl rom8.neştl, (:u preturi 
extrem de reduse. 

Oreta!' special ou relllt 
mitii mitilei, patriclenl, fu' 
dulli. momlte, fleici muşchiI!' 
leii. etc • 

Vmurl dincelc mai e1CCe' 
lenle servite din pivnifă pro' 
prie, începând dela :50 lei litru 

Concert de .. odlO 
. 'Il palefo'" . 
. ' ' Proprietar:, 

Gheorghe Botezat~ 
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