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~~i~~.ş".' o"""aJ· nI ce 111 J.LL 
intelectual 

ea. 
IrulD~ l~lV'a anI, surplusul de lu
I~ ali:~1 3 crelat 1n R )~ânla, o 
t dur" ' I precar! dm care 
râull.' sitd~1 eli. eclatant anomalla 
d 'dent1at. x 
e~. i tie şi existenţa. . 

i TUs' crle 3ceva !mpllcă in mod 
1• 'le a , 
I VO~jtlonat şi Intrebare~: pro-
lunel Ilei emanarea el, poate 

iuperi l~e:Jrtutea fortei tmprejura· 
lngui :Ja!l trebue să I se asigure 
e I .. ,P', ut o sursA de vitalitate 'il 
la et:!ciazul câ[)d s'ar ne socoti 
d~'1I! I şi lupla pentru exl stentll! 

I·ml ~ ~cdea pUfl fII fata unei 
I glascmp' greU de rezolvlt sau tu 
pOli! 141 uşor caz,. ne.a:" lăsa t~ 

• tO!Il! hazarduluI... o.eritor nu 
I de iIl reLolviriJor incldentale, 
a faSIQ!~ capricliIO!, fără a p~tea 
Cum :in parte In mod conştient, 

b.ef, ti Ju~e, , 
etpiul biologIc, func/la cre

~nd IIrganul, se bazead d~la 
ula, s'll pe certttudlne~ unei ~"tl
vede ~cu ramificatlulIl nd!mltale 
a fO~e domrni!e. prln f u net 1-
soare i,1 pe[ltru fu net Itl n.e, a' 

hain!iAnd e neCesar, se utlhzeazli 
,fii lIliC talll.!n seo pul de-a asl
lmu!al:,rogeniturllor drepllll la vi-

e rin urmare, dadi nu exlstli 
~e, impH~lt nu exist! nici 
---şi viceyetsa. . 

eSlb'se petrece iasă cu viata 
VI actuali! in această ţară, 
t In urma războiului, ~ le-
:, Illtrrglt, cu o ~nlfka re 
i relativă, datorita moi' 

Istfel ~I* dÎrJlre parerile uDora 
i m~lId~lfa ? 
IlI'tui Qflce s'a reuşit la o conso
~t;* tterltorlală, • inceput ofen
: se 'D,lntelectual! cu Iln scop In
~ de l!IIbil, bun, spre a reda In-
p~rl:hUI element hu man. o uniti· 

llltra p;ulleteascâ, o armonie des
~ traOl~ a readuce pacea folosltoare 
e pea~llrli. dintre cellitenii zdrun
Induslri mor ali ce şle, ca pr 1[1 e a In 

Intca II scurt sa De punem pe pl-
. 'I! egaillate cu tii rlle apusene. 

!!J!II!I!!I!!III preolpltat, ClI care s'a 
t ellecutilfea ofensivei cui

:liZarl1"1leţ\ntodu-se seaml da 

d't ~Ie vremli şI mIjloacele des' 
~ 1 a. a asigura pe cel puşi sli 

• ,.aCe~sta ofensivA, ne prc
ffimb.zI Un specta.col nou, al In

fina,lalHor şomeuri, puşi la che-
Jlllculul ,'·al hazardlllul. . 

d, ftn;;nlrul prea mare al acestor 
IUllt cjfl,. ~ aratA el nid odatA 
Teia'~inClplu DU trebue aplicat, 

reştdin~~ 1I1al fatâia Du s'a făcut o 
flltllt C,enţa In mic, Sau prin cal
'esc/J, diJmterloare aplicarii prind
! '1IlIor t' ' ". 
ca m/!1i. dela Inceput. atunci când 

, Q1!a ;lIul de·. reda tăril cât mal 
:antop!11 şcoli, cari fiecare are sA 
Icfion InFăyn, număr de eltponenti 
!nţe ca ,Il ni, s ar fi discutat şi a
W.lrl/9r ţventualel' crize, ce-ar sur' 
mrnJsI/IJ,! cur,n l'a ubui prea mare 
----,".de In!electua II care ar In-

PleVOlJe naţiunii, nu ne-am 
~ azi In faţa Iceshd trist 
\. :ol''pe care ni-) reprer.intl 

tualtl fără ocup'lle, cu pal
roase şi ghete rupte. 

ar lIti~rel nu e~te v!lumal a lipsd 
'eJdor ipaţle, ci Inca una şi mal 
[ dtJlll:t ne!llguranţll Ce o are azi 
r po~~ctudent, 8.arll C, pus In ba
l d_lai~za:~uIUl, dupăce şi-a ter
!uUe /,In ~udllle. 
deolln ,j: . Uerlt: motive, multi nu- I 
rm pt/llt continua stUdiile altii cŞ 
'sle txcl~. clase secundare, 'rau~ u 
'1Ilci sd ~I~ In oficiu, formll!ld ~ 
rIul al dos . e semidocti, sau oame. 
c celili alr~~ntafl, ~U sulletlll an~ 
. prtdst I • mlze!le şi nedreptati 
It /nttrl~m In ell! lor, 8tlleră SU: 
, d. dr. :+~aşte revofla, Iar re~olta 
si SI ./i',e, a tot ceiace s'a crezut 
cell 14111s apogeul. O mu 
.\t.g J.UtaIJ:l~ pUsă de lllai"t~Că In' 
r "alorill ~itl lIub loviturile Şlda~: 
ulaM tII, ~I şlrall al celor cari d' . 
tlmpolr:jjrvedefe, sunt flt"LJşl l? 
!Jrice caetclIl. ... a 
'nlclt. 'ul cel mare, de' iute'l _

In fi ~c-
- de t ec~reA an de IIcOI! 
lilorla, 'Pitn~ eaPlta. In sufletul fie
:url1ll1torilar tu, ntreb area cum să 

cu Intrtbare . I u ()re bine 1 a, cum sli 
IS a ·,trebari le patrieI. Dela 

, ncep o Seamă {\ 
1 1890. - ~r)f,. lllel depe blin~ll: 
rumo •. ~festlQate a le asljlura 
lonellCn 1,Irte puţini mai sunt id un 

d·alte v ea-
l erdinflll ; remurl, apostolii 
__ rt.,illdbe, când de pe Ca

re a dragostea 
--..t.>lall'as4 de ti Pentru 

~~,I d . ne sau al 

IT ARĂ rorU~'I~Ltlal fIecare, cA va 
tin care va le
Nu. 18 r. ceiace 'tllnta a adus 

,din Ilpsa d' 

DC'.· .. Inteiectuii el Ocupaţluol 
\trist fa lua devenit 

::.talanhd r [ entuziasm, un 
--.......... '!: ngrOpat, a,tep-

riENZ1' 
MoD: 

tând moartea sau vremi ma! bUne. 
Aşa că din această criza, a

vem Iz! un tablou dureros. Se 
lucreazli pentru pAnea de toate 
zilele,· Iar < nu pentru inobllarea 
celor puşi sub lnstmctiunea lor. 

E trist. dar lIdedrat. O con
vorbire cu micii discipoli, III 
deslllliue o stare sufletească cru
dli. Toţi aproape sunt desorlenlal!. 

Ar fi dar timpul. ca autoritJ1tiie 
sll se gâlldească . măcar acum la 
asigurarea, acestor pion! ai păcii, 
redând siguranta de altădatli, vII
torului Intelectual, pus sa. sădea
scl! in generaţia actuală, nu scep· 
tlclsmul şi tristete a, ci curajul şi 
forţa morala. 

Mlj!oacele, le cunosc toţi Intdec
tualll cari azi nu fac decât poli
tica raliu nil!. El dar, sunt chemati 
a reprima r1l.ul ce tin1e să aca
pareze lntre2' aparatul administra
tiv care n'aslgurA un loc celui 
cllruÎa i, a dat o educatie specială, 
el-I zvârle il1 viata J. ub!lca, fără 
nici o orientare. 

fo1eohistor>hel 

Crucea Roşie 
Ci/le nu cunoaşte aCtastd de

numire? Ea este săpată tll 
memoria foşNor laptători, cu li
tere de s~nl!e. ca stJnf!de pe care 
l~a spălat şi şters. Crucea R,}şie, 
a purtat (fi războiul mondIal, 
mdng(jlerea, steagul allntJlor al 
durertlor; dragostta de mamă, 
pentru ceL culcali (n valul sululn· 
It/ar; curajul şi speranţa, lum{na 
şi iubirea. 

RăflItul. ţintuit de durerea rd
nllo" a g :sll în ta ca~a lui pIJ
răs/ld, ogorul in/elerzlt, puterea 
rezlste~tii. Pe capul bandajat, 
IncerCUIt de arş{la febre!, ttU
bunit de duruea dispIJrţirli şi-a 
neantului rn care se vedea aSllllr· 
tit os/alal rtlRit, che-JIat sti-şi 
apere patria, CrUeta Roşie. t·a 
apleot mdM, şi CU-o şoaptă 
daroast'1, care '·a adus aminte de 
vremi pelrtcute 'ln linişte, l-a uşu, 
rat suferinţa, tncăizlndu-1 sufle
tul Cll speranta. . 

Prin ajutorul el s'au redat IIlt· 
ţii, mU de ostaşi, s'au aşurat mii 
de dureri. 

DepiJ.rtat de-al lui, luptiJ.torul, 
Mnjea, ductln1 dorul casti părtJ
site. dela care n'a\lea n'c/-o ,Ure, 
de unde sd-ş! adape setea sufle
tului sda. 
Hărţuit pe drumuri dtsfundale, 

pe timp plOlo! şi frig.ostuşal se 
posomora glJndindu-se la ziua de 
mame. Ca o ptlnzd de palan/M, 
se' nwj/u1a tfl gtlndurl sinistre, 
trw2fldu·,t menu prin faţă tim
pul trecat. Şi când tremurO!or, 
ajungea tn lIrt-o staţit, ne avl1nd 
nadejie, 'ca pe drumul ptlb~giei 
siJ. găseascd o melnl!alere. găsea 
totuşi In Crucea "Roşie, la -rt'J
pdnttl şi gări, arU/doru/grljllor. 

Copiii celor de pt front, aa gd
sit in ea pe tatdl lor, pe mama 
lor, care cu aceiaşi dragoste pa· 
tern ti , i-a protlJat şI allrztat. I 

Prfzon/~ril. aruncati pe tărl2-
muri slre/ne, departaţi de cam/-! 
r./lrllt lor, unde .~oaft[e era par'cd l' 

mal cald şi pmneJ mai bună, au 
primit ",in Cru~'ea ROşit, cart~ I 
de·a acas1, recăpăld"au-şi prin 
ea, tăria ş/ nădrjita. 

ŞI cânet biruitorii de. o zi, $' QU 
făcut v/nOI/aI! de crime morale, 
au rntdmpin'll dirr partea celor 
ce-au urmat Cruc~a, protestul ,i 
dpfriimar,a, pentru tut ceiace n'a 
fost omenesc_ 

Crucea Roşie, a plutit pe ce
rul războiulu', ca un tlfl!U p/izl
tor. ca Christos ce·!) fOd rdstj
gnit p~ cruct, pnltru armonia p~ 
care a vrul s'o tntroneze, rea du
când silracilor, hra/lCl, nădejde 
disperaţilar. mtlngăiere rătilcito· 
rl/or, uşurare răniţilor. 

Ca un templa al mdretid, a 
adifJQstit fugarii, a "rănit copII, 
tmpă:dnd om~nlrta porniM la 
hartă, cu haiTla albeI a pdcll. 

Ajutorul el a fost nepreţuit şI 
dacă Vrtmurl turburi s~ vor ab:Jte. 
Inco. peste Rtamllri, tndemntinda· 
le ia urd sau acaparare, Cru.cea 
Roşie, l'a vtnl iara şI, ta o mamă, 
seJ-şi (n rrljtascd fiii lOViti şi su
ferinzl,/iind "rotectoarea tuturora. 

Aşa cd de eate ori mlJ. gan
dtsc la mafii! serl/icU a Juse, dt 
această organizaJle, cugtt şi la 
mijloacele ei de susţinere. Ca sll 
trcllllscă, lrtbu1e sd vrlmeascel din 
caritatea celor pe cari ()Oatt mdi
ne-; va proteja, tot ceiace ti este 
neceSar. 

Dati deci obolul Dv. oridecate 
ori,,; se cere, pentru Crucea Ro,le. 

Tb. O. 
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SPIRTUL NEGRU.: 
1t 

Din efectele regimului exagerat 
al spirtului 

----........... -------
primesc .. sper1ulll 

I 
1 

Ce se intămplă cand unii ninspeclorl" nu 
pe care JI, pretind? 

I 
găsit repede mefodtle .pracfice- , 
pentru a-i excroca pe cei cu cari 

III coloantl, acestei gaztte, . 
ne-am o(!U/Jot pe ["rg şi altă 
datd de efectell! cu lotul confrarU ,i daunătoare Statului ce 1, dd 
aplicarea relI/mului ,pir/ului, toc
mai datorita dra~ticisrnului legii 
şi faptu/ul că e .. sortită d fie 
păzită şi aplicată de către sluJ
başi prost retribuiţi. 

Manevrele cu talc ale 
I:elor mai privilegiati 
prolitGr. al spirtulul 
negru 

nu s'au putut fnttlege. ' 

Am arătat atanci, cum cI/n 
pricina uşurintli ct!lor cari au 
facut legea, - flxdnd taxe de 
circa 1,200.000 lei la vailonul 
cu spirt, - cum ş' din a actlora 
Car, au dispus: ca o atare lege 
sa fie executată de jU'Ictlonarl 
cari tII gmeral primesc un sa
lariu de m~ximum 5000 iti fu· 
nar, este imrent, ca majaritatta 
aţ!enţtlor fiscului sd cadd tn 
laţui tentatiei ctinrl t se oferI! o 
sumă de cel Interesati - care 
se VOIJtt ridica şI pltnd la 
2-300.000 IeI dt vagon - să 
tnchldd ochII, şI Sfatul, tlZ locul 
veniturilor urmdTd~ prin legea 
draeonicâ să r"reglstrtze numai 
pitrdtrl. 

Precizările noastre, însii, au 
avut numai darul, de a mai Iă
mun încăodată pe cetitori: cât 
de prost gospoelar e Statal, mai 
cu seamă atunci când vrea să 
se cârpească şi mai rău se rupe .•• 

Cei cari aveau datoria a se 
seziza, cât şi acei. ce au intere
sul II eluda legea, 'şi-au Văzut 
fiecari de treburile lor. 

La fel - poate - am fi lă· 
sat şi noi 111' suspensie chestiu· 
nea, până se vor ivi oameni mai 
intelegători, 8 o rezolvi în mod 
Intelept, de nu ar fi scormonit 
Cenuşea chiar aceia cari n'ar 
trebui să ridice capul din fun· 
dul ei. 

AşI dE! pilda" 1n Bihor,. 
unda curge spirtul negru; Am spus·o din capul locului mai abundent ca In a te re- ~ 

când am dat in vileag cum se giunÎ (actastă prUl.lpunere re-
frustează Statul cu splrtul negru zul/el din tmbulzirea mahdrilor j 
- adică spirtul scos de sub ta- pe ar:este locuri), s'a... pulL t! 
xele f'scului - că mai vinovati vedea reprezentantii Par· I 
decât fabricanlii cari se pretează chetului purtai' prin coclauri -
la asemenea manopere, sunt. În de cAire an Jm1ţi d-nl .'n· t 
primul riind, delicventii "oficiali" spectoriA' urmaritori al frau-I' 
aceia dintre slujbaşii Statului dela, cu spirt. pentruca ma-li 
cari fiind pu~i să impedice glstralil si nu gaseascl nimica 
frauda, In loc să o stârpească, SUSllect aproape peste tlll pe'e 
o facilitează. Iar, Întm dovedirea unde au fost duşi. Acestor' 
sustinerii noastre Că se fac inspeccn• ticluite. firi· dis.
luude enorme cu spirtul aşa cutie, pentru Intimidarea t 
zis negru, am dat exemplul .celor In cauză-, le·au ur .. 1 
comparativ cu cantitătile de mat a doua zi VÎz;lt~ie .. 'n.~ 
otet, numai dintr'un an, ce spectorilo,· firi leprezen- ~ 
se pretinde cii s'ar fi fabricat tanţli parch~tului ,1 treaba' 
in Bihor din spirtul scos a mers strunA... 1 
din fabrici f6r5 taxa de J 
1,200.000 lei per vagon; canti- Dar, cand ,.lbllii In~ll 
tăti de olet ce ar ajunge pentru spectori· devin ,i,i 
consumul întregei Europe cen- .pofemlşti- ?... a 
trale ... dar, mai socotind şi spir- • 
tul scos dela celelalte fabrici din Atunci. actiunile lor nefast:;. 
tară cu destinalie pentru fabri- iau un caracter periculos, dacl\~ 
cite de 0let din întreg cuprinsul nu sunt demascati la timp. Ji 
României? Prin diferite .legături-. reuşina; 

Acelsta cattgorle de prttln$l sl strecoare În reviste de spe-j 
slujbaşi ai Sia/ului, - cart tfl cialitate 7" cum de pildă ar H't 
realitate tt sunt cel mai aprigi cea a viticulturii - articole cu 
duşmani, - alunt:all odată pe totul eronate şi acestea, În Uf_' 

panta caştlgurilor laIJu[oase fără mă~ I.an~ate ~i tn presa mare' 
multă bjtale dt cap _ riscurile cohdla~a! se tOcear.ca ~ se f~)f. 
5uporMndu-lt tn caz d~ dOlle_,"111a olJ1D~e tn .p,?bhc. lmpotnva 
dire fabrIcanţii '- po.tri"it Zita.- j' .. fraudatouIO!' .ŞI 1. n fa~r~ale~ _. lor,. 
lei: .pojta vine mânc4nd.... ali - a .. ha~D1cllor paZDlCI 81, mte- .. 
tnceput, dela 11 "reme, să ntl se ' reselor Vitale ale "StatulUI, -: 
mai muitamească ca ce ie .dăC pe~t~!l c:.a la adllpost~l ac~stel 
fabricantii de s:Jlrt şi aceştia re. opmll sa poatA opera III VOle. , 
fuz4nd să le rIdice .cota-, au (Urmarea tn pag. IT.) . : 

B.ila~tu.l gţ1.yerna.rii pe un 
.... (; .>, .•. ~'. 'Jf. '.: .. " <', • 

Ca In toale Intrellrinderile, cind flgllduit ,1 ceiace a dat tn timp de iar mi.nunea era chemat s'o fadU 
la sfârşitul fiecllrui an de activitate un an. actualul guvern, penlmcl el a prd'u 
lIe face un bilant. cu pasivul şi Nu a'a uitai Inall ceiace a'a mia ci va face·o. Deziluzle Insl. N!e 
,activul, oglindind In mod fidel sta- scria In manifeate ,i pe masa mul- trecuse 3 luni ,i a'a acumpit viatit! 
-diul In care se anl situatia tntre· tora stli Ingliloonitl de timp, hârtia a'au mult impozittlle, s'a ridiC 
prlnderel, 101 aşa ,i In viata poli. scris! cu litere groase, vestitoare cat francarea ete .. etc." Opinia pu:. 
ticll e necesarll o revizuire a fllpte' de·o erl noul, pllnli de surprize şi plici. IlIcut atunci Erau gre ,eli' 

.lor ,i actlvitlilii celor chemaţi prin abundenţi. de reparat. Tara Indulgentli, aştepta 
votul universul al conducl trebile Intocmai ca indulgentele cllugl1· tnsll, ca dupl toate aceste tmpiUiri 

'unei tllri, adlcl1 un bilant politic. - rului Tel:l;el, prin care ae fiiglj,duiau noi, sil ajungă la ultima fază a 
Ar plirea poate eurios acest fapt, naivilor iertarea R!catelor şi-un loc tabloului, cind de sub bagheta 

dar e necellar, IntrucIt cine s'a In Paradis, cumpArat dupl puterea magicl, are sl1 se reaU:r:ue mira· 
aH, II t In pubUc prin tirade, Eiediruia, manifeslele, aşteaptă rea- colul promis. 
dAndu-se drept om destionic spre lizarea celor imprimate şi rostite Desaml1girea Inal a eontinuat ,i 
Il acapara o demnitate, tot aşAtre- cu multl1 vehementl1 In adunlrile anul aceata, când prin noua teroare 
bue si-şi dea soco1eala la fiecare publice. Cetl1eanul Român, rabdll flacall1, se scormonesc rl!.nile, ae 
afârşit de an, publicului, ca al se ,i IIperl, citeşte şi vheazll. Ia tre· infecleazl sufletele. 
,tie dacl 8 foat slugll credincioad. cuiul furtunos, pll.nl!. când :10 va Llpaa completll de prevedere fi 
sau viclean". tnvăta sli al~li{Jli sllminţa de ne· desorientarea adminislrativă, ne-a 

Pentru a~aata deci să nu ae mi- ghinl. Optimismul naiv, Il pune a· făcui să pierdem ultima sperantă. 
rA < idmf.nl, atun' Ai c1lnll. eet!fAanul cum in faţa deceptiei, IrecAndu·i in" I t 
~ ... .. memorie fiecare acenil a discursu. Caci eu toale eli anu acea a 

cere celui ales la carma tlirii, sil toale ceie CII n'au tinut de guver· 
depue examenul şi sll. Infătişeze rilor, Ca ° hidrll. mlstlcl, işi Inalili narea omeneaacll, ci de cea natu
registrele spre controlau, pentru capetele spre cel, gandurile de re- rall, a'au arAtat mai Indulgente, 
a-fi primi plata., in ca:il eli a core- tormii radicalii. azi, când conlras' flcând plimll.ntul sl rodească, to
~puns cerintelor, aau pedeapsa tul dinlre cele promise ,1 cele rea- tu'" greutatea apllsil mai greu miile 

lizabile, este atât de vizibil, Incit •• 
când s'a dovedit numai ua aimplu de piepluri ale cefălenilor, cu haine 
farsnUl .... lilic. . • DU .capl nici celui mai umil pro· " ~ h" .. .. _ zdrenţuite, fli. a lOC ,i ran ... 

Guvernul actual, primit la Ince- dua al aufragiului, 
Guvernul s'a dovedit, In cursul put cu un entuziasm general, ca o 

cascadll ce-şi varsl cu &gomot tur- unul an Intreg d. dirijare, cii nu 
merita, n.icl odele ce i s'au tnchibat, apele din piatră In piatrll. s'a 

filcut in 'ultimul timp culpabil nat, nici recompenlla moral!, pe 
care crede el o merill. de incor.sequenll. De·o Inconse· 

quentll. pa\hologică, plinii de un ci- E drept el a venit la eli.,ma tll.-
nism revoltător. tngrlimlidind prin rii, Intr'o vreme de prefacere, de 
lipsa de taet, greşeli dupli greşeli. grea crid. moralil şi economicll., 

IncIt azi, dupli un an ,1 ceva, , 
de guvernare ne vedem In fata Il- I 
nei tngratlfudini, re.frAnlă a~uţ,ra ! 
lntregei pilturi sociale, elrela ii fligl
duise suprimare.. mluror tmpill1ri
lor, atuncl dnd prin discursuri, ce
rea votul. 

Sustinut de prnll, sustinut de 
multime, urcl treptele dtre It· 

reopagul tlrii. In imnul victoriei, 
dupli o opoZl1ie de aproape zece 
anl. Intreaga opinie pubUo:ii era cu 
actualul guvern, punllndu·şi ultima 
sperantl1 In el, după ce mai tntOi 
primise asig\ll'area fermll, eli. ·,i va 
respecta t"tru totul pr,)lJl'ltmul a
fl,at la toate rlbp.llntiile, pe ~Iduril e 
loc;allU'llol' publice. 

Oreşelile Inal .'au ImultU, iar 
guvernul care trlmbltaae dela un 
cap al tirii la altul, cii. va uşura 

viata, cii. va Introna legalitatea, a 
procedat Invers, ereind o dhlpro· 
portie formldabiill intR! ceia ce', a 

dar aceasta nu·l elite o scud., de· 
oarec~ ,Ua atunci cind cerea pute· 
rea, 'oate acestea şi deci putea 
aII-şi dea seama, de sarcina pe 
care o ia asuprii·şi. l'Undclllltmin· 
terl, cum am spus. n'au fleut alt- I 
ceva decit ai speculer.;e naivitatea 
masselor, ca simpli saltimbacl de 
circ. Iar In cazul a cesia punctele 
de acuzare aunl ,i mai grele. 

Ştia de mai inainte cere este 
situatia tlirl" ŞUa ,i greutătlle, dec:l 
flgiidulala datl, trebuia mlisuratl 
dupA realitate, ial nu dupll Imagi
natia 5lilrâitoare. Tara, anul trecut 
n'avea nevoie decit de-o ndeă im
bunlUl1tire, de·o miel fllgllduial.ii te· 
meinică, care si poatl1 fi realiza· 
bUl. 

S'a promla el vor scilidea impo
zitele, cl se vor Ierta retriantele, 
cl ae va ieIteni viala, cll 1n Intre
aga larl va curge lapte ,i miere. 

. Toti au ~I.: • venit timpul ca 
dupl rhboiu aii vedem mÎnUl1.ea. 

Din pricina actualului guvern, 
s'au tmpuşcat la Lupeni oameni. s'au 
tmul1l1 ,omerU, s'a fnlronaf IIcep' 
ticismul ,i decept'a. In schimb, 
potentatii zilei, continuI! - ca o 
sfidare a mullimii - să·şi plimbe 
persoaneL, simandicoase in echi
pajii luxoase şi d, detînl cate 
doull sau trei demnitlil\, afişându.se 
tot ei ca nişle victime ale efortu· 
rilor cari·j extenuad .... · 

Şi dacii. i-ar trage cineva la răs· 
pundere pentru foate plăgllece s'a1; 
abii.tllt .supra Ilru, de un aII In· 
coace, ar rAspunde poate cu ma· 
ximll cronicarului, Miron CoaUn 
cl nu vremile sunt sub om, ci bie· 
tul om sub vremI. De ce dar oar, 
tot ei, atunci cind cerşeltu volul 
promiteall el nimic din cele afir, 
mate nu vor rlim anea nerealizabile 1 

Tara Intreagl azi, are delir. 
Simptomele preveBtellc, o con 

geatle, cu influentl nefast' penlr1 
guvern. 

In fata bilantulul deficitar, pr. 
zentat spre 'feriflcare, a rlma' 
uimitl1, iar ctnd va Ieşi din stare, 
de amoCie, Ileeare I,i va priDi 

plata ... 
. Bt Rune erudimini.. 

TeofU Dla.ma.nd 
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'Ir 
e fMarele Turneu 

1eatrulul Cărabu$ 
Dir,ctiunta C. 1 ă nas t 

[1 .. cel mal formidabil sutces 
Bueure,teart 

~iss Revista 
:evistă în 2 acte şi 22 tablouri de Ni. V1ădoianu şi N. Constantinescu. I 

sI Mare montare. I 
Il· Fast, costume, decoruri. i 
It 1 1 . t' CI. Persona u artls lC: 

le D -ne le: Natali\a Pavelescu, 
tc'joleta Ionescu, Lizica Petescu, 
ptozzi-Rozzi şi d-ni!: C. Tănase, 
liugaru, Sandy.Hll~l, Dan Dem~ 

e reseu, Mllică Mihan, 1. Lorent, 
nlean Angelescu, AI. Oiovani, 
rBurcuş, etc. etc. 
fMARE BALE.T - 60 BALERINE , 

Celebrul numlr excentric 

AGAR & JOUNG 
, Dela Teattul (aslno de Paris 

Eruptia Ve zuvlurui 
Extraordinara realizare 

eledricl 
I In pauze va concerta 

.Radio PhHips .... 
1 Această revistă s'a jucat în Bu
t cureşti de 80 de ori cu un succes 
I nemaipomenit. 
ICea mai mare montare ce s'a 
gV8Zut până in prezent tn tară. 
pOrchestră proprie sub conducerea 
II d-Iui Ben·Horris. 

ITINERARIU 
O pentru Ardeal şi Banat 
~t Caransebe~: Marti, 28 Ianuarie; 
,:r,ugoj : ~iercuri, 29 [anuarie; ,Re
citita: . JOI, 30 Ian~arie; , qraVlja: 
mV'inen, 31 Ianuane; Timişoara; 
5âmbătă 1 şi Duminică 2 Feb

afuarie; Arad: Luni 3 şi Marti 4 
pfebruarie; Or,Jdel: Miercuri 5 
d $1 lai 6 Februarie,- Satu·Mare: 
O Vineri, 7 Februarie; Baia-Mare: 
tţSâmbiită, 8 Februarie; Dej: Du· 
,.minică, 9 Februarie; Bistrita: 

Luni, 10 Februarie; Cluj: Marti 
t 1 şi Miercuri 12 Februarie; 

:~uTda: Joi, 13 Februarie; Trg •• 
1,'Mureş : Vineri, 14 Februarie; 

tSibiu: Sâmbătă 15 şi Duminică i.16 Februarie; Alba·Iulia: Luni, 
17 Februarie: Medlaş: Miercuri 

Pl19 Februarie; Sighi~o<ifa: Joi 
20 Februarie şi Braşov: Vineri 
21 Februarie. 

h:'~ __________ _ 
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CI V i 1 il a ti fi are le m a a ali n 
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Noui norme pentru 
,Inerea licita'illor publice 

Instructille OfiCiului licitatiilor 

Oficiul IIcita/llor din ministe
rul finantdor a 1ntocmft noullt 
norme "tnt,u ţinerea licitatiilor 
admln/ştraţl/lor public,. Ele prt· 
văd O publ/citate mal (nlins!! ori
dtc.2teorl , vorba de o furniturd 
sau de o Vllnzart. Pentru con-I 
ttslunl sau furniturl importante 
sau pentru lucrări sau· fumituri I 
pentru cari nu s'ar gdsl 1fl tară 
o concurenfd tnde$tulătoart care 
să garanteze O bună executare 
şi preţuri avantajoase. se vor 
face pu.blicaţil ş/ tn pr~sa atrtind, 
puMndu-se chiar (nvita Cait spe· 
ctale. 

Ctlnd vreunul din burlUrlle {ma
bllt ale statului 'f!ste susceptibil 
de a fi văndu t, pahI/cart-a Jiei
tatiti st va face Rumai după ce 
s'a tnştiintat ministerul fmantt
lor şi s'a obţinut' al/izul pentru 
"an~re. ~. 

TERMENE 
LIMITA DE PUBLICARE 

Pentru lucrllirife ,1 'urnitu_ 
riie prevazute In proectele 
bugetelor viitoare. publi,a
tille se vor putea face chiar 
inainte de votllfell bugetului 
insa numai dupa 1 Noembrie 
" numai cu avizul pnlllabiî 
al Uiciulullititat.ilor. Pentru 
rombustibil. aceste liCitatii 
vor trebui Dublicate cel mai 
tirziu pana· la data da 15 
Aprilie. 

Pentru lucrArile fi 'urnltu· 
rIIe de o valoare partI la 10 
milioane lei anuntur,le licita
',ilor trebllise ti rute cu cel 
puţin 30 Zile Il1alnta. 

Se excepteazl. Ia cazurile I 

fOlrte urgente. lucrlrile şi 
furnlturile de o valoare panl 
II 1 milion, ,and publicatiile 
se pot face cu 15 zile Inain
te. [azurile de urgenţa se 
constati de Oficiulllcitaţillor. 

Pentru lucrarile şi lurnltu
rIIe de o valoar. dela 10 mi· 
Iloane Iei In sus, publicatia 
trebue II cuii cu cel puţin 
45 zile 'nainte. 

Pentru lu,rairlle da mare 
ImportantI, care urmeazl II 
se plati din credite eXlraor
dinar' speciale. acooerite de 
prin imprumuturi. excedel1te 
elc., precum: drumuri. cana· 
Juri. cal lerata. canalizlri de 
rlur'. biuÎnurl ,i docurî. con
struc,U şi alte lucrări de In
teres general, 'ie ci aceste 
lucrari caci In sarcinil "xcIU
sivl\ II Statului sau II Statu
lui In colaborare cu particu
larii, administrilţla respectiva 
va hotlri termenul publicarii 
dupa Importanta lucririlor 
şi a studiilor necesare. 

Acel t;>rmen nu va plltea 'i. In nici un caz mal mic de 
45 de zile. 

ŢINEREA LICITATIILOR 

Li;ltatille se vor t)utea fine prin 
strlgări sau prin oferte inchise. 

Oficiul licitatiilor stabileşte nOr
mele tn care se vor tîne licita
tiile şi felul cum vor putea fi ele 
aprobale, 

Llclhtille ţinute filră de formele 
prescrise de legea C·Jntabilitatil 
publi~e şi de reglJlamentul de 
functh>nare a Oficiului Central de 
licitatii, nu pot fi aprobate. 

• 

Lintan 
Conducl!.torl! actuali şi viitori 

au o mare datorie patrioticA. a
ceia de a indruma viata noastrA 
publkA şi privatI! pe alt~ .:a~e 
pentru I ne pulea asigura o 51. 
tuaţle In mijlocul celor[aLte state. 

Lipseşte to adevăr _ r~ luptele 
noastre politice şcoala VietII patrio
tice, clei parlldtlle polilice suni 
constituite pe principII Indlvidul,
liste. 

In asemenea conditiuni, se In' 
1e1ege că dreptatea va fi mal 
totdeauna sacrificata, atun:i când 
puternice Interese de partid vor 
cere aceasta. 

In priveliştea tristA, tn viforo! 
săibatic de ură şi rAzbUnAri poli· 
ti ce, Iată... Se zăreşte un loc de 
pace, Un Itman al Incercarilor 
desdânlljduite. un Izvor "Oll de 
Inbărbătare şi nădejde: "Grupa
rea Naţională a Femeilor Ro
mOne". 

Gruparea este o asodatle a fe
meilor. Ea are de scop pregătirea 
femel el. pentru a Indeplin[ cele 2 
mari d~ziderate ale lumei ciVili
zate: Datoria şi Dreptatea. 

Această grupare, chiamă In ju
rul ei toate fortele femenlne. în 
vederea colaborArei cu bărbatll, 
căci 001 nu cugetăm niCI mAcar 
o clipă să despartirn pe cel 2 
tovarllşl ai vieţiI. 

Gospodăria tărel suferă; ţara 
lnsaşl sângerează din pricina sfl
şierilor politice. 

Milmele românce, s'au strâns 
!nprejllru[ grupărel. pentru a se 
intMi In rolul Jor de educatoare 
civice şi cer Imperios: admini
striSlia sa tie scoasti de sub 
JUi)UI politic. 

Administraţia are nevoie de 
muncă. lire nerole de toti cei hu· 
ni. are neVoie de toti acei Care
şi Indeplinesc datoriile nesiliţi, de 
toti acel.ce nspedă legile. 

Dlla Principuă Alrxandrlna 
C d· t d I '1· CantacuzIno este Conducătoarea ..,a In a e ega el econo· acestei grup~rl şil~Să~1 sufletul ei. . I · Inel de mulţi ani In urmă, a~ea-mica a guverftU UI sta doamnă a IU~rat neobosit! 

1 
pentru a aduna In jurul ei toate 

Piedicile externe la exportul produselor no,utre agricole fortele femenine şi a lumina pe 

Delegatia economică Il gU'ler- creditului pe pialii românească 
nului s'a inlrunit eri la orele 6 in roporl cu legea concordalului, 
după amiază la ministerul de holărând ca examinarea acestei 
induslrie. chestiuni să înceapă în şed:nld 

Au luat parte Iii şedinlă d- nii viitoare, care va avea loc MaI(i 
miniştrii: Aurel Vlad, l. M,ha- 14 Iilfluarie orele S d, 6. 
Iache, Virgil Madg[>aru, panteli-l Delegajiunea a respins oferla 
mon Hc!lippa, subseeretarii de făcută de un grup american cu 
stai Iuliu Moldovanu, Polârcă şi privire la irig61iunile din şesul 
Oafencu pre~um şi d. dr. Ernest Dunării_ . 

cele care renunţaseră la orice na
dejde In vIItor. dia cauta vitre
giei sOartei. 

Astăzi, când femeile au obtinut 
drepturi de Colaborare la jud~ţe, 
comune şi municipii, tot aCeastll 
minte diSCIplinată şi Inimă generoa
să ne strigă: Nu fiti agenţI tltcto
raU, nu IIă tflscrleţl tn partldtle 
politice. ci conlucrali numaI cu 
oBmenii de bIne I 

lUI 

161~[ .. "'" 

"\d~ 
~ 

liniştid4 

Satlsfacell Jnt~ 
~E!, nu vă Illstrkţ, 
tld,. nu _Vă aruq~' O ti 
un~l . artvlsm letD~ . 
sClpltnă morală. i. 
curate ,i IIpslte~' T E 
venitii •. 

TrAmbita Ch!llll.d 
până la granila~. 
sul doamnei e" 
StaflgaC~u. CI tni;i 
neobosita. munclte!J') 

Ea a pornit aPt; ~ 
potrl va duşma~ljl{ , 
Sufletu-i Insetat ~ 
mal bu[]a I se cii!; 

°l~hll~r ,;U prlvhl itul 
Ş sa nI: CUtf\~ ~le 
rulana nepăsirel iDId 
tncrederei, avlt1jue 
Spre so~re şi IUmtli. 

Socotim deci, ihJl1(l 
aducem omagiul t~ fi 
st~1 d.!n. prima lin"nal 
prlmejJlos ca ~i <tte 
de onoare - d!tiJsl 
~u gloate ,1 abu!\$te 
Insă cu sUdori d~ t 
şirA l-a fost ·rls~.enj 
irnprt'jllful ei 41,,'esl 
le-a vorbit, s'a d:l'de 
tlgat marei caUR': ci 

CredetI pOate:t 8 
vre~o platform!)\ Il 
simpla şi marea ~i( 

Pentru Iucrurik' s 
constituit UU COT:P' 
de 30 doamne, Ct'c 
aceia, Utln de!r! n 
forul birou: j1l; 

Preşedintll. de ~~ct 
drlna Ca IIlacuzin;IO 

Preşedintă acti,,~t. 
v, d' te lce preşe lole:.ui 

Stanbul ~aflU '1 ~ 
/0 n esCIt. 1.' 

Secretare: Dnl h 
dşoara Laura M:pc 
Maior Mano/eSQlal 

Casieră: DM ~ I 
teseu. ~Î 

S' a stabilit. Ct fe, 
toatA lumea fem<~1 
vinge şi va veal!t' 
pArei" să se j; ... 1 

consacrate. 
Curând - !!.! 

timp - va sosi !:' 
cuzino. care ne,~1 
ta pAnA unde 11111 

rla şi atun~1 cred, 
pâna şI In~, 
mal inchis!! frum~P 
caldA şi binell!t 
rlel lndeplinlte. • 

~1 

A~r 

ti 
~l 

• • 
U 

Ene, secretarul general 111 mini- Delegaţia li dat avizul favora· 
steruJui de industrie şi comert. bil p€nlrll pllrticipafe8 României 

ChestIunea creditului lla Expozitia mondială de comU
agricol nicnjlf şi turism ce se va de

schide în Juna luni e 19JO la Pos· 
DelegBlia economică a exa- nan în Polonia, Pentru orgBni

minat chestiunea creditului agri- Zarea acesld porliclpatiunt se 
col în legătură cu interesele . v 

Creditului funciar ruraJ, luând va Institui O comisiune compusa 

STIRI SIFĂ\ 
_ ' . . ' e -

A. 
d 

SUtcB&Df 

f ~RA~t~ 
O-dul R20el2 f~rilinantl Ilo. 11 

X~~in1u·ne un mare Hamparl 
de marfmi. am pu~ fn vlJzare: 
Molino • • • d~la 28 lei mir. 
Şifon pl. albiluri. 32 .. 
Karton (Slambă). as.. .. 
Berche! • • .' 40.." 
Zerir pl. dimăşi. 48.. .. 
P li t u ri g r oa s e 
p,mlnl inlernale • 41)(1 lei buc.' 
Pll[pumi • . • • 600 .. .. 
PAnzll pl, cearcea-
furi de pa!. 140 cm. 
lăHme • • • • • 110 le! mir. 
Pilnd pl. ceArc"a-
furi de plnpllml160, 
180şi zon cm lAtime i51) .. " 
Teniss·flanel (Finei) 35 .. .. 
Stofe blirbăll'şll de 
lAnă • • • _ . 300 ,. ,. 
Pânză de casă dela 32,. .. 
Ponză pl' saltele dela 80.. " 
p"ţe de mese dela 100,. .. ~ 

Şenele de masă dela 3S Iei buc. 
Şervele pl. pahare dela 28 .. " 
Cu.efluri· 'albe de 
plehel dela • • • 3OD" " 

I( Cllverlurl de pichet 
diferile culori dela 300. " 
P&nzi§ de iul1i, 100 

_ c:lm. Iăllme dela • 45 Iei mir. 
---- Pânză de tută} 140 
:le IăI,me dela • • _ S5" " 
'cel, Basmale (cârpe) de 
, IAnll dela • • • • 120 lei bue. 

B~smEile (cârpe) de 
olA dela •••• 25" • ) I 
Bali51e dela • •• 9,. .. 

II" Pte~url. 65 clm. Iii· 
~ tlme dela _ _ • • 110 lei mir. 

I Preşuri 90 clm. Iă· 
li lime dela _ • • • 140.. " 

de bază memoriul ftcestei insU- din delegati ni ministerelor şi 
asociatiunilor profesionale in

tuliuni. Delegajin II. Însărcinal teresale. 
pe d. ministru de agricuUură şi 
domenii să termine tratati 'lele 
începute cu reprezentanliiCre· 
ditulul funciar rural şi să refere 
flsupra rezultalu[ui. 

Exportul produselor 
noastre agricole, 

D. 1. Miholache. ministrtll agri· 
culturii şi domeniilor, a flicut o 
largă expunere II. crizei de des
fac.:re Il produselor noa,;ire agri· 
colet criză provocată de greu· 
tiill[e continui· pe cari stalele 
importatoare de produse româ
neşti le creiază prin urcări de 
taxe vamale şi dispoziliuni ed
minislralive şi veterinare. DeIe· 
g~tla economică li avizat, la lua
rea de măsuri necesflre pentru 
apărarea exportului produselor 
româneşti in acele state_ A.cestea 
\lor fi avizale cii în cllzul când 
nu \lor lua în considerati". do
Il?an!ele României, !lom fi obli· 
gati ca incepiiHd dela 1 MIII tie, I 
sti le aplicăm la rându-ne tariful I 
nostru general. 1 

Diverse ch::: stiU"! 
Delegatia a examinai şi fIxat I 

btlzde după cari se vor trata 
nouile noastrel conyen\Îuni co· 
merciale Cu stalele străine pen· 
tm garentareaaceJoraşllnh:rese 
egran. 

A luat act de comunicareI'! fă· 
_ <;ulă de d. V_ Mlldgearu ministru 
de finl'!n\e cu priv.re la situatia 

~~~'tJtiJS~D 

t BOIAUA DE ~RDEI !I~ 
(PAPRICA) il 

I t·1PERIAL I 
fiind purI şi "'~cl- I[ 

naU numaj din ar

noblll Sp.lectio-

:::,'~::::. ~': •• ::~ •• '111 

"'br.e'!': )mpefia'" : 

Str. Mine'or No. 83. I 

Oradea. :1 
....... =-01=--_ ... ---1 ~ 

~~~~~~D 

Benzină. 
uşoară 
pentru automobile se 
gl1s~şte la automatul 

din dosul teatrului 
Serviciu permanent 1 

I - Proprietar: . I 
~lorla.n Ben.ea. •. 

o~ocoooooooooooooooooccoo 

.Heoui- apare Miercurea şi 
StJmMta, 'tara la orele 18, 

Prtţld. abonamMlelof este ur-
mătorul: 

Pe an an: 400 Iti. 
Pe şfase luni: 250 Iei. 
Pe trei luni 150 lei. 
Ptntru autoritati, blIncl, c1u· 

burl, cafm~le şi alte 'ntnprln
dul: Lei 1500 anual. 

In atrtindfafe dublu. Anunclurl 
şi reclame dupd tarif. 

- . 
Sâmbătă -seara 18 Ianuarie 

1930. va avea loc în saloanele 
CERCULUI MILJTAR~CIVIL un 
MARE BA.L MASCAT dat de 
Soc. natională de Cruce Ro~je 
a României, în foi osul populatiei 
nevoiaşe din Oradea. Mare tom
bolă şi alte surprize. MuziCa 
Rgt, 85 Infanterie_ . 

Intrarea: 100 lei de persoană. 
Biletele la librăria .Socec·. 

• 
Dlrecţltmea Generalli P. T. T. 

a diSpus, că In caz'JI când se cautA 
aspiranţi pf!ntru oficlile autorizate 
sau pentm oficHle ce urmeaza il 
fi transformate din oficii autori
tate, să se facit pllblicaţli' din 
timp, pentruca. toţi candidatii la 
un asemenea post să p03tă lua 
cunoştlntll_ 

Directlunea G~nerallt primind 
pânA acum, raclamaţli că mulţi 
dIntre cel cart vor sa. oCupe ofi
cii autorizate nu ştiau de Vacan
ţele Ivite. a pus 'n vedere disp,J
ziţlile de mai suS, pentru ca ase· 
mene. reclamaţll,8!1. nu M mal 

-rep~te. 
• 

(e,) TE A TAU L R re G IN A M II R I A 00 Minisferul insfrucfiunli fi-
ind lnşfinţal că unele direr::-a -,.." 

v liun; de şcoli 8ecudare intre-
O Turneul Teatrului Maria Ventura O haln/eaziI melode prea seDere 

O Luni, 20 Ianuarie 1930 la orele 9 seara precis O pentru perceperea laxelor şco· O O Iare, amentnfând pe elevi cu 

O M E L O O 
eliminarea pentru intârz;eri cOl 
de mici, aduce la cunoştinţa 

O O ' aMI a organelor administrative 
O Dramă in 3 ade (8 tablouri) de Henry Bernştein. O şcolare c(J1 şi a puhl(culul. cr't O O $in.qurele măsuri ce sunt ud-
'0 In rolurile prjncipale: O ,-mise a se aplica sunt cele pre-

O văzute la ari. 195 din regula· 
Aura Buzescu C I menful de functionare al şcoa-

.. ~ O .. Ioale taxe e şcolare se plă-
~ V. Valentlneanu _ George Vraca O li lefo~ secundare/, care sun!: 

O Irina NideJ::le - Gh. [harnel - N. Nicufascu C fese in dOllă rale egale. din-
şi celelalte o Regia; SOARE Z. $f'lARE. O lire cari cea dinltu se achiUi 

O \1 _ I odată cu tnscrierea, Iar cea 
a. 1 articole se vând .. Toaletele dnei Ăura Buzescu sufost confectionate de el! de a doua in cursul lunei /a 

i1& La fel -
: A. tu preturi extrem o Maisc,n Lanvin Paris şi Casa Olga Russo Bueur~şU. O i "uarie..... ' . 
h IdO D fi dOI EleDII ' cari au fnlârzlaf cu 

ole e reduse. o ecorUT e e pictorul V. Feodoroff. O i plata - vor fi somati prinlr'o 

IRBE,' .. _____ ~;;~~~~~~~~"'~~?Q~~~~~ .. ~~~ ... ~~~ l' adresă Ir/misti corespondentu-- 000_ 00000000 lui. ddrtdu+se termen de 10 
.ZWl trf ___ ~ __ .~C~_ r-. .... _ ~ ..... _ • 

zile libere dela 11 
Dac6 dupt'J erlil 
termen, taxa iii 
elevul va fi frim"l 
dupti trecerea' ~ 
laxa nu se p{!1i' 
fi exmalriculol'.j 

Orice abaterl~ 
riie acestui arti~ 
duce la cunopi 
instructiunii spr/ 

'1 
Uit şvab pulu:' 

un galo$, şi-a 
cute la Beiuş, Sj 

lumină cauzele 
minat sit scrim 
rate ce au ap' 
despre cele ce 
teatrul asoC. "V 

Parazitul fliră 
discordie din bi I 
care se numeşte:: 
hold) şi-a ind' 
lui, că poale fi 
într'atiita, încât,. 
a cleveti - nl~ 
colturi, c'altfei. 
loc lectia meritai 
zetă românească~ 

Pentru a se tII 
puşlamana inlfî~ 
trul acoc. • Vl~ 
individ fără seIr 
mai prin mişelii 
tine până astăZI 
româneasCă pe. 
nează, vom ar~tJ 
romAne$ti, CII itJtj 

mărul viitor; 're 
individ caP! ~ \1 
d"opb'lZ C~,,~~, 
nionist al teal! 
din cauza cărol 

găseşt e în marg 
Şeacpelui cân( 

piară, scoate CI 
:s 0# 

Concorda 
tiv vaii' j 
noul cod 

Cu prileJui' 
mi definitiva 
(ornl1lrl. d. Gri 
intra duce ill I 
cor datul prel 
seama. da 10, 
cari :i'au flicl./' 
organ1uţ!Unl 

DUP!! fnforn 
ri le ave"', Iv 
ficare a C 'jdlll 
sunl aproape 
I el ci proectl 
plecI redlCtl 
depus pe biull 
tulul In luna I 
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