
... .., .... Je:a. Nu- 4_ "'v ryWJM=t nFf"'"",, 

~ 

J LEI 

Director: 

- -
Dlui D~, TatZ.1,f. NCichi, directorul 

a a U UI ultural 

1. Ş T EFA NES C U ~. Arad 

Itrtul 

e ccd 

~nctionarii pensionati 
II CI! h · J Ne-om obi,nuit eu multe tn vlală, 

Morala electorală 
In curnnd, dUţJă cat st spune, 

vom avea alegeri comunale, du· 
pd un an de aşfel/tărl zadarnice, 
de amd"iJrl inutile, fII care timp 
am fost s{Jtctatorll, tn faţa cd
rora ~ a reprtzmtat eşecul pro
,rrramului blozonat cu: cinste, 

; " ... intotdeauna c lU.en-
,tu1 a .0'" , 1 Am trecut tn revilltll., toate invecli-

-.....:. ntliţilor unei naliUD , 
pub1kl<, ca 1 analizead, dorinjele, vele vi lipsa de :con,tiinlll, am a-
L'I liriii e ~ ce:r;pansiunile, se achi- ,taptal mereu o Indreptare, dar nici, 
) tllVi"enuenzreutiilile, producind Intre odalll nu ne·am gândit, cii lipsa de 
__ zi g '1 o armonie bine- recuno,tintl. merge piinii aoolo tn· 
~nl1'\J ).. IIOC\a e,si! dellchidli drumul cât si se uite tot ceiace altădaUi. legalitate şi ordine... . 

'il!oare, cate ti'a aSigurat. liniştea ,i un traiu 
inil ~. ul' 1 • d tiI tr' 

. Sil/ragiul un[ver.s:ll, cu tot la· 
boratoriul lui, plin de m Ira colt. 
una mai fantast/efi dedl. alta, 
Iş! \Ia scoate la luptIJ tII arella 
politică, n'Ji toreadolJ, trnbrdcati 
tn haine martiale, pldmddiţi In 
şcoala propagandei, iar acum 
PUIi să dea examenul de tnain· 
tare la gradul de viitor dem.
nitar ... 

se ir, 'teS UJ, Insii membrii de tihnit, jie, ce Ul ce azi le ez n o 
a la g;ridecat:~ri unul Stat. s'au .făcut larll. ... 
I 1 ueere. paslvltate crinunall1, Funcl'onaril pensionati, IIU prl· 

I ru O~i11 de-O 1 te condu,1 mese azi nici-o recompensll moralll. 
, bine·"e sentimente ~gO 5de, principii Hilcuiji de nevoi. se vlld tn loam-
l1\ie, 1~'1n activitatea ar. i" na viejei., cu puul nins de ani, , b . 1 i peste tat s ... 
'Ie U~~rlzonturi urg, 'i IIlor,1 de puteri ,1 cu lngratltudinea • ii acea masivă persplcac • 
• !!'lasc tu.! de Stai, destinatll sll guvernllrli in fală, I1IImtngâlati cll 
;are a OI\1U alacurile Inerente .ervici!le aduse unei natiuni, n'au 
llii, alb.a rico:; _ acel Slat, _ aduCe fost decIt nişte pietre cjeslinate a 
2 cM~ndllce f~ drumurilor bltute clldi altora palate luxoase şi lipsă 
,cuibu,'.lne pra de griji. Iar el, acum sli-şi pună ln 

S' a sunr:d mobilizarea pentru 
loti membrii organizării.r po· 
lltice. 

oblle're. t 1 de corbi tDcep sl traistă anii ,i .ă Inceapă pelerina
IIrodn~~ UJl ti: sre tâmpnl organ.!· jut cllire aUe tărâmuri mai feric~te, 
'ducll re alune pe d atui ale aşteptării vietii veşnice. 

Inslruc/iufd/eprlmite pe sec· 
toare, au lozinca, dt,-a nu cruţa 
nimic pentru reuşita scopului şi-a 
carzdlautulu7. 

~r'l ~.··Ior sociale te'folla, esgu... l' , , n.... --ea de fapte li' a Dar pAnl( cind 1 
d 9C ~alB" acUZ'" , ARISTIDB 
e. Il le vede ruln., 

Jară II' re el, 
, ,.' toate naliunile, ImblUrAnlte. 
le ,m~1 ,. 1D rma uperlen-

cauu Iciltora lor, ; li i lot 
;i ever., au cliulllt II ~.m nei , Stat 
1 ă . ar fl putut crela unu • 1 

I al .)~ , "tAI {a!li. de na- j aa!le precar.... a , 
(eli ,i {alli de conştiinta eu lUI,' 

~ pentru reuşite progresuiui '1 
~~fla ralull, ~lIcrlficlul persoa

~r 
n ft HI)\~ntalli zilelor, adu,! tu frun-
a n t umei orgaJlizaj!um. la conduce-

~l"1UIOr Infere .. cu caracter gene-
ne l' 'tau nici la noi. orig inea 
d-Iu.1 IIU UI , f Il 

:. eoJabClratorli lor In e orlul' e 
Iru ~e pentru reu,lta unei caUle, 
I_-,m program, sau principiu. 
II R~g 1. tIIsa eondllcerli, de unde !l8 
'!elul .!oran principIIle de urmat, .au 
. i ţ II 1 (Idarea unul sistel\1 non, delltinat 
~odell'le IUIl1tl!jirii ~curilor, lIe hotllrlae 
~ fin! Ilatll. pentru toj! eel ce con
,II ,1 cc;au la reuşita activUlUi (, re
reci8l11i.peDllli, moralI!, penlru IIIr-lIda
_*01' 'lnchinalll binelui general. 
).~u erau crulate, aces1e recom-

;:le' morale, cu rezultate urla,. 
IImulerea ac!lllJlilor .. respedul 

lndi~:ror._, , ___ . . 

O--~'in. e eRU ti sun. t ace,t1 colaho· 
. al Statului - luat tn senil 
lua - .. ~.u. ostat' iii Oldlnei 
~ogresulu1, pe omerU clirora 

rai rO'1l greulate. rbpnnderU 1 
.. ,,~ ligur, el lin demnitarii, de ti
""",~'ri al unor portofolii ministe· 

- t, CII efemere şi dubioue caii-
HIiI!ili8 IIIU ai mandatllrilor lufraglulul 

nul I 
J1ndcl foii aceştia !rec, se (Da
" ca o piatră de moarll, unii 

C Uiild In mocirla compromisurilor, 'II a obscuritlljil eternelor cAm
f!lJn IInulul Iocapacilălil, 

Omo111unt functionarii, pigmeii Sta' 
"Cu larclnli grele, dar nesoco

CU pii,uruburile ce lin &lrâns plellele 
',organlzaliuni. -

11:1 ~eru\aji din toate plilurile 10-
~,'.I~ U se dau greutalea aplicărei 

.. B i. t"r ..• execut!irll lucruilor, pu' 
· i,' :11·1 ln contact direct, cu cetii-

i " k I id, penlru CI11'II: lşl sacrificII. 
j\lag;f! dorlnlele, ca treburile pu· 
. , al fie 8at!sllicute.' 

T e!eforlmCind din greu ,1 pIli tit prost, 
iOse,te 'riala, lIpsitll de orice 

~c/iunl, in lIer~lcinl multimii. 
iri' JI: noptile pierdute. pentru a 

• punct cu lucrilrlle din core nu 
't'l!J,.;.e cllt benefici~l moral, cu sIl- 1 

~8 bbrtultă de lipsuri ,i mi. ~ 
>001 functionarul, esle apostolul I 

~. ~Ior, N\tiodaU nu este al lui 
q'~~i" Uora, nimic pentru el, ei 10' 
" enlru colectiVitatII:. 
AR,~ ~ ales acum In "umile de 
) 18, \ ac:utli, elind 8al.riul Infim cu 
· "'este '-'b tt au; In, nu-I ajunge nlei 

enu a astupa gura foamei Cll-t 

~ ~\,:.reş~ c~ •• el este pus' Intre 
'li ŞI DICO.all, tnfrunUlnd 'Ii 

~d observaliile. Ulrl1 a avea 
" \ .să Se explice. Esle vlntu-

"Z! ··qIDtul vremîi, ca o Il1fiml1 
\'0 \:h.:. R~lIOcI~lli, cu toate cii repre
'# 1< ranit. ol'dlnei ,I-a progre
~t;0i~ 

---F~himb insl ce i se di ca 
iJair-ul,ensl{ pen,lru IIo!rvicille sale: 
j I! • S(); ~ peregrinărilor in interes 

Argumentum 
haculinum 

Vmul şi tuica, cu puterea lor 
coiosală, vor IL armele celt mai 
de 'emut. Toreadorll politici, tn. 
armatl cu ele. lfl sunttul mar,u· 
lUi eroic, al. Ctlor cari merg la 
o izbiîndă slgurtJ, caută taurul, 

In viata politică de azi, acest inca". sti-şi impltlnte lancta 
argument al boston ului a ajuns ct-l va ajuce aplauzele ,efilor. 
la inaltime. Dela· Camera.' până Nărallurile rele, cu tot amal
la cea mai obscură reprezl!ntajie ganu! lor de tendinţe dubioase, 
a regimului electoral, el îşi arată tmpodoblte cU vultie minciunii, 
.capul, Infiilişat printr'un produs aurlte de verbul tnflotit,l pro
al tavernelor - in alegeri - misiu/ll cillice. or sti se scormfJ 
când cetAjeanul face cunoştinjă Cu neasci1, pentru ca pe tron al lor 
tnţelegeua unei atitudini altruiste, sd se cocoaţt, (.JocUi sini,trii ai 
pentru viitor; aCaSă când fn vir· ipocrizle/. 
tutea aceluiaş argument al basto-
nului, redal însă aici sub o alU Inajanul austor apropiate 
ipostazli, de exemplu, a fnşelării lupte, unde combatal1ţ/1 sunt 
iluziilor, inconsequente in promi- produsul a doud tlas~ diferite, 
siuni, uitarea delicatejei din tim. prin forta lucrurilor. dela daI
pul propagandei electorale, etc. 'dlil /.or, nu va lipsi poate pe 
este silit M recunoască, Că nici- 14ngd ţalcă li vin, nici ciomlguI 
odată n'a fost mai fericit. de cât stramoşesc, cu struclur.J ciolo
atunci când a făcut cunoştinjă rODd, de rdmi1#f6' prelstorlct'l, 
cU toate pseudo-binefacerilor n/ci amtninţartJa cu urmdrl da· 
aduse de regimul unui argumefl. ruoase, pentru ui ee nu vor fi 
tum bacallnum, tn virtutea căruia eOllwnşÎ cu argumentele obil' 
lri!ieşti ca tn ~en • •• ._,nll;te. 

Sub influenja:' magică--.a~ :-pd1ftrrJ mu.lţl UJlltwiHment p(I
stui argument omnipotenl, ca litic, est, o pt.tnctre, o 'tolup
sub razele calde. a unui soare tate' diobolkd, din care·Ii .a 
tropical care·ti varSă în creer procura pentru mult timp rezerve 
o doză de moleşala, boln~vicioasll de humor şi polleşti bizare; pen· 
reese la iveală, că se poate crede Ira şI mai mu/ţI, tflStJ mai ales 
de multe ori şi tn ceiace ştii pentru acel ce.tlu plutit o cllptl 
bine Că este absurd. t" tmperiul lui Bachus are sd 

Taci, asculti şi crezi, nu ceiace fie o amorti dtce{Jţl~ pl/lI<l de 
v"zi cu ochii, ci ceiace simji coşmare pupetae, 
prin acest argument miraCUlOS. MI·aduc aminte deo prt!l(Jt!I-

Vrei să ajungi deputat? ia ti gondrJ dor:toralO. peste care 
in propaganda electorală un bun timpul nu şi-a aşternut (/led ul
mănuitof al argumentului bacu- larea deplină, cdnd o seamd de 
Iinum şi ca din formula magică indivizi suspecţi. pllitiţ/ din has· 
a unui fakir de pe Oange, te naua orJlanlzafuIIUor polItice, 
vezi fl1 automobilul Statului, ue. $ClU de aifli eărora Il se dă~ 
când preocupat de multe gAn- duse perspecUlla de-a ocuoa o 
duri, treptele vreunui minister, demflltale lfi Stat, spe::ulQ~ nal
pentru o intervenlie, sau iscăli- II/tatta multimii. mal rău ca 
lea clltărei oferte, a cutărui mar~ prtstidieltat(Jrul din cortal unul 
exportator. ~, Mlelu de prorlncie. 

Vrei să convingi c:::ă eşti bun Atunci a/ll auzit, cun fdtd 
orator popular in alegeri: intro· nici o ruşine, se {dgădaia mu/ţl
du printre auditori câtiva expo- mii, fără c~a nial mbJ je'1i1, 
nenU ai bastonului, şi te vei cd tn iată ee se vor tfllrona prin 
convinge, că nu-ti lipseşte ta- ajutorat el, toţi acei ce le vor· 
lentul, ba chiar ai Să cauli să besc, '.ituaţia tuturor ve va tm· 
dai şi leclii de peroratie 1.. • bandtaţi, Şi ca totul sd fie un 

Vrei să arăti că un regim este bine. etern, vor scoate din tara 
bun? Organizezi cele cu stin- aceasta, preotii şi rlfvăldlorU, d 
dardul patriei şi placarde patria· fiind ce! cari aduc cele mai 
tice. cărora le dai lectii de mar} pfljudicii poporulUi ... 
seri mă şi instrucjii de luptă, 'MII t"trtb: Oare, ctri:u,Ue 

Vrei să dovedeşti că nl1 eşti condu6abare, $! vor 'oll)sl şi 
imbecil, incapabil, incult, etc, acum, In vrtmta Q9ta dt crlztl 
toate le vei avea, atund când moraid şi matuiaM, de aceleaşi 
ai sa stiipâneşti arta acestui ar· arme fflfer"alt, d~ plirld acum, 
gument al creatiei rudimentare, s'aa t:lctlca luptei, va adopta noi 
dar energice. pri" :Inlf, m'Ji orustt, mai apra-
Şi daca vă convingeti de jus, aţJe de realitale?l 

tele a celor expuse, cercetati tre. ., ". Toreador 
cutul plin de jale: privili prezen· 
tul, turburător şi al unei. .• veli 
intelege că aşa e; dar până 
când în această tară. dodUi şi 
buna, plină de iluzii şi fantezie 
poetidi, argumenturn baculillum, 

CeHli şi răspAnditi: 

va fi bagheta magică, cu puteri 
miraculoas!', incAt să poată face ,., 
din alb negru şi din negru alb? 

. Tr. B, 

~,ECOUL" 
organ de curaj românesc.' 

~iU dela un colt de 1arll In 
, IL al de imaginea c:utllrui In- _ 

or~ş,e,~toral rbbunl1t"t, lIau d' 
~erlel dtpersonalltliN lIIale int ~: 
~Ipol ~ri,tl' celor ce-au llutu~g:~: Viata . "" economIca 
ro, va .rll'1 frauda llaivitlil,lol' ul 
:e pOif'lIDctionarul este pus i ~ - - In ultimII ani, vIaţa noastră e- care Sil-ş! vadă asiguraU. mlicar 
puoâ~duttate. cu mentiul1elll n. III· conomlcl, a trecut printr'o crlzll, plata Im.iOlltelor. . 
indr, 11' II b il... aCODle. : care s'a resimtit il1 toate păturile Nădr jdea tuturor, era 1!1 ultimul 
Se la gelDd toate ,icanele s'au irosit, sociale. ŞI cu cât trece vremea, timp, La stabilizarea leului, tr!m
,i tf/!llUllmenl SOCial, functionarul _ ea tinde, să ajune-ll Apogeul, bit~t! a~a de mul t, când cu fa
~le noi, U lIlari greu1i1t1 ,i sl(nllta' creelnd prin insuficlenta produc' cerea fmprumutulul- . 
şi va fI:Jlll~inatit In anii cind it tre. iluni! agricole, şi rularea articole- Mai toate tlirile, dupA r~&bO!ul 
r'llo rri (ll1te sufleteascll ,I-o sa. Jor comerciale, O stare de spirit mondlilJ, au trecut prin asemenea 
. (heltud ~orlllll, e IICOS la pensl~ agitată, Cu reflexlunl pIIne de sub, crl;i:e economice, dar după un 

, . Ihmp}" • le "" t t' II - ti ' • ~t- valo Ifl 'ăvarş1r!.· i CI.e grarul eu C:OD' 8 ra uri ne O1Ş toare. timp au aJ 108 S"'y . r ce pro· 
II. .: :~l' 111 rece.. T~t ceiace lipsa IIceast~, a făcut. ca multe dusele, ŞI să oprească la timp, 
va pJi~ Pler:'~:\:ll vederea. Toate f"brici să-şi fncbldă por~le, Iă- drumul cUrC! dihonl. discordieI. 

" .... Sfatul ext .. ~mei sfângi a n ... ti{)l.tali~iUlor bihoreni, a hGt~r1t in adunare 
extraordinar~: "ca tn locul d-iui Maiorescu, num:t secretar general al Direclo. 
ratului Timişoara, s~ fie impus de prer~ct d. Karacsonyi Endre" ... 

' .. Aceasta, în urma deosebifelor calităii dovedite în funclia de consitier 
cultura),· cum şi pentru modul înfeligent pe. Cllre l-a doved:t înlru rezolvirea 
problemei şomerilor 1! ... 

Condifiunile în' cari 
vor călători funcţio-, 

narii C. F R. 
In urma tratativelor urmate 

intre d. ing, Vidrighil\, directo
rul general al c!iHor fer ale şi 
delegatii asocialiunîlor profesio, 
nale ale personalului ceferist, 
s'a decis ca în privinţa călăto
riei function.:lrilor căilor ferate 
să se aibl In vedere următoa
rele norme: 

1. Se va !!corda functionarilor, 
de toate c.akgoriile, cAte 12 cii
latorii libere, anul, plătite de 
administratia regiei autonome efr. 

2. De asemeni ie vor mai 
acorda, anual, 12 călătorii Cu 
15 la sută reducere In aceleaşi 
condijiuni in cari Călătoresc şi 
militarii. . 

3. Soliilor şi copiilor minori 
li se vor acorda 8 călătorii libere 
(gratuite) şi t 2 călătorii cu re· 
ducere de 75 la sută. 

Jurisprudenţă Importantă in 
materie de concordat preventiv 

Examenele da cai!a~ 
citate din sesiunea 

anului 1'30' " 
o dlg!)()ziţle din legea co,,· srJl sort Q llu CllrlrJIUnl!l de Ministerul instruqittnH, adilce 

cordaturul prelmti.. rl.fer!toare moliflccJrlle prO.1'lSe celac! t,ud la cunoştinjă cand:d~telor şi can .. ·" 
la COfllJOCarea credltorllor, spre magistrJtul delegat a raflllilt. didatilor i!1scrişi la eumellul de 
a se ,,,onunţa ~l val" co,,:o,. S'a fă~Uf aJeIla capacitate din sesji.ln~a anului 
datul cerut de d~bitrJr, estt. şI elfre d~blt()r,d Al, M"YJ~~ll, de J 1930, cari având dreptul s& dea 
ar:e;a previlzutd de ari. 11 din .41t ,s_a, c~· examen numai pdntru dou1 spe-

d )1 d rdrlll StI se Irhz!tJ din n l!l d tege up" care cre Itorii adml· sa rul c(Urt, iu :l~clll I d! ? cialităli, doresc a Ire,~'! ulosvna ~j 
tand cOllcordafal tI! princ{{)!1l ,t aru e tga~, ca secundară. că nu li se a prob a 
modi'tcdnd con:liflile propuse dt spre a C011I.'0.:a din nou crtdl • - 1 ~ l't t 

'J. tarii. Acei1la, prlrt • t • lnscnerea a această s[)eCla 1 a e 
dtbitorlll lor, a;esll va putea 1 d I GrP;,,0;rar<10;1I1 decât dacă vor deonur.e la milli-
admite acele con Ilfiu rzi. delpă ar, • avo:at; ~ il, sau t y. t "1 d 1 

O;JUS pe cOlli/defattu ti ~d d f s,er pâna 111 rei ZI e, o ec arl-
_care se poate dis~uta şi vota t de b 'tr~f), \Ie ca nu au nici O pr .. eter.~ie lOii 
corzcordatul. căci tex!ul nu p!rml e t [oru, obI'· l d ., d f'l . , 

lui sa sehlmb~ CO l:f!ţiilt dll1(1 IM. ca e Ca el o:'''~le. . 
Iar du)d art. 18 din a~ela$l ce s'a pdş!t la IIof şi p~ CO'lr1! Se at1~ce la cUC10~ In(ă c~dl-

lege, se "revede ca In cazul cOni Iiuni m"ale, c" fiU ti' datelQr şi candi,jil[; .. H Îlf,,;;rişl 
du&Jtulle nu pot fI tmnlnafe uflul c07Jl!fcia"f c"r el e pttirrnil t la examenele de cap~,;itate.'<:: ,.-' .... 
tafr'o singură ZI, corrlllluana sI! '1 ... t. a s() c al sesiunea artului I :~ _v -iOlrlvll . 
arb~ loc de dreiJt, fn ziua u~rnd- concorda! şI care d~cl a S'JS' pubHcatiei No. lil~J~ă33i9~1, din 
toare, Idri1 nlr;! o trzculloştiinţare ptn lat toate urmjrtrlle ~rejlto- .Monitorul Oficia; a No. 2~;3 dia 
pentru cel abuntl. rilor sili. sel lin'l tII 10 .. rezo[· 13 Noembrie 192,}, urmea,~A a se 

Ira cazul concordatulul ctrut IIarea cererii, prin m'Jdlflcorea prezenta inaintea Comisiul1ii me
de CO/ll!rc. A{ex. Mrlnescu (mal(. cona/tlilor care ar putea fi dicale, dllPl Cu.m se arat 1 mIi . 
de splrtoas! din Bilcure~ti str. schlml1afe la fiecare tumeil I' jos: ' 

\ 

Turda 41), tlJl.1mplaf ca _ dupd astfel să SI! zăddrlllcea:că re- a) Candidatele. -ti C3ildidetli" -J 

Ordinea lerarhlc:( Tn prima zi de cOllvocare a crtdi- ZI1[va'tl cererii, ceLace n a fOJI înscrişi la 1. lom3nii Cii ,sjlec;altJ 
a torli!)r ,1 dUf)(/ C~ unII crti/torl tra intenţia leg/alloralal. 'tate principala fII grupi A, pre-

. corespondenţa cu au şi votat a doua zi, adlei! a- rrlbulla[al Il/o~, aufJ preşiden- Cum şi acei cari dau cumeD 1" autoritatile ~colare tuncl Ceha urmau sd se prezirlte tia d:-lul N, O?orglan, de acor" nU,m~i la. ac~stli s;:;e .. iil;itate (,4 . r 
T rutul creditori/or, sd s.e la~d o t:u cererea credlt(Jrilor. a rtslJ!n, pnnclpala, lllCiUSIO' cei ca,l., J 

Minlsterlil tnstroc~uni1 şi III noud proţJuru!re de către d~bltor, apelul, socotirzd a~t{e' d orice aftându-se in această situatie aii, .. ~ 
cultelor. od6tă cu' reorganizarea tn benificiul creditorilor atli; şi mod/ficare trebue fdculă de co· cerut să fie Ioscr,şi la .... ;40 1,;0" _" .-1') 

serviciilor şi descenlr6lizIlrea astfel a cerul Judecat. dtlel!al, merciant, fllalnt! de IIofllre, Iar misii - vor fi p.uminali de Co· j 

atributiunilor, 8 luai măsuri pen- fixarea unul nou termen pentru trl fond a resplns,r cererea de misia 1 medicală, sub preşeditqia .1 
Iru observarea cu slrlclejil Il or- O noud convocare a ereditorilor concordat prevenU,. d.lui prot. dr, V. RsScailU. ~ 
dinei ierarhice in corespondelta II._!!!!!"" ___ !II!!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'""'!!!!!!!_~!!!!!!!!II!!!!!!I!."'!""'!"!!!!!!!__ De asemenea S~ vor ;nez<!nta 
cu autoritătile şcolare. 

~~ - - . -- - ,-,-,---- Înaintea acestei comisÎl.mi la ziua 
şi ora fIxată mai jos, candld,,- -1 

Auloritiifile şcolare, ,1 publicul Inlesnirea plătl1 taxelor tele şi candidatiI, cari trec eU.~--i 
vor primi iftslructluni şi inrorma· t menul de capacitate pentru 1. ro. 
1li detalIate in această privintă, pe brev.ete maai (principală) şi. ca <>ecull-

Ministerul face insă de pe dare una din spew_!i~ile i.to-
acum cunoscut. că atil p!lrticu. rla, geografia şi mosofill., 
tarii cât ,1 membrii corpul li! di· A d' tI· t·I d taurame b) Cei inscrişi la I. francui'1 
dllclic vor inainta orice petitie U len e e propne an or e res ca spe.cialitate prin :ipali, În glll- :: 
numai prin autoraăllle şcolare la d-nii Iuliu Maniu şi Virgil tladgearu pa c, vor fi examlnati de Comi- ;;... 
imediate, chler dacă solullonllo sia II medicalii, SL'b prelt'dentia 
rea petijiei cade in competenta . • d,lui prof. dr. E. Mirone!-clI.. ._ ,(' 
autorităjtlof şcolare luperioare. O delegatie a proprielarilor şi lIa DorM cu d. mmrstru. d~ \ c) Candidatii )rJscrÎşi la ,>pe-

de reslaurante s'a prer;entat d,lul finante &11 18 satisfacll tn.llm.- cialitatea religia ortodo,", vor fi 
Toate pelit;[\e se Vor inainta Iuliu Maniu, preşedintele Conal· ta posibilifăliJor. In ce prweşte txamina\i de Comisiunea m me. 

deel prin directia şcoalei res· liulul şi in urmă, d. Y. M Idgearu taxele de brevele, e/~ oar, fi meal;;, şub preşeaenli. i;!.llli rur,_ i 
pecflve. primare. secundara, nor· ministrul finantelor. pentru a le micşora te. PâmJ aluncl prop,.1r- '1 'lr. 2:rle,.t.1, 
male, se~inor, . comerciale, elco cere unele inlesniri la IIplicarea f.jlaabci~JrtU!.ă de restau.~atori DG fi . _ Exai;IL1~re~. n~:ll;: .. 1 ... 5. _. HI ,. 

Acesle lIutoriloti au datoria dispozllluni!or legei taxelor pe r <f . I "~~ tine la laŞ! '11 VJI;, ';, '" .... ",.' 
a" fn"J'nlewe f"r" fn,Jlrzl'ere, _. brl!vele., ne"av 12 lan 'an' .. , . \" " 1 

a .. - Q • a "'.. Audrenla la d.tlad'-:earlJ ~ ~". '-, ":' ,;~, ;. .'. 
referat deci ute n4noe. petitia . Delega'ht II cerut si se slo' _ ,J • :,e va ali" la it T,\ 1· :" 'l 
eare nu pollie fi 8o!utlonati de· bilească a proportie dreaptă in· Delggafia s'a prezentat apoi UJliversitijii dm !~<;, I",,"~f'u,,',r"l 
c6t de autorităjile notate mai sus' tre taxele plătite de prnprieleril d-Iul V. Madgearu car. (f dat unde Comisiunile mei'f~:ale l~--'" 

de restaurante· cari vând băuturi ' - . . I[j • Reclamatiunl, in cozuri de abia cAle.a ore pe zj şi intre . imediat, dispozi/ia, ca taxele sd spechve, Işt vor Începe lucrarile. ~ţ1 
voiUi emanare şi tărăgănare pe· v • , , poală fi plătite şi tn rate (ri. Pentru examinarea roţ'dkaj~ ", 
ale termenul legal, fi rezohăril ttls:ele p able de ~o~erclanhf mesfritlle. La celelalte cereri a candidalilor Înscrişi Ta <allecll- "- ~ 
chl'!stiunilor. sau de tnai.lore fteari f"c comert toata ZIUa. d. Madgearu a rtlspun$ eli o. Iitati principale, ap.tr\inând e!tllr 
lucrArilor din II!lrtea autoritAtilor Au mai cerll;t 8ii II se dea probrJ cu lolul punctlll ac De- grupe \iteIare, ştiintilil:e şi Ul",X' 
se primesc direct la dlredofat dreptul s!i achl!e taxele 8toblh~e dere exprimat de d. pre,edinte teri\ăli, ministetUl va da Id'l1l1-
şi la minisler după importanta In rate t~fmestrlal,e _ şi nu odaIa, al cOllsiliului şi a promis cii riri mal, târziu. , 
chestiunilor. ' eum II diSpus mInISter,?l ... deA f~. va t!:J(omina deaproape cererea. la ollce caz, exa;:.ltoart-..3. me-

" nElnţe, ticum c&teva saplomam. . dicaIJ Ya.IJlcenl" I'U trei l.!e 
Oflce ,p,ehtLne a~us! .pers~- Delegatia II ami o IUllgii ia· Deleqafia a plecat sallsfticu- tnaint~a eXilUec'J~U; de camcî-

nIli la mInister, va r~ Sol~tlon8ta, 'revedere cu d. 1. Teionu, seCre- Iti de la minister, dedarOnd c4 tate propriu zis; c. ,~l i.Ht p"1n ~~1 
in IIrmft acestor mllsu~l, cu In· tsrul general al ministerului de au pulut confltfJla c(J aMI mi· blic.jia din .MOll:l\)i 1]1 Oi:, :i!," 
lfirzlere rtl~i.. de J?etltl~nlle trlml- finante. relativ la execulare!l in- nis/rul r!e finante c4~ şi preşe· No. 253 din ]3 f',oeu;;rie 1 J:~1, 
se autor Ilatllo r, mferlo6re, fără lesniriJor obl!nule de delegali. dintele consiliului, $ au artUal 
ale căror reC.mnte nu &~ VIS pu- - foarte binevoitor/o Mal mult, 
tea rezolva nimic. Declaraţii e O,lut Iuliu Manlu S'au declarat tie acrmI6rf-sckim· 

Menttnerea Tn circu
laţie a aeceleratuJul 
SQcureştl-Oradea 
Trenurile accelerate No. 33 

li 34 Bucureştl-CluJ·Orade •• 
II tarar suprIma,. se hotl
risa cu Incep.re de Ieri Vi
neri 10 Ianuarie. ln urma u· 
nei dlspoz'I'unl luaU erj de 
dlrectiUnea generala II dllor 
ferate, se vor mentine şi mai 
departe. cu aceleaşi plecarl 
şi SOSiti la Bucureşti ti la 
Oradeiill. 

Cu ocalia menţlnetel in cir
culat:e iiII trenurdor acceler8-

. Ha. 33-'1'.34 dintre Bucureşti. 
Oradea s' .. ·dl~pus men'ine
rea In circulatie pe linia 
Slblu·CopŞiI Mita şi a trenu
rilor de persoane 207. 210 $1 
211, - IcU tremut No. 2M ur, 
meaza si circule dupA - ve
'th,ul mers, rAminind supri
mote, pe acea5tl linie, numai 
trenurile de persoane. No. 
211 şi 214. 

D. Iuliu Maniu a declarat I be unele legi cari t" "raelie" 
cd·şi tnsuseşte aceste cereri I tnlOmplntl greulăji, 

Marfurile cu reduceri 
de 45 la sulă pe C.F.R. 

Noui norme de urmat 
In conformitate cu o recenti1 \ tor se vor aplica Ifumai pe 

hoU1rOre a ConsiliulUi. de ad~ foaia de expeditie. 
minisfra/ie c. f. r. a fost des- Aceasta ştampilă tJtI fi luală 
fiin/alll adresa de proDenienftJ, rn considera/le 014t de sta/ia 

1 .1 -' ,. II la recalcularea ce slabilimenfele tndusfria e ue ues.ma e. 
sunt obligate a O ataşa seri· laxe lor etit şi de controla ve
SOTilor. de IrIJsur4 . unicat, pen- ni/urilor, la verificarea lor. 
tru Q pulea beneficia de redu-I Neaplicarea acestei ştampile 
cerea de 45 la saUl. '- de către induslriaşi, pe scrl· 

Stabillmentele industriale Ilor \ soarea de IrăsurtJ şi pa foaÎa 
aplica in schimb o sfampr/ă, Q. de expeditie, atrage dup6 sine 
Mt pe scrisoarea de trCisuri1 u- neaplicarea reducerei, perce
nicaf şi duplicat, cc1f şi pe ve,- pdndu'se taxele infegrfIle,cari 
sa foaiei de _expediţie, peste tn "ici Uri caz nu se IIOr ma; 
timbrele de 10,iei, cari pe oil- restitui la eoen!ua/q/f/ cereri. 

- t .E ".EPI l!!Z!_ ~ 

Situatia în-casărilcr,"· 
Statului la 31 Decm..... 

brie 1929 
DIII datc1t sotl!t d, la toale 

ad",lnlsfraftiit fllll1nciar, dill. 
ta.ră, re.zu/ld urmdfoarea si
t_aţi, fJrovizotl~ a !. .... ~"dtir!!'!' 
StatuliifP, ziua de 31 Decem
brie 1929. 
: Incasdrile StJfuful tfectaat, tit 

Inltrllalul de la I lanarlr e Iti 
3e Noembrie 1929 QU fost de 
30 miliarde 447 milioane lei. 

In~asărj/e prolltzorti a/e Sta· 
tulu! pt luna Dei!emllrle 1921 al 
fost de circa 3 mitlarde 257 ml
liOiJne lei. 

Totalul Incasdrllor Statulu ~ 
fectuale de la I Ianuarie la 31 
O.cembrle J 929 st. clfreaztJ la 
suma dt cina 53 miliard' 704 
milioane lei. 

La tncasările de mai sus Uf
meazd a se mai adăuga rncas," 
riie Statului din cele 61urd COlii' 
pJi",entare ale anului tn CUrl 
după care se 1It! putea cunoa,l 
ade" irata situa/le a tx~cu.tdrt 
budgetulul general al Statului Pf 
anul 1929. 

'Ii R ' ~ !±E!L f!!E!R '!RR''!RR!~!R!''R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_I 

cele mal multe cuurl, dlstruge- Se acuzI de mulrearl şi In m3.nd, farA ins' si prod<lcă nimic. Luxul d 15 In ultimul timp, la 
rea armoniei. general, sistemul de cond.lcl"re, Blllg-aria, tlril veCină DOua. cU txtrem, cllnd 10 tari est~ atllt. 

M i t 1 tlll d' 1 ,un sistem de. acaparare a multor tenaeltlte dusA plnăla. extrem, lipsă, eli multime' de ln:fivlzl. 
a tOl e revo ut e mon la e, â" I ! I . bl au avut ca germene, nu o aSQ- surse de venituri, numai pt"ntru a promulJl1 cu c \Ia an n ur- aşteapta. n faţl localurl/or pu ice, 

prire a anul regim, In sentul re~ cel fnrtgimentati In mod mil1tant m! o leg: a mlln~il obllgdtorie, cedind an ajutor, cu care să-t' 
preliilunll libertatii individuale, ci Intr'o organizaţlune. cu velettlţl prin care ~rice ce.tăt~an, era da' lunKeascll zilele, produ::e rl!!voltă 
lipsa cu intre ... cortegiUl ei de De- de câştig oAt mal mari, pentrll o tor să justlflce dm ce trăieşte, $1 ,1 face ImoresÎI ci este o Ultimi 
cazuri. '" muncA cât ma! mică. dacă consumA mal mult decât reprezentaţfe a unei vieti ce se 

il I produce. rmormâateazJl. 
Când lucrătorul, nu gllsea uo· ŞI poate că este ad~v.lr.t. ce, Ori la DO'I sunt I-"Ivl~i. ce • 

, "t d ~." e oa- IN - Dacă-,"ol1duc:erea StatulUI DO-de sA·şl cAştlj;te pâine a, avea ve,· 6 al.l VdU e \,AI,,,VI vrem, _ cheltuesc snrne enorme, la cluburi.' 1 
nlc la urechi concertul de gluurl meni al, conduceTI, o~upâo~ lo a şi banchde, pe ciad o Ill!reagl1 stru, ar n o.:erca o reprimare, 
plâogatoare, jl unei mame bâlri· celaş .tlmp una sau doua, daca ceata dt milel mişul1â prin bordee, a tot ceiace nu este strict nece
ne. surori, Devasta sau COpiii, ce-l nu mal multe slujbe; oameni po' . . d ' d li! sir marginllld cerinţel .. , şi rn nul
urmăreau tn tot locul, Ca nll.te Iiticl, ce-au f.tcut din districtul tn ~:~~:~ d~eJ~: ae ,seasc o ţţln~ mlj.oace'de Ide reaJLlcere. !n 
fantasme ale jalei. care- au fosl aleşi, un câmp de '. ar , li mone e ce se varSd 10 

operatiunI, pentru ieterese egoiste, . ŞI-aceastA g().8nA dtrpf pane. atra na~ate. pe articole Inutile. de 

P
rin ftl genetlll to wnlucrarea I.a sAnd fArl de [u;ru , oam~nl cu fa- La Doi Insi nu s· •• juns pAnă 
I i VllU:nt d l' IIte eforturile fI· milii impovarate de nello!\(rp\,.. ,eLim ia Bici un r<';I;ultat. cu toate ! 

.~ Ilde ; ... llbn'::! lI1tl!rti, ,1 ca ll1l ComercianţII licbideaz~, eau,:d ! ca al!'oem cel.: mal mari şan'le de 

La fel CU functionarul. Comer- liislnd in urma lor eXc\llmaţlual starlleşte ura, atunci diad lotăI· cari te-ai putea d!SPt'DSl, cr .. d ci 
elantul şi rnt1eg ,"samblu social de uimire, de urI I.!i revoltă. __ .1 "eştI'! ·ia drumul sI.u p'es!irat cu S·II" a!unge ill cuând la o cclll-
cari Şl el atutlc! cClud nÎstenta l !I::HI, pe o-nu l parlUm!it ŞI .. lUdrRt, IitlrMe. s~"palld astf, 1, til': din 

~J'llenbitor. ' e ~lIat pradă de. mult fac sfortari uriaşe, spre ac,~C l.meHOlare, caci ţ!lrhe vecjn~ nO'.ll, 
ke menltne o sltualle deplorabilă pe 0- alJ putut slI ne întreacă ia ceiace 

deştt,:inle,ae:!ei~ e, uitat. N'a exi •• I tru moralul lor. prlve~te valmuea monedei lor. 

It' era am~l')it1ţaa, se asadlllJ ia Pentrud1, aceste prOdJ5~ 1'0'1- , I~bdcat la h"lnă li;umpă. sali I gliilrela lipsei ş:'a "i'u~tli .. "111' 
st,lgilql D:;blic d\!: .vre'~ pâne". (!ce,. pOlt·beltl.e au iu col1stru~lia ! p~ cu.oo!ţ' CU căt~lul ~;! 1"'lţ, \ b.\1:! tr1 care Si: afla ilHI I'f k •• l 

DI·,.e IR nQl, ou s'a vAlut pha , IOf,p&,cl1IC! UI1 ci~l.;,m cras de cea ~ cat~1 .. e se Cu,ura de mlt . mu:!! l' trlzd e.::ooomtea, 
,. • L.L " ..... _ .. 1 m" t'·'HA al!te'ltlcl~ate". .ll'nfl!', d!'('!\t I'! d.rmalli vlre.dil 

j 
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Intrunirea soclal~demo~~ată . 
din Capitală impotriva legII presei 

Muncitorimea Îşi apără ultimul refugiU 
CHim 10 .. Adevllrul-: 
D.Jminicl dlnlneala a av.ut lo~ 

In sala Sindicatelor mllncltoreştl 
din calea Grlvltel, o Intrunire Pil
bilci convocată d~ partidul socI
al' democrat, pentru a protesta 
contra proectulul de lege ce 10-
tentioneazll să sugrume liber/atea 

__ ' presei. 
Partlolpl la Intrunire numeroşi 

cttllţen! In majoritate muncitori. 
Intrunirea e dt"schl s1l. 1 a ora 10 

dlm. de d. C StolojalJ, care fn 
câteva cuvinte explică scopul a
dunArii ,i da apoi Cuvântul d~JuJ 
TiteI Petrescu. 

Discursul a-fui Tife' 
Perresc:u 

;~ .. f D, TItei P1!trescu •• vocat, şpu
" ne cii libertatea presei este uo 

, prlnc1piu devenit necesitate de 
_ vlat~ pentru socleta~le moderne. 

Nascut din .dtclaratla dreptII.-
\.. rllor om11iui- şi proclamat de 

'~Con8tituţla franceZI dio 1791, 
, principiul IIberţatel scrisului, s'a 
\ Inscris rn mod natural printre 

-~J!;caturlle fundamentale pe care 
le prOi:i'ilnYmal toate constltutllle 
etatelor moderne. 
, Rflllmlll presei are şi la noi 
un caracler eminamente constltu
~onal. 

Mal mult: prin art. 25 şi 26 
~; din ooua Constitulle dio 1923, se 

dispune ca nici o lege excepţio, 
onaM na se va putea tofUnta In
.ceastll materfe, garantându-Se 
Istfel Moror libertatea de I co-

\ 
munlca şi publica tdelle şi opt

· .. nllie prin grai şi scris in limitele 
'. '\ diS]lQziţi unUor codului penal, care 

10 nld un caz nU va putea res-
• tr!nge dreptul de liber! expri

mare li tuturor oPin!Uof. ......... 
Când la 1884, Ion Briitiaou, 

\ 
bitrânul, a vrut slI lirnil~"e liber' 

· tatea presei, consfinţltl In constl
,> tutia de la 1866, s'a Isblt de 0-
\ potifla dârd a democratulul C. 

A. Rosetti şI principiul IItJertllţel, 
a fost sai vat. 

\ Când la 1923, cu ocazia mo-
dificarei Constitutiei. Ion BrllUaou 
fiuL a vrut să reloolascll atacul 

\, tatllul, ia isblt de opozl~1I pre
sei libere, a naţioIlal-1ărlnlştlJor 

..:. ti a socialiştilor. 
~ ŞI principiul Ilbertl1lel • fost 

. f din noa salvat. de eltulele sng-
rumllreL 

\. ~ 'ft. AzI, IparltotH IIberUlţet IIresel, 
· .'\-J!:" la 1923, national-filrllolftli .
i. -,duşl,'a guvern de ll1ralli ,t mUn
'\: dt~ VOI Il g!tue 1. rAodallor, 
" 1!f!5i- Jlberl. ." . 

~. Prlnci.,tul demo~ratic al liber
~l, tltd pruei va fI şi de astl datA 
... ·~y.t.....de opinia publici şi presa 

'- 3 Independenta. ' 
"" Nu poate fi democra~e şi nici 

• constituţionalism fărll conditia 
primordială a garanţlel drepturi
lor ,1 libertAtilor Cetăţeneşti. 

D. Titei Petrescu anallzeazl a
poi textele' drllconlce din nOlll 

'" proiect de lege, p:mând la ev\
denli rigorile exceslve, ale legei, 
asemanAtOare numai regimului 
presei din italia fasclstll ti Rusia 
bolşevică, unde democraţia a fost 

\- Inlocuit! Cu dictaturi abuzivi a 
. unor minoritati inlrmafe. 

NOUl lege adoptead, dupll 
\ . metodele din ţinuturile să]batice 
l.,,-"""'1IarPo1!lIezla, insUtuţlunl şi oameni 

ta b u, de esenlă dl vină, şa:c:ri ,i 
\ intangibili. 

Dlnanstia, armata, poliţia, tltl
nlştri, ta b u. 511 nu-[ critld sau 
sH atingi, că Infuozl puşcăria. 

, 0>.. Partidul socialist. lşl face o 
1--, onoare aplir!nd, in interesul ge

neral drtptui cdltlgat al liber- I 
taţel preseI. 

Intr'lln regim democratic fn 
care sunt abolite privilegiile, sia

'gur privilegiul presei trebue ga
ral1tal. Presa cu riscul abuzuluÎ, 
trebue 8.!l benefkleze dO! toat! li
bertatea. 

Partidul socialist face apel la 
tOţi demecratll, la fotreagl presă 
libetl SI lupte pentru 'nlAturarea 
legei reactionare. 
. Daca din apatie sau indlfe
renţA., Uidm sa se aduci O a
tingere instituţiilor libere care 
sunt plla regimului demOcratic, 
vom ajunge din tiranle în tiranie 
şi vom regreta tardlv elI numai 
din indolenta noastrA: tara a fost 
tarâtl tn aventurI. ~ dezastru. 

Muncilorimea li le
gea presei 

D .. Şerban Voluea, publicist, 
arati Importanta Ubertlltll preSei 
pentru muncitorlme. Părl aceastll 
IibertatemuncitolU nu 1i-ar pu. 
tea expune doleantele. Timp de 
10 ani, cât au stat În opozlţte 
naţiOnaHărif nişfl!. au făcut fllll
duell pentru democratizarea 'lril. 
Azi, când sunt la guvern, el vin 
cu un proect react!on.!lr pentru 
sugrumarea scrisului. Porniti pe 
panta restrlcţluoUor, cine garan
teul el oatlonal-tiirllnJ,tIi nu vor 
veni mâine cu restrânge rea votu· 
lui universal. 

Poporul trebue Informat. Sun-
:l tem Impotriva .calomnlel prin 
1 pres!, dar exlstli destule texte 
J represive t~ codul penal pentru 
, calomolatorl. . 

"7)--. Guvernul Dltlonal •• ~rlnlst, ~ 
l.' fost adus Ja cArma ţar(1 de tlUIOI 

• .3, fr~~:!~!O~:h!!I!?!;a ,.r:~·~u .. !~~ 

cll al'tldul so:II~·demo~rat ~rebue 
să dacă azi lupta Impotriva allatului 
său de eri. Sp~ne că. daca !lU-

I Mlnill va rătăCl pe Calel 
~:~~cratiel el ,VII fi doborât de 
tArani şi muncitori. 

Or8torul ia-:h!e cu Un apel Il 
muncitori să se olg-mlzeze fn sin' 
dl~.tele lor profeshmale şi la par
tidul soclal·d<!mo:rat. 

V,a,. devine tot 
mai grea 

D. Splrlea, lucrAtor, spune el 
d. Madgearu, pe când era in o
poziţie, fagăduia cA va trage la 
răspundere pe guvern~'1! de atu~cI 
pentru jaful fAcul' ia banul publ1c. 
Azi când e ministru de finaoţ~, 
d'sa şi-a uitat fagăduiala. 

Din cauza crizei economice, 
clasa muncitoare O duce azi mal 
gr, u decât sub:guvernăr\le trecute. 

D. Munteanu, lucrător ceferist, 
aratA că starea materială şi mo
rali I clasei muncitoare s'a agrl' 
vat. Lucrătorii s'au tnşelat când 
au dat votul lor nattOnal-ţ!irA
niştilor, flindc4 aceştia au pus bi
ruri şi mal grele pe clasa muo
cltoare şi vio ad cu un proed 
de restrângere a libertăţii presei. 

OratorLJI protesteazA contra 
nUmeroaselor IIcenţieri Ucute tn 
rândurile lucrătorilor ceferlştl. In- , 
chee făcânj apologi!l so:lallsmu' 
hll care va aduce mai mulf4 bu
nl1tate pentru clasa prodllclltoare. 

D. O. Crlstescu, fa;e Un sumar 
Istori.: al mlş·:ări! socialiste şi 
reamlnteşte forti pe care o re
prezenta mJn:ltorimea 10 19[8-
1920 când era unita. Dup~ 1920 
In urma teroarei deslânţulte de 
regimurile ollgarhice Jiberdlo'-ave
rescane muncitorii s'au desunit şi 
lorţa lor a scăzut. Azi clasa 
muncitoare se reorg~nizeaz~, lşi 
reface unitatea, rşl r.:Caplltă forta 
el de odinioară. 

Spune cll naţlona!·ţarăolştH au 
amllgit massele fIindcă o'au rea· 
Iizat ceeace tligădulserl In opo' 
zitle. D~scrie viata mizerabllll a 
muncitorilor şi ş')merilor in timp 
ce societăţi liberale au frustat 
statlil cu sute de miliarde IeI. 

Noţional-&Arll.alştil au spus ci 
vor trage la rc1pundere pe tAlhari, 
dar de când slInt la guvero n'au 
fAcut-o şi nici gâad o'au s'o facă. 
In schimb ei proeC!ead SI! facil 
o lege a presei aşi tncât si! R'â· 
tulasCă libertatea scrisulu! şi deci 
2!!2!!!22 

. muncitorii d nu SI! mal poata 
plange Impotriva IIsupritol'ilor lor, 

Dacă proiectul de lege a presei 
e Impus d~ SllS atunci guvernul 
MIniu, dac! e demJcrat. trebuie 
sA·1 refuZ:! chIar cu pretJ1 relra' 
gdlf dela putere. D Ir şi actualu
lui guvern Cii şi g~verllelor pre
cedente. Ii convine o asemenea 
lege de teroare a chsel mlln:l
toare şi a scfÎsalui liber 1)1 lode-
pendent. . 

Numai partidul soCial-democrat 
e un partid democratic in Roma: 
oia. Celelalte toate formatiunI 
politice, suat rea~tlona.re. In:hee 
făcând apel la toll mundtori! sa 
se organizeze in rândurile partl
dultJl social-democrat. 

D. C. STOLOJi\N citeşte apoi 
următoarea motiun~ care e ap:o' 

.' bat!. to aplauze entuziaste: 

Matlulle 
Cetalenii sectoruluI de Ver

dl Intrun;" In Intrunir. pu
blici, COJ1viJUII ds Sl!ctluTiel 
partidl.llui social-democrat ,,, 
zluli dl 5 lanu Irie 1930. lu
Ind In disCUJI! noul proecl 
de legi al presei, ce urmu
zi a fi supus corpurilor le
giuitoare. declllrl d-' res
ping, ,a contrar liberUlllor 
garantate da constltuIll. 

PrDeetui de lege constltule 
o 1n:lrlZJ1utl Incercare de 
a sUjJrlma, prill surprinll!r!, 
libertatea pruei, IIb !rlate 
Indispensabili pentru 'unc
tionarea oriclrul regim da· 
mocratic. 

G lI'Iernul naltorul·ţlrlnlst, 
autorlll acest'" grOlet de o. 
primire II scrisului liber se 
dam lIS ca el Inuşi, Intreg ei 
opiniulli pulilice. CI UII gll" 
wern ent'-demuratic ,i da 
reac,'une. 

Partidul sotial-lIemiJcrat 
protestand canlr. leutul 
proect de lege, T,i ia obligl
III de • Ilipta prin Intruniri 
pulilic. şl dela tribURI par· 
lamentulul penlruca acest 
proect si "e retras. 

• 
li sfârşitul IntrunIrel U!.l agl

tator corn :JQlst (denullht ca a
gent provocator) a in::ercat slla 
cuvlatul dar muncitorii s'au o
pus, lotrunlrea termia!adl1-ae to 
linIşte. REP. 

!! 

Sedinta de constituire ~~~ 
a Bursei de mărfuri din Bucureşti 
Votarea statutelor. - Alegerea Comitetului 

Consiliile de arbitri 
Dumineci dimineaţa 18 orele Alegerea ComItetului 

10.30 a a\"ut Joc, in palatul C1' S'fI procedal apoi la alegerea 
merei de comert, adunarea ge· com1letulul B.irsei de mărfuri. 
1\el'8\i de constilulre a Asocia-
\tel bursei de mărfuri din Bucu- Au fo~l 81eşi d·nli ~ 
reşli. P.or. Em, Brcmcovici preşe-

Şedtn\& a fost prezldal5 de d. dinte, Iosef Plnctis, l. L. SI ren· 
Th. V .. Orgnidlln, preşedintele bach, N. Vârgolid, O;~ar C:tl· 
Camerei de comert din Sucu- ffianovid Ăurel Pana, Mihai Zi
reşti, asistat de d. P. lconomu harlanu, Consl. Oiiceanu. I. 
secrelarul BurseL ' Mjrinescu, Edgar Auachnilh, P. 

D. Th. V. Orghidan, [nainte Frumu':llchl, AI. Niculescu·Du\'iiz. 
de Il intra in ordinea de li 8 
alătat în câteva cuvinte imp·or. Constituirea C.marel 
lanla Bursei de marfuri, şi a Arbilrale. 
scos tn reliel 8vantagiile ce vor S'ft procedat apoi 18 alegerea 
Il'!'ea comerclantii şi publiclll de ftrbitrilor, membri ai camerei ar
pe urma inrlinlărei acestei burse. bitr81e de Judecată ,i concilill' 

Conform ordinei de zi S'8 tiune. 
procedtlt la alegerea biroului \ Adunarea generală Il ales la: 
adune.rel generale. BIroul a fost 
constituit din d-nii prof. Em. Bran. Seclia cereale 
~~vif preşediY'te, ĂureJilln PIl' D·nii: S. A. Focşeneo8nu, Jac 
dintt Iose! Pmc6s vice'preş!;!· H'lilpern, S. Laebel, Arm. MlInis-

uHan. lac Deutsch, haC Cal· 
Cuvintarea d.lui Ern. 8ran- manovici, Petre Colinllneanll, M. 

tov Ici Hallpern, Kevorc Manissftlian, 
D. Em. Branco\'ic! ocupă seau- Oh. Gheran, 1. Dulman, 1. Te· 

nul preşedinlilll şi, În câteva cu- nenbaum. 
'linte, multumeşfe celor ce 8U 

participat la şedinftl de consti
tuire şi schitează, în linii gene
rale planul de organizare şi ac. 
U'!'itate a nouei institutii. 

D,sa declară ci penlru ince. 
put, Bursa de cereale '16 incepe 
si functioneze deo~8md8ti.. d~ 
două ori pe săptămlni. . 

Statutele 
Conform ordinei de zi S"8 pro

cedat apal la votarea statutelor. 
Proeclul de sia lui. care Il fosl 
publicat fn zarul nostru, D fosl 
volat cu modificări de mică Im
portantă. 

II 

,~ Sectia Agliculto ri 
D'nU Aurel Solacolui N. N. 

Seoeleanu, Or. Noica, Const. 
Dtmabaşl, Oigl O. Petcu, Mir
cea Solacolu, Dumitru Danabtl-
si, Ion Co,oiu. . 

Adunarea generală It ~ mahQ.~ 
-els c..- 8\egerea membrilor Ce.· 
merei Arbllra\e la secţIunile: 
forestierl, pelro\ şi derl'l'ale ,i 
diverse, sA aibii loc moi l1n:iu. 

• 
Şedlnta ti. luat sfârşit la ore

le 13. 
"Argus" 

• Aperitive delicioase, calde şi reci, 
tn conditiuni higenice excelente, se 
pot lua numai 10· 

BUfetul-AutoJ.n.ât 
SE. 

"-,.. şi 

RESTAURANT Ci la FOUACHETTE 
Plata Regina Maria-Nr. 3., 

Proprietar: AL. VAIDA_ fost ontre

pren. or al hotelului şi cafenelel .. palace"'1 

Vinuri .STIRBEY· şi .DEALUL ZORILOR-. 
Lichioruri "ZWACK- şi cognac .. MARTY·, 

'l'coul 

Marele Turneu 
al Teatrului Căr lbu$ 

Dlrecţiunta C. 1 II nas, 

Cu cel ma' formidabil succes 
Bucureştean 

Mlss Revista 
Revistă in 2 acte şi 22 tablouri de 
N. VIădoian uşi N. Constan tine3cu. 

MiUe montare. 
fast, costume, decoruri. 

Personalul artistic: 
D·nele: Nl1alija Pavelescu, 

Violeta Ionescu, Lizica Petescu, 
Rozzi~Rozzi şi d·nil: C. Tănase, 
Giugaru,Slndy·Hil~i, Dan Deme· 
trescu, Mllicii MiHan, 1. Lorenl, 
Jean Angelescu, Al. OiOV31li, 
Burcu~, etc. etc. 
MARE BALET - '60 B,!\LERINE 

Celebrul numlr excentrIc 

AGAR" JOUNG 
Dela Teatrul (ulM ae Paris 

Eruptia Vazuvlului 
Extraordmarl realiure 

el!drlcl 
In pauze va concerla 

lOR.a eli o Pilll i ps" • 
Aceastii revistă s'a j llcat in BIl
cureşti de 80 de ori cu un succes 

nemaipomenit. 
Cea mai mare montare ce s'a 
văzut până in prei'-ent tn Iară. 
Occhestră proilrie sub conducerea 

d·lui Ben·Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi Banat 

Caransebe~: Muli, 28 Ianuarie; 
Lugoj : Miercuri, 29 ianuarie; Re· 
şi\a: hi, 30lanulfiej O:avija: 
Vineri, 3l Ianuarie; Timi~oara: 
51mbltă 1 şÎ Duminică 2 Feb
ruarie; Arad: Luni 3 şi Marii 4 
F ebcuarie ; Onde l: Mitro!uri 5 
şi lal 6 Fcbrulr/~: Sttu·Mare: 
Vineri, 1 Februarie; Blia.Mue: 
Sâmbătă, 8 Februarie; Dej: DIl' 
miaică, 9 F~bruarie; Bistrita: 
L!.Ini. 10 Februarie; Cluj: Muti 
11 şi Miercuri 12 Februarie; 
Turda: J Ji, 13 Febrllllrie j Trg.
Mureş: Vineri, 14 Februarie; 
Sibiu: Simbltă 15 şi Duminica 
16 februarie; AlbI Iulia: Luni, 
11 Febmarie; Mi'!dlaş: Miercuri 
19 Feb~uarie; Slghi~o;ua: Joi 
20 Febtl1arie şi Bra~ov: Vineri 
21 Februarie. 

Vlzllall 
marele 

magazin' 
-l~[n-_F 

~. HIWlUm 
~u[[!!sor 

IH~Mn 
IvnH~VI[l 

~R~~I~ 
R-dul Reu ele F2rdinan~ Ho. 11 

SJsindu·ne un mare transport 
de marfuri. am pus In v3Dzare: 
Molino • • • dela 28 Iei mir. 
Şifon pl. albituri. 32,. " 
Karlon (Slllmbii). 38. " 
Barchcl • • •• 40. .. 
Zefir pl. dmăşi • 48. ". 
PIHuri !lr08se 
pentru internate • 4011 IeI buc. 
Plllpllmi • . • • 601 • .. 
Panzl pt. cearcea-
furi de pllll, 140 cm. 
lălime • • • _ • 111 lei mir. 
PAnzl pt cearcea· 
fUTi de pliipumlt60, 
180 şi 200 con. lilime l.!Ie .. .. 

, T_t •• -flanel (.PiRd) 35 .... . 
Stam bllTb5.t.-,U de .'. 
lânl!. •• • • • ,300 " ... 
P&n78 de casA dela ;:It" " 
PaD%ă pl' sliltele dela 80" .. 
Feţe de mese delll 100.. .. 
Şeflele de masă dela 38 Iei bue. 
Şervele pl. pahare dela 28. .. 
Cuverlurl albe de 
pichet dela • • • 3O~.. .. 
Cuverlurl de piehel 
diferite culori dela MO. 
Pânză de iutil.. 1.00 
clm. liiJime dela _ 45 Iei mir. 
P&nzil. de luli!., 140 
liilime dela , •• 55.. .. 
Basmale (cârpe) de 
lâno dela • • • • 120 Iei buc. 
B~smlile (c4rpe) de 
ajă dela •••• 2S.. " 
Batisle dela • •• ,.." 
Preşurl, 65 elm. 10· 
lime dela. • • • 110 Iei mir. 
Preşuri 90 clm. li- I 

lime dela • • • • 140" • 

La fel şi celelalte 
articole se vind 
cu preturi extrem 

de reduse. 

Finantele României 

Un studiu al revistei 
"Europe Nouvelle-

R~vista .L'Europe N()u\'elle
pUblici!. un articol inUlulat .Fi
D6njele României- şi ale cărei 
cO:lcluzii sunt următoarele: 

.Sfor/r'1rile de mal bine, ala 
fdrii, nu s'au desmin/It. Reforma 
monBfarlJ a fosl fncununattJ de 
succes. Efor/ul fiscal a fng!}· 
duit reducerea, tn prooor/ii 1n· 
feresanfe, a def;cllului bugetar. 
Opera nu este {ncd desl1vdrşillJ 
şi esle vorba OCUlTI de a 1nlro· 
duce tn 10aM administratia re
jormrAe pe cari legea le·a tII' 
sfaural şi a nu lăsa ca de/ia!
luI să reapară prin parlile noui. 
Facem aluzie aci - spune re
vis/a - la unele procedee sus
cep/ibfle de critică din gestiu
nea căilor ferate. Esle o operc'J 
de lum;r'J duratd de prudenfr'1 ,i 
fe.frnicl1. Expertii au o sarclnt!1 
dificild de indeplinit, dar sunt 
hoiărâţi slJ o ductJ la bun sfdr. 
şif. Recomanda/ine lor sunl tol 
afd/ea sloiuri de a persevera 
p9 calea frasaM; al ctlrui suc' 
ces este de;a vizibil. Nevoia 
de capilaluri este bine tn/e{es 
mare şi urgentc'1, dar chestiunea 
'ni,' adeviJr uitaM, şi care ar 
pulea compromite succesele ob
finute pOnl1 acum, este aceia a 
chesllunii /lnantelor _ publice-. 

Banca Timişoarei 
şi Soc. Comercială 

pe actiuni 

NomLB SALE LEGlTURI 

Ifllr~ Banca M lr,nlJrOJcl! Bllnk 
It Co. ,. o gru{JtJ dilf B2flat, 
cart se co:npillB di" mal mj{fi 
prietefli d! afaceri, in tlgenl, pr~ 
cum ,1 din mJrii aclionar~ !trdlnl 
ai B in;ei nmi,oaf',l ş1 SaC. 
ComtrcialcJ pe actianl, s' a tn
chelat un ara"jamull amical, 
prin C(Ut BJnca Ml.lrftlfJroseh, 
Blank ti Co. cdeaztl austlll 
grtlfJ majJrltafta acţ/unilor BtI,,
cei Ttm1lOarei şi Soc. Comer· 
ciale pe acţlun', carl erau pafltl 
acum tII posesia sa. . 

Vechile şf bunele relat/unl de 
afaceri, cari au existat tntre 
Bllnca Marmorosch Biank et 
Ca. şi B-ca Tirnişoarel ,r Soc. 
Cornm:lalcJ pe a:tianl, rămân 
asigurate şI tn viitor. D-l Ar/s
tlde Blank rdmr1ne şi de aw'fl 
Inainte la prqedJnţia B:lncel Ti
mişaarel, Iar acesl institut va 
reprezenta Banca Marmaroseh, 
Blartk., Co~1n-rtgiJm~ Ba:' 
natulul. i 

In legdtar4 cu aceastd :trans
actle, vtchil IJrle~eni străin' ai 
Blf1(:!l TtmÎşoarel,1 Soc. Co· 
mercială p~ actiulIl şÎ anu'1le: 
Ba/'lca Anglo-Ungară din BII.
dapesta, care Qcum 23 afli a 
con{ucrat la Cnflinţarea Băncei 
Tim/şQarel, apoi $"c. o, aclilmi 
Alexandre Sch()tll~r, Zar/ch, pre· 
cum şi Ballca L'lmbelt dl" Bra
x~lles, II0f exercita tn viitor o 
influe'l/iJ mal mare a~UDra fIe.
flunel Bdllcei Tim1şoaret şi SfJ::. 
Co 'Turciale pe a ;fiu,,/ ,1 vor In· 
tens'fica fncd, a :til/ tat~a Q' 
cestul vechi Institut b!Jn(fţean, tII 
sptclal ttl afacerile co:nerelale 
ballcare. In a~tst 'lCOp, B·ca 

1 

Tlm'ş(}are/ lIa dlioun! rn străI
ndtale de /a~ilitd/l [nsemna.te. 

La clJnr/ucerta B-c~1 Tlmlşoa
rei va /i numit (fi curand UII 
fruntaş di s,Jtcialitlte. 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

(omisiune. 
de naturaliz.r. 

Conform ari. 23 dlnlegea pri
vitoare la daMfI(iirea $/ pierde
rea nafiolfulitdţil romane, se pu
blicd urmăfoJfe'J Clrue de nala
ralizare, Sf're ştlinfa ac:elora cari 
ar voi &e faed vreo Cnttlmplnare 
polrMI dt,polil/unllor ari. 23 
din zisa le}!e: 

Dos. No. 1935[1929 ' 

Domnule pteşedlntt, 

Subsernllata B,fffa Wels: prI
vat/erll nd.c:utd tn Arad la 19 
lanuark 1873 şi domlcillatll dC
taalmerrte In Badapesta, am o· 
noare a vll tnainta preunta CI!
rere pentru tllctldtmirta mta şi 
a Vă ruga prin adl'ocatul meu 
D·I Dr. Vllhelm Hal/os cu domi
cilIul tn Orar/ea sir. Nicolae 
liga No. 16, ca stJ blnel'Otţi a 
cOR$fala tn baza docurnerztelor 
antxat~ la ctrerta aceasta. cel 
sabse·71llata tntrunesc conditia
nlll! necesare la caştlgarea naţia
"aUIă/il romane şi tnchei~rea rn 
a:est Stfl! il comlsi!JlZtl pelttru 
consta/arta condiţiunl/or de na
turalizare, a o (nlinta Onoratului 
Consiliu de Mitlilfrl. Din testa
mtnlal lxtras ant~xat la această 
cere" al "jdulJtl lut Francisc 
l'arnal, nds:utd Ele/ca Au!larader 
se tvidllZtlaztf ,d am moşftnit 
dtla ea o locuinfd tn Oradea. car. 
tml apartine mie. Dar tit a/ard 
de aceasta eu nici nu am optat 
nici D cetătenle slrdtnd ,1 tn 
Budapesta tncd sUnt laatt! tII 
controlul slralntlor ca cetăt,allll 
ro",41f1l • 

Cu toatll .tima 

, 
, 

Stejarul 
~' 
,oI 
pI!! 

Motto 
Infte arbori, pom ,1 pom, 
In/re oameni, om şi om. 

Şi-. fost aşa 1... EI sillgur 
dintre toli copacii ce boerul îi 
plantase pe aleea principalii din 
parc, sA se tnamoreze de fetita 
sglobie ce fară să ştie aSCunsese 
toată văpaia soarelui in părul 
ei dar şi fericirea lui 1. •• 

'La inceput .nu avea decât o 
singură dorinlă: să crească tot 
mai puternic, tot mai înalt ••• 
până la tremuratul sflos al ste· 
lelor, iar de.acolo sit poată cu
prinl1e in romllri întreaga ne
mărginire a cerului. 

Z, de zi, el tol mai mult 
creştea ,i tovară ,ii lui tot mai 
mici rămâneau; zi de zi, fetita 
CIl soarele in păr potop ea aleea 
tn cascade de lumină şi sonori
tăli de zâmbet, dar cerul privi
rilor ei, nicio dat! nu se ridici 
asupra-i ... şi stejarul tot mai 
puternic creştea iar fetila tot mai 
frumoasă se făcea 1... 

Vreme mllltă se scurse la 
curtea boerlllui făr~ ca ceva 
insemnat să se întâmplej dar 
într'o zi, când albastrul ochilor 
ei, visător se pierdea in albastrlll 
infioit al cerului şi-apoi îmbătat 
de slava sfântă se opri şi-asupra 
lui, atât de mult se'ofioră ste
jarul de vraja ne'nleleasll a ochi
lor CU soarele in păr, că începll 
să plângă'n vânt: 

"Doamne I Dacă am vrut să 
cresc până la împiirlitia ta şi Ca 
un Dumnezell să port cununa 
ta de stele, aureola soarelui şi 
blândetea lunei, e că numai 
Dumnezeiasca frumusele a ta m'a 
indemnat I Dar tu ... tu m'ai min
lit 1... Şi.am indurat furt unile. 
m'au Chinuit arşite1e în trista 
mea singUrătate, fării sii te pot 
atinge, caci tu... o! Doamne 1 •.• 
Tu, erai, pe pământ I 

.M'au mintit stelele, m'a min
tit soarele, toate m'all mintit, 

c~ci soarele !It" ' 
mlllunea 6lbastru~ed 
"inul stelelor', . d 
~ t ~ ';1. 
In reaga desiv!r' 
sului, era ea t< ŞI.~ 
Aşa a plâns . 

ziua, toata noaptea.~ 
zil~ şi multe no)~ 
t011 se mlDuna~ ',O 
nu ? ătea,.. şi dio~,~ 
el smgur, doar, n~:, 

Zile multe aq b: T 
gre~a~, attele tept' 
UnUl Isvor de lllu:1 
s'au ingelm&dil ~ • ~ • d I . I~ 
l~sat. C6ll ampiOt 
slI!bat'?reau hain!:(,' 
mireaSa cum şi CI~' 
ani ai feHlei Ce j' 
rele din cer, ea" 
aceiaşi I Mai frulll'~' 
aceia şi 1... Fa la al,t! 
trist, pri virea tndllr~ali 

ŞI când bătrAnul'&!' 
glasul blând de 4~e 
fericită ea, ti răs· CI 

la eri mi: .. "şi li vo':'re 
e stejarul din !QDG;~\I 
ret, trufaş, SuperI ,CI 

din nou se tângui ,ta 
.0 I Doamne I. •. p;~a 

din înăllimea la Ci"~( 
m~ ri~ic şi diî·~ f 
ma mişc. dă·mi {' 
mângai, dă-mi glIIQ~ 

Dar pomu-i pom! 1 
Au râs copacii tClli~' 
a. râs b~trâQul de ~ 
Pll ii... ŞI n unta fastl~ 
mai inainte CUlll:ll' 
nuntii: Cu chef, al. 
~i cântec... '~ 

Iar in zori Când~, 
să·şi ia domnila, S'l! 
cum nu se vede l'C 
obicinuite, s'a [Olt 'i! 
minun~ u~ soa~t. 
un steJ ar. In halD! I 
iar jos palltofii UlIC. 
toala frunza pomulli,! 

COlEt 
J 

Noua taxare a'oheresb: 
la C. F. R. 

la conformitate cu aprobarea I 
Consiliului de administratie al cai
lor ferite, pentrl1 transportul che
restelel ,1 al scâl1durllor pentru 
lAzi, ro trenuri com'plecte destinate 
Constanta export, pa:]lla I Mar
tie 1930, se vor aplica pe cale da 
refacţie hx;ele tarlfulul excepţio
nal VII, pentru cherestea şi spe
cial V pentru s:andurl de Uzi, -
pentru o distantă egalA Intre punc
tul de InclirCare şi OII ati, sporit I 

· . ..cu·20.1 •. 8U11.~~dI9tll!lla 

kilo metrIcă, astfel 
reprezinti mai mul! d, 
reală fntre pLln~lul 
şi staţia Constant., 

Acesle taxe ae WI 
num"[ pe cale de r' 
rerea scrisă a plrlll~ 
Constanţa. contra~' 
cumentelor de trao 
actelor vamale pen 
oumal acelor Indu~f 
cu[ vor co munlca li! 
nelor c. f. r. ~, 

Studi.erea p:oblemei 1. Reorganizar 
bIlan1uluI aur sei de credita 

In conformitate cu I~gea tie. 
sta~IliZ!lre şi fJtntra a fixa n(}r
m~le de Introrlu!tre a bila nţu lai 
aar, ,mimsterul dt flnanle a nu· 
mit o eomlsiulte compusa din 
d·nli: C. N. Tdanu, .tCretilr 
general al aCtstai deparlamttlt 
t" callfJte de. prel~dinte, Lazdr 
Illescu, direetr'Jful o!leiuluf d" 
sta dU, A. M. Ioachim, secrttar 
al CamereI de Cr'Jmert din Bu
cureşti, P. DrăsriJnucu·Braftş, 
expert contabil, Radu Rornane~u 
şeful serviciului economiei firlan
clare din mll1Îstmtl de finaf/te. 
Tiberiu Z Ihar/a, referend al oft
clului destu Iii fi XC!flofon Netta. 
tfl ealitalt d~ numbri .. 

narilor mini 
de finan 

Minls!ual d~ fin' 
tult o comis1u,,~ tI 
d-nll: C. N. Teia~~ 
lIeral ca preş~diA~ 
Iesea, pre$edÎntel~ ~ 
turi, 1. Chitrţesca,. 
neral al IIdmli"', 
logu, al'ocat. ca m/.l 
comislUnt va avta 
chestiunea ciJnfopln 
cr~dlt a fUflcfi(}/!Jn 
rula 1 de jinantt CII I 
dlt a fUflcf1onIJrlior 
de pe ltlnl!ă ml/tlS/ti 

~ & 

STIRI SI FAI , . , ---
Sâmbiiti.· searll 18 11Inu~rie 

1930, va aVea loc În saloanele 
CERCULUI MILITAR-CIVIL un 
MARE B,\L Mo\SCAT dat de Soc. 
nalională de Cruce R i1şie II Româ
niei, în folosul populatiei nevo· 
laşe din Oradea. M ue tombol6 
şi alte surprize. Mlzica RgI. 85 
Inranlerie. 

Intrarea: 100 lei de persoanl. 
Biletele la librăria ~Socec-. 

• 

aceea cart. Itf • 
d-Iui dr. Te JdrJf 
pfJate a altui deJmJ 
d. dr. Ttod(}r P()pti 
Baana ~rata a d_lulA 

Se trag multe #> 
stăruln!i se d~oj/Jl' 
anumite illterese plt 
fel 'd nu esl' el! 
Petre~ POTJo'ficl sd 
lăsat pe planul al d 
a se face lac eliiil 

• Ecoul- apare MlercurtCI şi angajamente prtel~ 
SjmbtIla. st.aft la ortle 18. facerea aceior Inte, 

Puful abonamente/or est, ur- Deallltl ,1 d. dl 
ml1torul: vlel. tubaie s j SJI~ 

. Pe UII an: 40Q l!i. credt71 -/1 alt . 
Pe ,ease IUIII: :l501l!f. . .. e"RcI~.cU ___ \tgJ,ll 

,> Pe trd luni 150 Iei. . "'tate·, tit'"ml '1al~~ 
Ptntru autorltăţ/, bănci, ela- rtl~ lunt cdulatt f 

burt, ca/eMit Il alte lntnprln- astdzi, ci, dlmpol 
dtrl: lei 1500 anual. prefrJ.blll la orice 

In streinafate dublu. AnunciUrI ga,eă,' jo!nlclt. 
şi reclame după tarif. _ .. 

Hhd la or(f punerii gaZitel 
sub prts!!, t/led nu se şU, nimic 
hotl1rtt cu privire la perjoana 
care va fi numitd prtft.et al fu
dtfufl1l, tn locul ti-lui dr. Iosif 
Maiorescu. Şanse are,l d. dr. 
Petre PJpovlci dda Va$cău dacd 
telegraful n'o alnCt c'lmva' I'rt-o 
nrprlzl1, c.rn de plldd ar fi 

L
v~p.itOrla, ,i cur!!I!!!' 

adisla 
Fondatil. tn :1.890. 
vllpse,te frumos. 
Str. Take Ionesci 
Bul. Reg. Ferdina 
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