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Deschiderea adunărilor Deputaţilor Elementele naturei parecă s'au unit fie o ordine românească vie, bogată —
elementele firei omeneşti. Totul se scăpată de molochii resfiraţi în aerul curat
şi a Senatorilor preocupă u
l mea politicăcu
mişcă, totul se clatină sub picioare, şi al munţilor şi spre văile mănoase.
Guvernul face gree
l sforţări pentru cla
rifi este încă drumul, până ce vom Regenerare... ne strigă plaiurile,
departe
carea situaţiei, şi după cum se zvoneşajunge
te la stări normale. Cine vrea să regenerare
pretinde viaţa de român.
> până la 10 Octombre
i remane
i rea în vadă,
gu trebue numai să-şi deschidă ochii
Nu privim acest farmec al conştiinţei
I ?ern se va face. Combn
i aţa
i dv
iz
i eazăşi să prirească în jurul său.
prin prizma luptelor politice a partidelor,
fiindcă în afară de ele se uneşte tot ce
membri guvernului în două fracţiuni, cu Regenerare...
bun.
ee
lmentee
l grupate în jurul d'-lui Ministru Trebue să accentuăm această con este Aici
în idei şi fapte fie
Constann
tiescu şi. cu gruparea d-Iui Vcepţie
intilă carè în mod firesc tot mai mult care; cine convine
nu stă la pândă aşteptând ca
ser plăzmueşte în sufletul elementului de
Brătianu. In tot cazul guvernul face sfo
bine românesc. Vorbim îndeosebi de mo să i-se pună pe cap glorioasa coroană
ţări pentru ca să-şi asg
i ure domn
i aţu
i ne
a de gândire al intelectualului român după venirea la putere a unuia sau altuia
dul
pe tm
i p mai îndelungat.
Săturat de atâtea manopere dosnice, partid?
Aci se unesc cu toţii, cari ştiu să dea
Părerile sunt divizate şi asupra plade atâta inconştienţă, cu câtă se sbate
libertatea care trebue să o aibă,
zilnic
nuu
l i de muncă care i se m
i pune Adun
ă conştiinţa lui românească, şi-a pier individului
de orice naţie ar fi acela, cu aceia cari
dut
încrederea,
nu
se
mai
gândeşte
la
rilor în noua sesu
i ne.
interpretata de slugărnicie; în ştiu ce datorează demnităţii individuală
Uni susţin că dacă şedn
i ţee
l vor fimodestia,
conştiinţa lui se coace conştiinţa evolutivă a elementului românesc.
aţnânate să nu se facă spese cu du
i rneae
l remanierei individuală.
In această luptă nu impoartă, dacă
mari ae
l Domno
li r deputaţi, alţii iar accen A trecut ani dearândul de când Ro vor dispare câţi-va idolizoţi.
Avem odabrie, cutoţii'deacl, băştinaşi
este mare, şi iată că elementul ro
tuează, că chiar în vederea nouei Consmânia
ti
şt
nou
veniţi.
tuţi, şi în interesul guvernului este camânesc
des delà oraşele mărginaşe, — în
Nu
ne putem îndoi că ne va lipsi aju
Satu-Mare, Sichd
i erea să urmeze conform programuu
l ghetul-Marmafiei
ideosebi
ia în Oradea-Mate,
torul
dorit.
în loc <să producă acea
15 Octombre
i.
Să nu fugim de răspunderea care o
demnitate care i se impune ca element
purtăm.
Partidele politice se pregătesc la luconducător
pte
în stat, — stagnează,
dacă
In lături
scamatorii! Regenerare /
în para
l ment. Remarcăm cu deosebtiă plănu decade în desvoltarea sa.
Pretutindeni
regenerare...
cere declaraţia d-lui fost Ministru O. GogaNu
, încape îndoială, că acolo unde
proprii nu ajung, este în datoria
care tinde ia o înţee
l gere cu partidul nputerile
a
conducătorilor
de stat să-şi facă datoria, să
ţional. O opoziţie unită în această înţee
l gîntărească
ere
elementul românesc mai înainte
Franţa învingătoare
va fi numai spre folosul Ţării.
de toate, şi anume nu peste
cadavrele
organizaţiilor

culturale economice a strai

Stresemann. Preşedintele Consiliului german

Reforma administrativă va fi desbnilor,
ă — dar favorizând elementul con a luat asupra sa odiul şi a capitulat. A venit in
guvernnlui german pentru-ca să dovedească,
tută în sesu
i nea nouă a A dunărei depducător
utaţilor. de stat prin drepturi nationale, fruntea
care este datoria elementului conştiu, când nu se
cari
Admn
is
i traţa
i nouă trebue să precz
i eze e
nersă-i facă posibilă creşterea la nive mai poate acţiona, fără de a lua răspunderea, ca
lul
o ţară în ruina totală.
gile scoase din frământările anului 1917cultural-social-economic, unde dorim să conducă
învingerea aceasta a Franţei preţueşte mai
să
fie.
îricoaci. Descentraz
il area servicilor şi gu Ce sprijin primeşte elementul româ mult, decât învingerea din anul 1918.
vernământul local sunt tipul cel din urm
ă,
Acţiunea concepută de Poincarré în teritoriul
nesc delà conducere?
Ruhrului
a stabilit autoritatea guvernului francez, şi
care poate servi unui mechans
im modern.Se organizează lupte de partide, se aceea a Antantei,
justificând o unitate indisolubilă.
Trebue să se îngrijească reforma deorganizează lupte de persoane, se favori Cancelarul dimisionat Cuno şi sfetnicul său Rosenberg
înşelat amarnic, când au crezut, că Germania
organee
l de execuţe
i îndeosebi. Inzădar zează
ar exploatatori străini, se nimiceşte în s'au
va fi în stare să producă din cauza ocupaţiunei
mod
absolut
inconştient
autoritatea
supre
fi orice norme, fie acee
l a cât de ideal con
tanceze neînţelegere între aliaţi, precum s'a Înşelat
mă
se calcă legea în şi atunci când a crezut că în interesul Germaniei
cepute, până ce nu se vor asg
i ura organpicioare
ee
l în administraţie,
dé acela care este în primai rând vor acţiona. Anglia sau Italia.
/
'
de execuţie, în funcţiuni prin drepturi chemat
in
a o respecta, se precupeţesc func
Rezistenţa pasivă a muncitorilor a costat guver
contestabe
li de stabiltate şi imovibiltate, -iuni
şi după servicii politice, se popoţesc nului german sume fabuloase, cari le-ar fi putut între
pentru scopuri mai prielnice. In săptămâna
pânăce situaţia matera
iă
l a funcţionarilofariseii
r va şi declamează pe coarde emo buinţa
trecută suma dată pentru ajutorarea muncitorilor s'a
ţionante tirade întregi de sentimente falşe, urcat la 6 bilioane. A trebuit să urmeze capitularea.
fi desechilbrată nu ne putem aştepta la
se la
îmbracă Domnii în haine de serba- Valuta depreciată, mişcarea naţionaliştilor germani
schm
i bări prielnice, — şi nu vöm au
j nge
toare,
ca ei, ai noştri, să fie apărători au periclitat într'o luptă fără rost, chiar existenţa
normaz
ilare vădită.
Statului german pe bazele de astăzi. Bavarezii nu
drepţi ai intereselor streine.
Normaz
ilarea recere liniştea organeo
l r Aicea este ceva nesănătos. Dema au făcut nici un secret din aceea, că vor să creeze o
independentă de marele imperiu german. Inzadar
de execuţe
i pentru familile cari cresc gogie
în şi despotism în sas şi spre jos, aici ară
rimbiţarea răsboiului din partea-Tui Ludendorff,
mândre
i de Ţară şi Neam.
nu mai e vorbă- de interesele Neamului nzadar ameninţarea naţionaliştilor Stresemann con
vins de situaţia reală, a cedat, — a devenit Mar
şi
Reforma administrativă în acest senz a statului, — aici se intenţionează a da ghiloman
germanilor şi istoria când va avea să
pradă
o
ţară
puternică
în
forţele
ei,
şi
are nu numai scopul de a rezolva probun
e
l mneam
e răbdător, unui număr de ele "nregistrezeal victoria
definitivă a Dlui Poincare, va
de formă ce va trebui să servească şi mente,
uni cari îşţ bat joc de tot ce este rebui să facă amintire şi de Dl Stresemann, care
este un bărbat integru, şi-şi iubeşte ţara mai presus
tăţi naţo
i naă
l prin o concepţe
i de mo
ra
demnitate.
de toate.
litate.
De două ori ne bucurăm de desfăşurarea
Situaţia aceasta anormală provoacă
în mod natural o redeşteptare, de a pune
D. Prfm-mlnlstru / / . C. Brătianu în cumpănă răbdarea tuturora.
Esteîh convingerea noastră că ordinea
însoţit de d. ministru al comunicaţiilor
General Iraian Moşoiu soseşte în oraşul în stat este suprema lex, şi avem energia
nostru Duminecă la ora 3 cu tren special. ca să o impunem, că această ordine, să

acestei luptă crâncenă in acest fel. Ne bucurăm
pentru-că a ştiut să asigure iarăşi Franţa liniştea
iîuropei în mod vădit, dar ne bucurăm şi pentru
aceea, că roadele înţelegerei vor contribui la o ma
jorare a pxoducfiunei, la viaţă spre normalizare
turburărilor creiate de Răsboiul mondial.
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livada.

Stăteam întinşi pe iarba verde
într'o livadă de caişi,
Stăteam întinşi, cu ochii 'ochişi
Şi ne lăsam să ne dezmierde
Şi firele de iarbă verde,
Şi macii roşi, abia deschişi.
Pe ramurile înflorite,
Din lună se cernea polei,
Caişi şi vişini, pruni şi tei,
Păreau cu frunze aurite: —
Păream în ţări închipuite
Cu măr de aur şi cu zmei.
Eram în plină primăvara
Şi cum stăteam aşa, întinşi,
Păream doi luptători învinşi.
In vraja firii de afară
Păream livezii o povară
Cu suflet mort, cu ochii stinşi.

л

M. G. Samarlneanu.
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Fascismujjm Bihor.
^Rador", agenţia din Bucureşti, a lăţit vestea
despre o organizaţie fascistă în Bihor. Cea mai
De câteva zile se văd expuse în prăvălia lui
mare parte a interesaţilor a lipsit din Oradea, Simon A. din Bulevardul Reg. Ferdinand picturile
încât numai după reîntoarcerea unora am aflat artiştilor din Baia-Sprie, Litteczky Andreiu, Ileana
adevărul, care este, că d. colonel Bacaloglu nu a Krausz, Oscar Nagy, loan Piok. Am avut ocaziune
fost deţinut nici un moment, că nu i-s'a făcut nici să vedem colecţia care cuprinde şi o seamă de
o perchiziţie de casă, nici Iul, nici conducătorului lucrări în tuş.
fascismului d. T. Vifor, care se află şi în pre
Litteczky este cea mai marcantă personalitate.
zent în RomaEI vede totul în culori vioi, luminate, realiste im
Constatând celea de sus ne întrebăm oare presionante. Nu aparţine direcţiunei ultra modernă,
cine ? ce interes a putut să aibă ca să trâmbiţeze el fură motivele cele mal senine şi le împrăştie
pe pânză cu o siguranţă absolută în desemn, şi o
atât de grabnic neadevărul în ţjjmea largă?
Ne pare cam suspect. Mai ales fiindcă aşa zisa măestrie în vălmăşeala culorilor. Peisagiele lui,
«anumită presă", s'a grăbit să lanseze ştirile acestea. vederile de iarnă cu violetul brun sunt de o reali
Ne vine să credem, că adevăraţii vinovaţi, tate absolută, are carne şl suflet viaţa întreagă,
simţind, vina lor au crezut de bine, să jertfească chiar şi lemnele uscate trăesc în haina lor mohorâtă.
neadevărului obişnuit. Au auzit de fascism, s'au Figurile sunt tipuri de mineri, cu greutatea munci
torului obosit şi caracterele aspre. „Ruga soarelui"
burzucat, aoleu, — şi.văetări.
D. col. Bacaloglu, d. Fătu şi d. col. advocat te chiamă — la o dulce primăvară cu aspectul spre
Castano declară, că el nu sunt fascişti. D. Castano munţii din depărtare. O colecţie din care ne lipsesc
spune chiar, că nici aceea nu ştie, că ce este aquarelele Iui bine apreciate.
fascismul.
D-na I. Krausz s'a ataşat curentului simbolist.
Era vorba să se facă cercetări din partea unor Figurile ei negre p*e alb sunt basme izgodite cu
agenţi speciali esmişi la, Oradea-Mare. In localitate plete lungi din trup de silfide, şi feţe drastice cu
serviciile Siguranţei s'au îndestulii ca să pipăească concepţii originale. Ne-a părut bine să vedem şi
pulsul tineretului şi acelor mai cărunţi. Se vorbea şi câteva vederi originale pe cartoane sure, cu efecte
de un complot, care tindea doborârea guvernului ? ! senine frapante, simple în măestrie 'de concepţie.
Ce mai drăcii din fantázia unor imbecili, cari
Cu construcţii mai greoae, cu complicitatea ate
în lipsă de alte ocupaţiuni, făuresc ştiri şi com lierelor — cu desemn geometric în culori se ocupă
ploturi pe hârtie, de sigur în vederea hârtiilor?! tînărul O. Nagy. O individualitate care promite mult.
Acelaş sistem care s'a obişnuit pe vremuri
E bine Pirk elev decorativ al d. Liteczky.
în cafenelele din Budapesta. Se vede că unificarea
Este interesantă expoziţia, pentru a vedea
este pe cale, şi dacă Ministerul de interne până cum se desvoltă arta picturei în aceste colţuri
acum nu a înfăptuit-o, — pe această cale, cu sigu ale ţării; şi ca să se mai prindă ceva delà artişti
ranţă va afla o absolut reală şi satisfăcătoare cari au studiat în mod direct curentele diferite din
unificare a nouilor ţinuturi cu Ţara Mamă.
ţările cu cultură puternică şi în artă.
Publicăm manifestul fascist, eşit de sub tipar
la o tipografie ardeleană:

Comisia financiară a oraşului Oradea-Mare
a dezbătut In şedinţa din 2 Oct. cor. chestiuni
importante de dare. Este ştiut că cu ştergerea dă
rilor chivernisirea oraşului a ajuns într'o situaţie
cât se poate da complicată.
Dacă oraşul vrea să se menţină la nivel nu
mai poate satisface exigenţelor materiale de până
acuma. Luându-i-se dreptul de impunere trebue
să caute după mijloace legale, în baza cărora să
amelioreze situaţia financiară.
Şedinţa a fost prezidată de primarul oraşului
Către Poporul Român!
Dr. Côriolan Bucico. Comisia a propus taxarea
Este tuturor cunoscut ce e FASCISMUL. Mişcarea
birjelor, a carelor funebre, a fabricilor de spirt, a aceasta naţională, devenită celebră, a luat naştere în
trotoarelor, şi a valeţilor. Discuţia s'a oprit la ta Italia în anul 1910.
Suptă de politician! şi ruinată de comunismul v e 
xarea firmelor.
netic şi vrăşmaş ţării, Italia pierea văzând cu ochii I
Consilierul financiar Dr. Benedek a propus
In clipele acelea grele, cei cari făcuseră războiul
Mai zilele trecute am cerut Direcţiunei P.
impunerea firmelor medicilor, advocaţilor şi a tu socotiră că e vremea să-şi spună şi ei cuvântul. Şi într'o T. T. o dispoziţie la serviciul telefonic. Şi astăzi
turora cari au vre-o ocupaţiune intelectuală cu noapte, o mână din aceştia şi câţiva patrioţi încercaţi, aşteptăm şi pierdem timp la aparat până se pre
puseră bazele fasciei. Redeşteptată, ţara întreagă s e ală
100 Lei, a industriaşilor cu 200 Lei, a micilor co tură
lor prin cei mai buni fii ai săi. Doi ani a fost d e - zintă cineva ca să ne dee legătura ca mai înainte.
mercianţi cu 300 Lei, a societăţilor pe acţii cu ajuns Fasciei Italiene pentru a domina ţara întreagă. Ce
*
400 de Lei, a băncilor cu 500 Lei anual. A propus a urmat s e ştie. Astăzi fasciştii stăpânesc Italia. O Italie,
Denunţăm d-lui inspector general P. T. T.
cu
adevărat
nouă.
O
Italie,
altoită
de
tinereţea
fascistă.
Că încât inscripţia firmei este executată în afară de
Italie, fără potiticianii cari o duseră de râpă. O Italie, un alt fapt asupra căruia să îndrepte o serioasă
limba românească, — în ungureşte ori nemţeşte, — O
naţionalistă. In ţine, o Italie puternică şi strălucitoare, atenţiune.
se va solvi pe lângă taxa de impunere de mai cum n'a fost ea niciodată.
Atentatul este pus la cale de organele delà
sus o taxă specială de 6000 Lei. Propunerea ac
Italia aceasta am luat-o noi ca pildă, întemeind postă străine de neam, străine de sânge, contra
centuează că caracterul străin a firmei îndatoreşte Fascia Naţională Română
Grupări Fasciste s'au înfiinţat de curând în Franţa Tipografiei româneşti.
pe proprietar Ia impunerea şi cu 'taxe speciale.
Până acuma a executat Posta tipăriturile
şi Belgia.
\
In cursul dezbaterilor secretarul Camerei de
Cu întemeierea organizaţiei noastre toate ţările la Ia Tipografia Românească, acuma imprimatele de
Comerţ şi Industrie d. Dr. A. Olah a pledat contra tine cari au făcut războiul îşi au Fascia lor. Fascismul care are nevoe posta se dau la tipografii ungu
propunerei, cerând ca comisia să accepte după capătă prin aceasta o deosebită însemnătate şi pentru reşti şi ovreeşti. Şi oare care ar fi cauza ? Pentrucă
firmele străine tot suma care se va fixa după Latini devine organul reînvierei naţionale şi forma cea Tipografia Românească nu acordă procente îndea conştiinţei noastre ca rasă.
acelea româneşti. Expune că, o urcare a taxelor mai înaltă
Deşi asupriţi de Stăpânire şi împiedecaţi la tot stulitoare din profitul imprimatelor ? Nu ne vine
să poate justifica din punct ae vedere românesc, pasul, noi", totuşi ne-am organizat în linişte şi cu temei să credem! Nici materialele noastre nu sunt mai
dar este în detrimentul organizaţiei comerciale lp- nicie. In câteva luni am ajuns s ă câştigăm inimile celor .scumpe, decât a altora.
\
cale. Totodată anunţă că Camera de Industrie şi cari au dus pe umeri greul războiului.
S'a făcut o ofertă în zilele trecute referitor
Pe
întinsul
României
PATRU
ZECI
de
MII
de
Comerţ va interveni contra unui decis conform
oameni stau astăzi zid în jurul F A S C I t l ; patru zeci de Ia Circulara obişnuită care apărea delà înfiinţarea
propunerei Cons. financiar la consiliul orăşenesc. mii de români, înrolaţi în rândurile F. N. R , au jurat să tipografiei la Tipografia Românească. Gazeta a
D. primmedic jud. Dr. Popoviciu propune ca moară sau să trăiască într'o Românie, fără demagogi şi fost transpusă Ia tipografia străină „Sfântul Lataxele după firmele străine să se fixeze la 8000 Lei. şarlatani.
ROMÂNII P e plaiurile noastre, unde nu e pas dislau", a căror ofertă a fost acceptată. Am arătat
Totodată clarifică înţelesul adevărat al frazei „ca care să nu fie stropit cu sânge românesc, ne-am săturat cazul personal d-lui inspector general al Poştei
ractere străine", şi doreşte ca caracterul românesc ca toţi veneticii să vie să ne defaime ţara şi neamul, la Marini, căruia i-am explicat cum stau lucrurile.
să şi-1 câştige şi oraşul Oradea-Mare în noua situaţie. adăpostul libertăţii presei şi în numele democraţiei. Dacă Am accentuat şi aceea, că noi ca instituţie româ
înseamnă libera obrăznicie a tuturor liftelor
O discuţie aprinsă asupra frazei „caractere democraţie
şi întâietatea lor în trebile româneşti, ei bine, nouă ne e nească nu putem acorda procente speciale Ia exe
străine" din partea acelora cari nu cunosc lim scârbă de această democraţie şi-i vrem făţiş pierzarea ! cutarea imprimatelor cari se fac. D. inspector Ma
bajul românesc este absolut inutilă. Nu se ba Străinii cari convleţuesc cu noi pe meleagurile acestea rini, a promis că va ordona cercetarea, însă până
zează pe cunoştinţe temeinice motivarea din adresa bogate, trebue s ă s e poarte cuviincios şi plini de r e s - astăzi nu avem rezultatul cercetărilor.
respect faţă de poporul nostru tolerant şi bun, cum nu e
Halei Comercială semnată de d. Dr. Papp János, altul
Aşteptăm pentru ca să precizăm punctul de
pe lume. Cei cari vor căuta să ne mai înfrunte pe
— român de origine, înaintată Consiliului orăşă- viitor, îi v o m pune cu fapta la locurile lor.
vedere al nostru românesc.
T. M.
nesc în această cauză. înţelesul clar al frazei „ca
Să tacă şi şarlatanii noştri, cari s e bat cu pumnii
ractere stfăine" este pentru un ştiutor al limbei in piept pe la răspântii. Ţara e sătulă până 'n gât de
indiscutabilă. Românul exprimă sub „caracterul" dânşii şi sătulă e de toţi politicianii.
Să s e liniştească deci! Vrem ordine, vrem ierarhie,
noţiunea în fond străină a limbei iară nu formele vrem domnia
Românilor în această ţară românească. Dar
externe de reproducere. „Caracter străin" este în nu şi a românilor cari îşi dau coatele cu străinii. P e acei
senzul parţial în ţara românească din punct de ve nemernici îi urâm şi le dorim bucuros moartea! încolo
dere românesc, tot ce nu este românesc, iar folo scopurile noastre sunt înscrise în Statutele F. N . R.
Nu vom lucra în ascuns, căci în lupta ce am pornit,
sirea limbilor maghiară, germană sunt străine de
nu ne temem de nimeni, în afară de Dumnezeu. Tero
Primăria oraşului Oradea-Mare a luat dispo
limba românească. Credem că nici nu încape în rişti nu suntem şi legături nu avem cu nici un partid,
doială, — este un fapt evident, care se discută nu urmărim vre-o lovitură de Stat. Dimpotrivă, vroim ziţii pentru disolvarea societăţii pompierilor volun
întărirea acestuia si refacerea s a pe temelii curat româ tari din Oradea-Mare. S'a adus acest decis motivat
numai pentru ca să se afle nod în papură.
neşti, iar nu şovăelnic şi fără vlagă, cum este astăzi. din punct de vedere al siguranţei Statului.
Ce ne rniră este, că Hala Comercială în Contra muncitorilor nu suntem şi nici nu putem fi. Ca şi
In oraşul Oradea-Mare se află pompieri de
această chestiune poate compune memoriul său în Italia,. nădăjduim ca ei s ă ne dea o bună parte din
chemare, angajaţi ai oraşului, vre-o 40 la număr,
în timp de una zi, iar unui român, care crede că luptătorii Fasciei Române.
Invitându-i să părăsească Sindicatele Internaţio iar Soc. "pompierilor voluntari a fost înfiinţată pe
este cinstit, — şi a cerut primirea între membrii
naliste, noi le cerem s ă reînfiinţeze vechile corporaţii ro vremuri de pace, spre ajutorarea serviciului pom
halei, nu poate să-i răspundă timp de 5 Juni.
mâneşti de odinioară, căci lupta contra capitalului, fie
Este ceva semnificativ în acţiunile conaţiona ea cât de înverşunata, s e poate perfect de bine duce in pierilor numiţi de oraş, pentru cazuri de necesitate.
lilor şi în aceste chestiuni. Aflăm de bine dispoziţiile, cadrul naţional românesc. Internaţionalismul roşu a făcut A fost o instituţie cum sunt şi astăzi multe altele
fiindcă nu vedem prin ele periclitat comerţul şi ca Ţara s ă fie copleşită de lucrători străini, cari au în în oraşele din Ardeal. A avut de scop pe lângă
greunat condiţiile de muncă, când au smuls pâinea din creşterea fizică, şt educaţia culturală a membrilor ei.
aşa asigurat, iar caracterul oraşului trebue să-şi gura muncitorilor români.
Dl Prefect V. Hodor, a văzut bine situaţia
câştige expresiunea sa potrivită românească.^
Cu aceasta Fascia Naţională Română îşi începe
atunci când a suspendat decizia Primăriei, şi a răs
Comisia a acceptat punctul pe vedere al deschis activitatea.
ROMANI de pretutindeni, înrolaţi-vă în rândurile puns delegaţiei lor condusă de Ï . deputat Dr. N.
consilierului financiar.
ei. Cu e a veţi merge la izbândă şi la o orânduire mai Zigre, că va admite funcţionarea Societăţii, dar
S'a mai desbătut dările asupra spirtului, tro bună, mai dreaptă şi mai românească în Ţara Noastră.
aşteaptă reorganizarea ei potrivit vremurilor.
tuarelor, şi a ordonanţelor personale taxâhdu-Ie
Români! Fascismul este o viaţă, Fascismul este
mântuirea noastră.
Fascia Naţională Română.
şk pe acelea cu 1000* 500, 100 L e i y
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I Congresul avocaţilor români
Duminecă s'a ţinut la Ciuj congresul avoca
ţilor români, pentru a pune bazele unei alianţe a
i avocaţilor români din' întreaga ţară. Mişcarea are
un caracter naţional şl un caracter profesional. Avocaţii văd şi cunosc mai bine păsurile lipsurile
vieţii noastre publică, ei ştiu şi greutăţile materiale
cari la fiecare paş trebuie să le învingă.
Era deci absolut raţional, ca să se gândească
j i ei la o grupare pur românească, care să elabo
reze un proect pentru viitorul apropiat.
Avocaţii români din Oradea-Mare, delà înce
put au luat o ţinută rezervată faţă de intenţiunile
congresului. Acest punctlde vedere Pa expus per
longum et latum fruntaşul avocat Dr. Aurel Lazar,
apărătorul intereselor minorităţilor în toate dele
gaţiile conduse în faţa autorităţilor, şi Ia toate şe\ dinţile comisiilor publice referindu-së la deciziile
( din 1 Dec. 1918 luate de marea adunare din
I Alba-Iulia.
Constituirea Alianţei s'a făcut. Şedinţa a fost
prezidată d D. Dr. Ioan Suciu- Congresiştii au fost
salutaţi de Primarul oraşului D. Utalea f. avocat.
Congresul a acceptat propunerea Dlui avocat
Dr. Vaier Roman şi anume:
1) Organizarea cercurilor iuridice pentru co
dificarea dreptului din punct de vedere naţional.
2) Asigurarea caracterului naţional a barourilor advocaţiale.
3) Păstrarea şi apărarea cu sfinţenie a drep
turilor fixate prin legi.
4) Asigurarea condiţiilor de viaţă cinstită
pentru avocatul român.
Ne închipuim că la scopuri atât de nobile,
pot contribui şi avocaţii români din Oradea-Mare,
fără ca să-şi pericliteze legăturile intime cari do
resc a le păstra şl pe mai departe cu colegii
maghiari.
In aceasta organizaţie, după înfăţişarea ei de
astăzi nu vedem nici un pericol faţă de elementul
minoritar.
Unitatea între fraţi este prima condiţie de
viaţă, apoi sâ tratează unitatea solidară a tuturor
cetăţenilor ca normă existentă de Stat.

O stare de spirit nouă
Reproducem din „Cuvântul Studenţesc" No. 32. din
18 Septemvrie 1923 unele constatări remarcabile.
Epocile de după război, se caracterizează în genere,
după o vremelnică amorţire a sentimentului naţional, fapt
datorit energiilor consumate in luptă, prin o puternică
reînviere a conştiinţei naţionale.
La noi, pe lângă atâtea Jipsuri şi nevoi pé care
conştiinţa noastră nu s e sfieşte a le recunoaşte ca datorite
ішог serii de păcate şi vicii de care singuri suntem
vinovaţi, chestiunea evrească e problema cea mai iritantă
care ne preocupă.
Minoritatea semită, provoacă şi întreţine o conti
nuă şi dăunătoare stare de lucruri, care împiedică refa
cerea noastră materială şi mai ales refacerea morală a
ţării.
In mod fatal, această minoritate, a determinat o
legitimă reacţiune, al cărei prim semnal a fost mişcarea
tineretului universitar.
Pornind delà indiferentismul şi amorţirea morală a
societăţii.
A creat nu numai un curent formidabil ci o opinie
publică, şi o opinie publică îndrumată într'un anumit sens.
Mişcarea studenţească a fost pentru masele mari,
o adevărată infuziune de energie şi de demnitate revoltată.
Nu mai suntem aztăzi singuri. Ne răsar de pretu
tindeni aliaţi împrejurul aceluiaşi steag, pe care am avut
cinstea să-1 desfăşurăm noi cei dintâi.
Priviţi în arena socială. Dacă miezul luptei e tot
inlăuntru Universităţii, totuşi şi in. afară de ea s e luptă
intens şi bine.
Poetul Goga a declarat război făţiş „honigmanilor"
şi „rosenthalilor", iar „Viitorul" luându-şi în sfârşit curajul,
ie declară antisemit. Profesorul Mihail Dragomirescu în
serează „mentalitatea minoritară" a „presei independente"
iar academicianul Mehedinţi nu s e sfieşte a denunţa
jtiinţificeşte în plenul academiei, monstruozitatea concep
ţiei talmudice.
ŞI acestea, şi câte altele în Capitală. Dar în restul
ţării?; dar „Liga apărărei naţionale"?; dar „Fascismul"? ;
dar „Acţiunea românească" delà Cluj ?, iar atâtea organi
zaţii şi nenumăratele manifestaţii spontane în cuprinsul
ţării, pentru noi şi împotriva evreilor ?
Toţi urmărind ^ c e l a ş lucru, cu metode şi nuanţe
variate întreţin spiritul public şi îl organizează pentru o
luptă decisiva
încolţiţi de pretutindeni de pericolul pe care ei l'au
zgândărit, plini de frică şi dezorientaţi, situaţia evreilor
noştri, oglindeşte perfect zăpăceala „anumite prese" care
se apară; loveşte, înjură, batjocoreşte—dar ţipă sfâşietor
de furios neputinţa ei de javră încolţită.

A apărut:
„POEME IN PROZĂ" d e : Emil Isac.
Editura „Tipografia Românescă" S. A.
Oradea-Mare. Preţul unul volum 22 Lei.
Se găseşte de vânzare la toate librăriile
şl la editură: „Tipografia Romanească"
S. A. Oradea-Mare, Strada Deák No. 2:
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INFORMATION!
Mln. Domeniilor publice D. Constantinescu
La Academia de drept, pe lângă catedrele
va sosi Ia Oradea-Mare în 10 cor. şl va lua parte existente, s'au înfiinţat încă 4 catedre, ridicându-se
Ia împroprietăririle ţăranilor din Rogoz.
astfel la 16 numărul lor.
D. General Marcel Olfeanu, a fost avan

sat la General de divizie şi numit Comandant al
Corp. VI. armată din Ploieşti. Felicităm din inimă
pe bunul şi merituosul general, exprimând regretele
noastre din ocaziunea depărtărei din Oradea-Mare.
El a înţeles în întregime situaţia de aci, a iubit pe
toţi, şi este iubit de toţi.
D. Fost Prefect al Judeţului Bihor Insp.

Spioni cumunlştl arestaţi. Pe

teritoriul

oraşului Bălţi a fost descoperită, de către poliţie
o bandă de agenţi comunişti, veniţi delà Moghilev
pentru a culege informaţiuni asupra organizaţiunilor
noastre militare şi administrative. S'au găsit asupra,
lor arme, dinamită şi ecrasită. Toţi spionii comu
nişti au fost înaintaţi Ia Chişinău, unde se fac
cercetările.

Gl. adm. Iulian Peter se află în chestiuni particu
Plătirea taxei militare. Se pune în vedere
lare In localitate.
tinerilor născuţi în anii 1899,1900 şi 1901, cari se
La ordinul Mln. de Interne paşapoateie găsesc in situaţia de amânaţi medical, scutiţi, dis
de emigrare pe viitor se vor rezolva de către pensaţi ca susţinători de .familie, cei recrutaţi In.
Ministerul Muncii şi a ocrotirilor sociale, iar celea cond. art. 52 şi 53 a legii de recrutare, cum şi
rezolvite vor fi efeptuite de către Min. de Int. Dir. dispensaţii condiţional ca teologi (seminarişti), să
plătească percepţiei sau administraţiei financiare,
Pol. şi Sig. Generale.
taxa cuvenită, iar reclpisele ce le vor primi să Ie
O. Gheorghe Tulbure dimisionat din postul prezinte la Cercul de recrutareijpentru a fivizate.
de revizor şcolar primind numirea de Insp. şcolar
Domnii cu spirit şi spirt din Ardeal, Banat
şi-a ocupat funcţiunea nouă'la D'r. înv. Rëg. de
Oradea-Mare. Din aceasta ocaziune s'a retras dîn pe lângă uşi închise ţin la Oradea*-Mare convor
Redacţia ziarului local al Partidului Poporului biri prealabile organizaţiei unei asociaţiuni al acestor
industriaşi. După cum suntem informaţi va fi ales
„Tribuna".
în fruntea organizaţiei D. Arzenovici, Insp. GI. ta
Insp. Muncii din Oradea-Mare raportează Min. de Finanţa.
Prefecturii că Prlmpretorll dau permis de liberă
praşul Constantinopol este contaminat
petrecere fără consultarea aceluia. De sine să înţe
lege că în acest fel să plasează străini în defa- de ciumă. Min. Săn. Publice a ordonat trecerea
vorul muncitorimii româneşti. Prefectura va lua călătorilor numai prin Sulina şi Constanţa.
dispoziţii.
4

In ziua de 7 Octomvrie c. va

avea

La fabrica de sticlă din Pădurea-Neagră s'au
loc furat de un timp îndelungat multe sticle, pahare,

Ia Cluj punerea pietrei fundamentale a Catedralei
ortodoxe care se va clădi pe terenul din parcul
Teatrului Naţional. Vor lua parte la această so
lemnitate, primul ministru d. I. C. Brătianu şi d.
general Traian Moşiu ministrul comunicaţiilor. Vor
sosi deasemenea toţi mitropoliţii din ţară îm
preună cu I. P. S. S. mitropolitul Primat, Miron
Cristea. Vor mai veni odată cu mitropoliţii un mare
număr de episcopi din întreaga ţară şi alţi înalţi
prelaţi. In vederea acestei mari serbători şi a primirei înalţilor oaspeţi, s'au luat toate măsurile
necesare. Duminecă dimineaţa înalţii prelaţi, pri
mul ministru şi membrii guvernului vor fi întâm
pinaţi la gară, unde li se va face o primire deo
sebită.

service de cognac etc. în valoare de 50.000 Iei.
In urma cercetărilor s'au descoperit făptuitorii
Gheorghe Petre muncitorul fabricei şi văd. Schrenk
Venţel, care a vândut lucrurile furate. Făptuitorii
s'au înaintat parchetului.S'a deţinut individul Francise Szabó de 19
ani din comuna Crastelec, care cu o furcă de fân
a lovit pe tatăl său şi pe cumnatul său fugind
de acasă. S'a înaintat parchetului Zalău.

Găinari. Ţiganii Varga Gheorghe şi Alexandru
din Ulciug s'au strecurat în naptea de 17 Sept.
în ocolul locuitorului Pop Onuţ din Bâbţa ca să-i
fure gâşte. Prinşi asupra faptului ţiganii au tăbă
rât asupra lui Pop Onuţ cu parii şi l-au bătut
Lichidarea oficiului de locuinţă o efep- până a căzut jos fără conştiinţă. La zgomotul fă
tueşte la ordinul D. Prefect Viclor Hodor, Consi cut au sărit vecinii şi au pus mâna pe ţigani.
lierul ocrotirilor sociale al oraşului Oradea-Mare,
„Graiul Romanesc" care apare în Banatul
Dr. Feder Octavian.
robit ne aduce o ştire care, dacă e adevărată,
Paulay Zoitan este numit în postul de constitue o palmă pe obrazul autorităţilor noastre.
secretar comunal în comuna Vad.
Iată ce scrie această foaie: „Suntem informaţi că
vreo câţi-va ţărani fruntaşi de ai noştri (din Ba
In Celca s'a înfiinţat noul protopopiat
natul robit) cari au avut treburi grabnice, arză
gr. ortAMembrii sinodujpi protopopesc din cler
toare, în România, trecând graniţa fără paşaport
au fost aleşi : Vasile Pap preot-protopop, Ioan Pap
jugoslav, au fost deţinuţi de autorităţile româneşti,
preot militar, Gheorghe Boţioc preot, Gheorghe
purtaţi prin închisori şi apoi predaţi jandarmeriei
Cociş preot, Antoniu Chidioşan preot, Antoniu Bica
sârbeşti. Pretindem delà autorităţile noastre scrupu
preot, Gavril Popoviciu preot, Leontin Popoviciu
loase unde nu trebue, să aibă puţină solicitudine
preot şi alţii 8 înşi. Alegerile dintre mireni se vor
pentru românii subjugaţi.
face Duminecă 7 Octomvrie şi 14 Octomvrie cqr.
A apărut şi s'a pus în vânzare astăzi xm
Primim la redacţie un raport temeinic asupra situaţiilor insuportabile din comuna Suplac. volum de poezi din viaţa românilor macedoneni
Va fi o serie de fapte edificatoare asupra admi intitulat „Tablouri din Plnd" de d. M. G. Sa
nistraţiei comunală, precum va clarifica şi situaţia mar ineánu. Preţul 20 lei. Se poate procura şi
noastră de români în Ţara românească. O publi la Librăria Românească (Oradea-Mare, Pascal
căm în numărul viitor.
Traian 6.)
La postul de Dir. de birou a devenit va

cant prin mutarea D. Nicolae Moga Ia Salonta,
delà Prefectura jud. Bihor şi-au înaintat cererea
Dnii Leontin'Pai, reglstr. la subpref., Ioan Almar
funcţ. la sedria orfanală şi Slavici Ştefan expeditor
la Subprefectură.

Aviz abonaţilor!

A trecut un jumătate de an de când am
venit pentru prima oară să tălmăcim, gândul
senin al acelora, cari ştiu să lupte pentru
interesele neamului, desconsiderând Interesele
materiale — personale. In acest timp am dat
dovada trăinicie!. Nu din vina noastră» —
a trebuit să fim modeşti, şi să\ apărem nu
„Satu-Mare* scrie : Au sosit in apropierea
frontierei noaste câteva unităţi de grăniceri din mai odată pe săptămână.
Mln. afacerilor stăine aduce la cunoştinţă
că în vederea schimbului tuturor deţinuţilor politici
cu Ungaria D. consul general Burileanu delegat al
acelui minister urmează a pleca zilele acestea în
Transilvania şi Banat pentru identificarea a 200
dintre aceşti deţinuţi.

Soslnda-ne hârtie cu începutul
săptămânel
viitoare, şf la dorinţa publicului „ Vestul Romă'
nlei" va apare Marţa şl Joia seara la orele 6
pe 2 pagini, iar Sâmbătă seara ca număr popo
ral în 4 pagini ca an adaus destinat
ţărănimei.
Preţul abonamentului pe 1 lună 25 Lei.
Cerem sprijinul Onor. Public, care ni se poate
Popota studenţească. Pentru d. studenţi
da
prin abonarea ziarului.
români înscrişi la Academia de drept din loc, se
va deschide o popotă studenţească, începând din
Redacţia ziarului
zilele acestea. Popota se va deschide la careva
„VESTUL
ROMÂNIEI"
restaurant, întrucât academia — deşi ar trebui —
nu dispune de local propriu. Masa va fi gratuită.

interiorul ţărei. Ei sunt destinaţi pentru întărirea
pazei frontierei şi pentru stârpirea contrabandelor
care în ultimul timp luase o mare proporţie. Gră
nicerii au fost trimişi în urma ordinului d-lui Vlntilă Brătianu ministru de finanţe, căruia i s'a ra
portat de către autorităţile de frontieră insuficienţa
grănicerilor de pază.

„VESTUL ROMÂNIEI"
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CRONICA ECONOMICĂ
O delegaţlune a morarilor şl a sindica

Clini lilllllir li

ULTIMA

5 Sept. 1923.

telor agricole, formată din dnii : Paul Teodoru, Coroana austriacă (suta) . . . .
. . .
Filliti, amiral Urseanu, din partea agricultorilor, Marca germană (milionul)
Coroana ungară (suta)
. . . .
Georgescu Fuerea, căpitan Popescu ing, Gheorghiu Coroana cehă
din partea morarilor din Capitală şi Scharer din Francul francez . . . . . . .
partea morarilor ardeleni, s'a prezentat eri la mi Francul elveţian
nisterul de industrie şi comerţ precum şi la minis Dolarul
. . .
terul de finanţe pentru obţinerea exportului de făină Lira italiană
albă.
Lira STERLINĂ
De astă dată .morarii vin uniţi cu reprezen
tanţii agricultorilor spre a beneficia de export în
proporţii egale.
Ei cer ca exportul pentru un an întreg să
BERLIN— — — — —
fie de 10—12.000 vagoane de făină albă.
NEW-YORK— — — —
In acest scop se obligă să cumpere grâul cu
LONDRA
—— ——
preţul maximal de 45.000 lei vagonul.
PARIS — — — — —
Ambele ministere au cerut delegaţiunei să
MILANO
————
prezinte un memoriu amănunţit asupra exportului
PRAGA— — — — —
şi condiţiunilor, precum şi asnpra aprovizionărei
interne.
BUDAPESTA
———

ORA

Lei 328
Berlin, 4.—(Rador). — Guvernul german
„
„ 145 şl-a dat demisia. Stressemann a fost însăr
605 cinat cu formarea noului cabinet.
„
1335
„
3880
Lafayette 2. — Luni, Stresseman a avat
„ 219 convorbiri cu diferiţi diriguitori de partid. 0
„- 985 schimbare a cabinetului este privită ca posibilă.
„ 996 Socialiştii se retrag fiind nemulţumiţi că autori
tatea a fost conferită soldaţtlonprin legea marţi
ală şi sunt desamăgiţi din cauza lipsei din prog
ram apoliticei fiscale. Astfelfiindd.
Stressemann
0000001
va căuta spnjn la elementele moderate. Pe lângă
nemulţumirile socialiştilor, cabinetul se loveşte de
55325
ostilităţile
din zi în zi mai active, ale partidului
2549
naţional german; încercarea făcută de cetele na
3365
ţionaliste de a pune stăpânire pe cetatea din Custrin,
2505
care se zice că ar fi fost ocupată de către un
1680
detaşament, ne arată în destul agitaţiunile la
cari se dedau naţionaliştii şi cari au încercat,
003
după cum se spunţ să puie la cale o revoltă şi\
BUCUREŞTI
— — — 25250
să captureze localităţile
Cotingen şi Spandau.
VIENA — — — — — 00078 ,
In Germania s'a reînfiinţat censura ziarelor.
Este semnificativ că în Bavaria organul lui Hit
ler, care a fost oprit să apară de către Minis
AVIZ
trul Reichsver-ului, a fost tipărit Luni la Mün
Toţi depozitarii de ziare cari doresc chen iar arestarea căpitanului Heiss, cerută de
să desfacă şi ziarul nostru, să se adreseze Reich, nu a fost
executată.
n

Bursa din Zürich

La Ministerul de Industrie

şl comerţ

se instituise o comisiunè care urma, ca împreună
cu fabricanţii de zahăr să fixeze nouile preţuri ale
zahărului produs de fabricile din ţară. După două
şedinţe comisiunea aceasta şi-a abandonat lucrările
urmând ca preţul zahărului să se fixeze prin libera
concurenţă de pe piaţă.
Faceţi bănci populare. Plugarii

nu vor

putea să scape de ghiara cămătarilor, de robia la
domnii, de umilinţa şi sărăcia în care zac, decât
făcând Bănci populare. Acolo adunând banul să
racilor, cei în lipsă pot găsi sprijinul cuvenit, spri
jin frăţesc, fără camătă mare, fără ruina averei lor
multă puţină cât o au. Băncile Populare însă nu
sunt numai sprijine slabe pentru trebuinţe mici.
Ele pot fi temelia unei ridicări la stări frumoase a
ţărănimii, dând împrumuturi mai mari pentru spo
rirea mijloacelor de producţie, adică pentru cum
părare de pământ, de maşini, de vite, pentru con
struiri de case, de grajduri, de fabrici. Mulţi sunt
aceia cari se prezintă astăzi ţărănimei pentru a-i
câştiga sufletul şi banul la diferite obştii şi coope
rative. Intelectualii au datorie să dea îndrumările
necesare pentruca să nu se abuzeze de drepturi
atât de bogate, cari se pot câştiga.

direct Administraţiei ziarului
Mare, Str. Fr. Deák No. 2.

la Oradea-

PRIMI
INSERATE, ANUNCIURI,
PUBLICATIUNI PE LÂN
GĂ PREŢURILE CELE MAI
CONVENABILE.

mmu

соншіш шеша

Mijloceşte tot felul de intermedieri
comerciale şi industriale. Vinde case
mari şl mici, vii şi proprietăţi, pre
cum maşini agrare şi automobile.
Primeşte vindere şi cumpărare de
lemne, vizează paşapoarte pentru
orice ţară.
52-11

ANTISRIA ORAŞULUI ORADEA-MARE.

No. 13032 1923.

Publicaţiune.

Oradea-Mare, la 15 Septembrie 1923.
Antistia

Croitorul ALEX.
confecţionează cele mal
moderne costume bărbă
teşti cu. prefuri moderate.
P r e g ă t e ş t e c o s t u m e şi
din stofe aduse.

CO

Se caută bucătereasă Ia internatul Şcoalei
de Arte şi Meserii Oradea-Mare Str. Staroveszky
No. 15. Sunt preferite văduvele de învăţători. Sa
larul lunar e 900 lei.

«

î n

a m i l i e

tango, jaaz, casino, etc.) cu onorariu avantagios.
A se adresa la ziar. Const. Vasilescu.

I

preţur

convenabile un trusou pentru dame şi diferite
lucrări de mână. Adresa: Weinberger, Strada Mă
năstire! No. 1.
1261

Constantinopol, 3. (Rador). — Guvernato
rul militar turc a fost înştiinţat că mâine se îm
barcă ultimile trape aliate. Cele trei batalioane
aliate vor fi salutate la plecare de un batalion turc.

o

Contrabandă cu zaharină
Cluj, 3 Oct. — In Sighetul Marmaţlei a
descoperita o contrabandă de zaharină.
lui Abraham Huss, la domiciliul căreia s'a
o mare cantitate de zaharină a fost amen
cu 100 mii lei, iar marfa confiscată.

***

Varşovia, 4 Oct. — In cercuriie In măsură
să cunoască activitatea şi dispoziţiunile conducăto
rilor sovietici, se afirmă că guvernul din Moscova
se gândeşte foarte foarte serios la o apropiată
schimbare a orientării sovietice în politica externă.
Faţă de strălucitul succes obţinut de Franţa
In lupta economică împotriva Germaniei, guvernul
sovietic pare a înclina spre o linie de purtare mai
conformă cu vederile Franţei. Numitul guvern pare a
fi dispus să nu se dea înapoi de a găsi o soluţiune
„echilibrată", în ce priveşte regularea datoriilor.
Se afirmă chiar că un delegat special al
Moscovei va fi trimis în străinătate, dându-i-se
sarcina de a sonda cercurile parîsiene competente.

••

ICZELL t

Berea nutrltoare

1 DIN CLUJ І

şl Berea deschisă „ M o n o s t o r "

Hercules

№ litrecfl! si Mărcile СоШШіш
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Cine doreşte
doyd

Se află spre vânzare pe lângă

1

Oradea-Mare. №. ш i 11

MICA PUBLICITATE

p r e d ă

Berlin, 3. (Rador). — Din Duesseldorf
anunţă că erl a domnit linişte acolo.
Mulţimea s'a adunat de câteva ori în faţa
poliţiei şi a primăriei manifestând simpatie
pentru poliţiştii arestaţi. In închisoarea de
ia Derendorf a fost o răscoală. S'a încins
o luptă între gardieni şl cei închişi. Un
condamnat a fost ucis, un altul grav rănit.

Se află în depozit toate maiyialele
Introduse la liceele* şcolile normale —
secundare, primare, şcoli speciale de
comerclu şcoli de artă şl meserii pre fost
Sofia
cum tot angajamentul de Papetărie.
găsit
dată

oraşului.

ІІЖ
f
cursuri de dans
Й MBH»
de salon (dublu-boston, schimy,

Riga, 2. — Circulă zvonul că ora
şele Moscova şi Petrograd ar fi încon
jurate de cete de ţărani răzvrătiţi Svbnul acesta nu s'a confirmat.

D-па [шіаШіо Hicodlm Terezia Germain se
Oradea-Mare, Str. Anrel Vlaicu (Grădina-Bhedey) 43.

C o p i e . Ministerul Agriculturii şi Domeniilor Dir.
Cad. a Lucr. Technice Inso. Gen. Geodetic şi Cad. Pentru
Transilvania fiind încunoştinţat din mai multe părţi, că
unii nechemaţii ingineri şi ajutori ai acesfora, angajează
în mod arbitrar lucrări de măsurătoare in scopul reformei
agrare, încasând sume oribile delà comune şi îndreptăţiţi
de pământ, drept aceea pentru a s e curma răul şi ţărani
s ă nu plătească sume necompetente, Vă rugăm în interesul
public a încunoştinţa şi a da ordine tuturor secretariatelor
comunale aparţinătoare judeţului D-voastră ca să avi
zeze primăriile comunale deurmătoarele : 1. Flecare in
giner delegat al Direcţiei Cadastrului Inspectoratul G e 
neral pentru Transilvania, sau ajutori ai acestora, pentru
fiecare comună în caz că i s e încredinţează executarea
unèi lucrări, primesc dacă este inginier antreprenor un
contract, iar în cazul că este inginier de Stat o dele
gaţie cu semnătura noastră cu care s e vor justifica în
fiecare caz d e trebuinţă. Lucrarea executată de ingi
nerii cari nu posed contractul s a u delegaţia prescrisă
este considerată de nula şi nu poate servi ea bază
măsurătoarei tehnice definitive în scopul reformei agrare.
2. Delegaţii Direcţiunei Cadastrului însărcinaţi cu e x e 
cutarea măsurătoarei şi parcelării moşiilor expropriate
sub nici o formă nu pot primi şi încasa pentru lucră
rile executate nici un ban, deoarece plata s e v a face
exclusiv d e Stat de către Direcţia Cadastrului în baza
caetului de sarcini. 3. Delegatului nostru însărcinat cu
executarea lucrăritor rugăm însă să i s e dee din partea
primăriilor comunale respective tot sprijinul necesar,
pentru a putea termina urgent măsurătoarele în inte
resul obştesc şi a celor împroprietăriţi. Şeful Inspector
General pentru Transilvania : Indescifrabil s s .

IIS

Berlin. 2. (Rador). — Din Custrin, se anunţă
că acolo au avut loc răscoale, cari au fost poto
lite mulţumită intervenţiei energice a comandantu
lui armatei. Garnizoana oraşului a făcut prinzonieri
pe şefii mişcării şi i-a închis. Răsculaţii au căutat
să elibereze pe prizonieri. A avut loc o ciocnire
cu armata, care n'a avut de suferit pierderi. Răs
culaţii au avut un mort şi mai mulţi răniţi. împre
jurimile Berlinului sunt păzite de armată şi poliţie.

1749.—25.
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numai pe acestea.

S.A.

pentru Industrie si Comerţ

Str. Gllányl, 5—7. Telefon 3-98.

