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FASCIA ROMANĂ

Aztăzi când ziaristica străină de prin orice mijloc condiţiunile normale pen
In ajunul deschidem
cor-i cari le posedă în buzunar mulţi
libera desvoltare a românizmului, con
neam,
străină de sânge ţipă în lumea tru
form drepturilor lui sacre la viaţă naţio
purifar legiuitoare sau în pre cetâţeani.
largă şi murdăreşte hârtia cu tot
proprii.
Unde-i complotul?
Studen felul de invenţii, pentruca să discre nalăImputarea
ziua remanierilor s'au întâm
de „ultranaţionalism"
este
plat, de câteva ori în trecutul ţimea, prin comunicatul pe care-l diteze o mişcare evolutivă naturală, un argument al elementelor dizolvante
s e isbesc de noi în opera lor distruc
nostru politic, ca să se lanseze publicăm moi jos, vestejeşte sinceră şi naţională, este bine dacă care
tivă contra Statului.
cunoaştem
profesiunea
acelor
puţini,
fel de fel de gogoriţe şi să acest fapt (dacă s'ar adeveri),
Mai presus de toate drepturile, recunoa
au cutezat să se numească fas ştem deci neamului nostru dreptul la unita
se descopere comploturi ima Fascismul prin declaraţia secre cari
cişti în publicitate.
tea istorică şi geografică, de care l-au lipsit
ginare. Dacă în mentalitatea tarului General, la fel. Unde
Fără a fi o doctrină socială, fascismul combinaţiile şl intrigile diplomaţiei streine;
Şi dacă este o formă de luptă politica, un sistem cunoaştem cà dreaptă orice т/ sură, menit
de pe atunci aceste trucuri sunt conspiratorii?
pentru realizarea programului ce ne-am să asigure progresul economic şi istoric
sunt
autorităţile
cari
s'au
gră fixat
produceau efectul dorit şi gu
pentru regenerarea neamului şi în al neamului nostru. Nu admitem 'ca şcoala
şi orice altă instituţie de educaţie sau
vernanţii îşi urmau râzând în. bit să deie comunicatul oficial, de tăririi lui.
cultură, să atingă cu ceva, acest drept
Fascismul
poate
fi
numit
sau
socotit
o
dosul culiselor
şi măsurilor ce nu dau lămuriri? Cum se doctrină, sub raportul educaţiei naţionale. sacru la viaţă al poporului nostru, care a
stat aici mii d e ani, în faţa tutulor năvă
drastice „cerute de gravitatea explică măsurile cari s'au luat In acest sens, el devine doctrina voinţei, lirilor
barbare, pentru acest drept al lui.
cultul energiei şi legalităţii Dar
evenimentelor", pe care le luau în consiliul generalilor de sub având
Pentru ridicarea neamului, trebue să
cultul nostru suprem este cultul „românis
contra opoziţiei — tragerea preşidenţia ministrului de răs- mului". Acuzaţiunile ce ni s e a d u i de organizăm triumful valorilor naţionale.
e o formă juridică: natjunea este
sforilor politice, aşa cum le boiu, pentru menţinerea ordinei? şovinizm sunt lipsite de temei. Noi înţe Statul
legem că nu v o m putea aduce partea fiinţă vie căreia trebue să-i asigurăm o
convenea lor, fără ca ţara să
Noi punem la îndoială buna noastră de contribuţie la pacea şi viaţa sănătoasă şi rodnică.
Având o bază religioasă, dinastică şi
sufere prea mult moralmente credinţă a manevranţilor. Să ne civilizaţia omenirei, dacă nu vom în
trona în graniţele fireşti ale neamului şi naţionalistă, avem de partea noastră masa
în exterior, continuarea acestor lămurească, altfel întregul com ţării noastre, liniştea care condiţionează curată a românizmului, p e care n-au
trucuri azi în nevroza vremii plot rămâne o gogoriţă, un truc munca intensivă a poporului. Fără a fi atins-o încă aberaţiile demagogiei şi uto
războinic „fascismul" înţelege s ă asigure piile internaţionalismului.
pe care o trăim şi în atmosfera politic mârşav.
care ni s'a creat în străinătate
constitue o crimă.
Studenţii ş8 complotul
Politicianii noştri însă par
Comunicrtul Centrului S t u d e n ţ e s c
a nu-şi da seamă de acest
— Departamentul războiului. —
Comitetul central al s t u^
denţimei
lucru. Deşi nu sunt aceleaşi
Este surprinzător că proectele de zentate Parlamentului în mod uni
timpuri, deşi azi avem o altă ;
] comunicat
bugete ale çheltuelilor Min. de Răz- versal — cu toate detaliile relative
concepţie în politică şi fiecare \ Comitetul central al studenţimei boiu pe ultimii 2—3 ani nu se mai la cheltueli şi venituri.
cetăţean e mai mult sau mai bucureştene, conştient de dreptatea prezintă Adunării Deputaţilor pe bază
Să continuăm analiza art. 1. în
puţin îndrumat în mersul tre- j " P /
studenjimea o repre- de U n i v e r s a l i t ä t . Aşa fiind Camera nu Statul desvoltător avem:
t ' ; / . , obşteşti,
Ло//>о// politicianii
NI;T;*INR,;;TRO
a) 172 generali din cari 5 de corp
burilor
tre-, ' ă şţ de responsabilitatea morală este î n măsură să aprecieze dacă
cheltuelile de personal şi material de Armată şi 3 2 de Divizie, 2603
cutelor experienţe îşi continuă j
îndeplinirea dezideratelor sunt sau nu utile în măsura în care
ofiţeri superiori din cari 587 colo
înscenările.
i formulate nu va veni de cât in urma le conţine proectul de buget.
neii, 830 locot. coloneii, 1186 ma
Povestea complotului contra] unei lupte energice, dar pe faţă, hoIn toţi anii specificat s'a numărul tu iori, 8298 ofiţeri inferiori. Total
turor Comandamentelor, Corpurilor avem 1І032 ofiţeri.
a 8 miniştri, descoperit mai \ î §' *
dedesub
condamnă în mod public orice ş i Serviciilor Armatei indicându-se
La art. 2 stat desvoltător B. ob
zilele trecute în Bucureşti, con turi,
caie subversivă care pretinde a aduce pentru fiecare în parte numărul de servăm că avem 160.000 trupă.
sacrat de oficialitate prin co soluţionarea revendicărilor studenţeşti.
personal ş i cantitatea de material
c) Din experienţa făcută de toate
municatul Ministerului de In
Comitetul central crede că colegii necesar. De data aceasta nu vedem armatele proporţia ofiţerilor faţă de
terne şi trâmbiţat atât de a- învinuiţi de complot, nu sunt capa- aceste detalii ş i ne găsim mai mult în trupă este :

In preajma Bugetelor
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faţa unui stat — a unui Borderou de
La 30 trupă — I ofiţer inferior.
cheltueli decât a unui Buget şi se
La 10 ofiţeri inferiori — 1 ofiţer
cere aprobarea fără a se da putinţa superior.
de a aprecia dacă trebue sau nu, să
La 6 ofiţeri superiori — 1 ofiţer
se dea această aprobare.
general.
Examinând bugetul anului 1921—
După această regulă, la 160,000
locuitori ai acestei ţări, dis- \
\ < " a u pe cale al săvârşi 1922—1923 — ultimul făcut pe un trupă, adăogând şi 20°/o pentru Co
an întreg — la art. 1 se observă mandamentele şi Serviciile Armatei,
creditează-se
ţara
f.
? definitiv
? ?
™că$ entusiasmul
í
"
t,#
«.uuQu U
ŢU.U în
*#. străinăow ИИШ i avertisment
că Armata are 172 generali şi 2603
să avem în Buget:
tüte, ce ne pasă, dacă prin j convingerilor nu trebue să depă- superiori ; la art. 2. vedem că totalul noi40trebue
ofiţeri generau (in buget sunt
aceasta ne putem întări în po- \ şească limitele conştiinţei şi ale le- trupei este 160.000 oameni ceeace 172).
ziţiile pe cari le ocupăm ? gilor şi nu trebue să 'primejduiască de altfel nici n ar putea fi altfel dat
250 ofiţeri superiori — (în buget
Tristă mentalitate . . .
i i n e a în stat, numai puţin pentru fiind actuala orânduire internaţională ;
sunt 2603).
.
. , .
. ,
I guvern şi pentru autoritatea univer- — ne vom întreba îndată care este
6400 ofiţeri inferiori — (în buget
Am aşteptat CU nerăbdare, gitară, cari nu au făcut nimic pentru nevoia acestui prea mare număr de sunt 8298).
legitimă telegramele şi gaze- \ realizarea nici chiar a revendicărilor ofiţeri, generali ş i coloneii?
De unde rezultă că, faţă de nece
tele din Bucureşti pentru ca \ P deplin recunoscute ca juste —
Dacă în acelaş timp, vom reca sităţile ce raţiunea indică avem mai
Să putem vedea explicaţii şi eventualitatea unor astfel de gesturi pitula Corpurile, Serviciile şi Co mult: 132 generali, 2353 ofiţeri sulămuriri precise
nrecise in
în слешасот
chestia com- \ia
t s ă fje ц exasperată
poate mandamentele Armatei, încă şi mai perioariori şi 1898 ofiţeri inferiori
lămuriri
t r e b u e
п g u
aver_
mult nu ne vom putea în nici un — total 6690.
plotului. In zădar. Mărturisirile, tisment.
fel explica, prevederea în buget a
d) Dacă analizăm proporţia ofiţe
complecte ale anarchiştilor se
Bucureşti, IO Octombrie 1923
unui atât de mare număr de ofiţeri rilor superiori faţă de cei inferiori,
reduc la nişte declaraţii fără
generali şi superiori.
admiţând că numărul acestora din
Cu undiţa.
logică ale studentului Corneliu
Amintesc în treacăt că a trecut de urmă n'ar fi prea exagerat găsim că
— Mneata, Neică N a e ? Ei bată-te
mult
epoca când proectul de buget avem mai mult (decât logic este)
Zelea Codreanu.
norocu, o luaşi cu noaptea'n cap. încotro ?
se
prezenta
aşafel ca numai ministrul 34 generali şi 1784 ofiţeri superiori
—
Iacă-s
şi
eu
matinal,
ca
oamenii
mari
!
Descinderea şi tot tărăboiul N'auzişi că dom' Primmilistru n'avu răb
să-i poată cunoaşte detaliije ; în a- — total 1818.
au fost provocate de denunţul dare s ă s e lumineze şi aşa, pă'ntuneric, ceastă privinţă s'au dus lupt^ mari.
e) Dar să analizăm şi din alt punct
işcoala de cădeţi? Cică vrea
unui student certat cu colegii as'oispectat
facă iniversitate
pentru
iluminarea Numai 2 mari Direcţiuni — a CFR. de vedere numărul ofiţerilor prevă
şi a Poştelor T. T. — îşi mai per zuţi la art. 1 — anume, să-i ra
săi şi întreaga descoperire a p o p o r u l u i . . . .
—
Bine
ar
fi
nenişorule
numai
de
n'ar
autorităţilor
se reduce la o rămâne tot în întuneric, chit, că s'ar înfiinţa ! miteau acum 20—25 ani să nu pre portăm la numărul, Comandamentelor,
scrisoare a acestui student, la De la o vreme incoa localurile noastre zinte toate cheltuelile în detalii, ci Corpurilor şi Serviciilor Armatei —
şcoală sunt sortite să fie văzute de ăl un buget net. Petre Carp a încercat riguros necesare şi legal recunoscute.
trei revolvere, câteva bricege de
mari tot pe întuneric. O fi şi asta o politică ? Iar Dimitrie Stürza a parvenit ca şi
Vom găsi, că numărul necesar este
şi un box, arme] legitime pe
bugetelefacestor Direcţiuni să fie pre numai de 98 generali şi 1530 ofiţeri
Florea.
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Alarmeazâ-se opinia publică,
Dacă pentru studenţime gestul pe
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.VESTUL ROMÂNIEI*

superiori; — deci şi în acest caz,
Inutil Corpul de Armată s'a do
după prevederile bugetare avem un vedit încă dinaintea războiului când
plus de 74 generali şi 1073 ofiţeri i-s'a desfiinţat toate serviciile admi
superiori.
nistrative prin lege. In războiu s'a
f) Dar mai trebue să privim acest dovedit a fi ridicole aceste Coman
LITERATURA cărţi noua.
Buget şi pe o altă faţă anume — damente ; Ia Mărăşeşti Diviziile
Iustin Itieşu: „LAURA* (editura „Ceh
în anii 1917—1920, dispunându-se primeau delà Armată din Bârlad
Trei Crişuri") un volum de poezii traduse
de credit nelimitat, s'au creiat nume direct orJinele de operaţiuni pe cari
din poeţii moderni unguri. Poetul este
c l u b iг г с а .
roase Comandamente, Corpuri şi le şi executau imediat, iar după o
destul de cunoscut publicului Ardelean
din lucrările originale şi troducerile publiservicii a căro'r necesitate nu este zi-două, aceiaş ordin, il primeau şi
Iubirea-i foc,
cale prin diferite reviste. Volumul de faţă,
riguroasă pentru ca armata să se delà C. de Armată din PufeştI,
după antologia poeţilor moderni români,
Nu re juca cu focul,
menţină tare şi la înălţimea actualei dupăce operaţiile fuseseră deja exe
trodusă în ungureşte de Keresztury Sán
Căci pentru-o clipă trecătoare de noroc
situaţiuni politice a ţărei noastre.
dor era să formeze începutul realizării
cutate.
Te-aşteaptă toată viaţa nenorocul.
punctelor esenţiale din programul pentru
Dacă am înlătura aceste creaţiuni
In 1919 Comandamentele C. 1 şi
cunoaştere acestor două literaturi, croit
noui, rezultă că numărul generalilor 3 Armată stăteau la reşedinţa (Crade „Asociaţia Scriitorilor, Ziariştilor şl
şi ofiţerilor superiori prevăzuţi în iova şi Galaţi) iar diviziile respec
Artiştilor profesioneşti din Ardeal" care'
Iubirea 7 cer senin de primăvară,
se înfiinţase acum doi ani in Oradea-Mare.
buget va trece cu mult peste nu tive luptau de Nistru şi Tisa în
E o grădină pururea în floare,
Vom reveni în numărul viitor asupra volu
mărul de 132 şi 2353 arătat ca grupuri comandate de alţi generali
Un cântec doinitor din cale-afară,
mului „Laura" când vom publica o re
inutil mai sus (sub lit. c).
tineri
Un vis ţesut din raze orbitoare.
cenzie.
1. La acestea vom atrage aten
In Ioc de desfiinţare asistăm »la
Reviste.
ţiunea că în Administraţia Centrală dublarea Corp. de Armată şi BrigaDar tot ea e furtuna
'ntunecată,
a M. R. (în cl. M. S. M.) perso dele.
„Peninsula Balcanică" — No. 5, revistă
O toamnă rece, palidă,
ceţoasă,
nalul întrece orice închipuire ; astfel
lunară care apără interesele româneşti
Reducându-se Inspectoratele de
avem azi: 710 ofiţeri faţă de 180 Armată, Corpurile de Armată şi Bri- Un plâns ce-ţi sgudue fiinţa toată,
din Balcani şi informează publicul despre
O noapte 'ngrozitor de 'ntunecoasă.
din anul 1915—1916.
situaţia din ţările balcanice. Apare în Bu
gadele ne-am dispensa de peste 50
cureşti.
2. 628 funcţionari civili fată de generali, 100 colonel şi numeros alt
P e lângă judicioase cuvinte asupra con
247 din 1915—1916.
personal, plus cheltuelile de material,
Iubirea te înalţă 'n slăvi
nebănuite
flictului italo-grec, numărul de faţă ne
3. Total, cu reangajaţi şi trupă, local, accesoriile cuvenite, ceeace ar
Să-ţi fie mai fulgerător căderea —
aduce şi câteva frumoase pagini de lite
avem 4106 personal faţă de 1500— reprezenta zeci şi sute de milioane
Şi-ţi cerne 'n suflet clipe fericite
ratură. Remarcăm poeziile d-lui Em.
2000 din 1915—1916.
economie Statului atât de adânc în
Ca tot mai crud să simţi apoi durerea.
Papazisu şi o elogioasă şi justă dare de
Culminant e că, printre cei 710 datoratseamă asupra volumului de poezii a s e 
ofiţeri sunt: 1 general de Corp de
Armata n'ar pierde absolut nimic.
cretarului nostru de redacţie M. G. SaArmată, 13 generali de divizie, 21 Războiul e prea proaspăt, şt dacă
Iubirea 'i foc,
marineanu, „Tablouri
din Pind" iscălită
generali de brigadă — total 25 ge altul ar veni peste 20—30 ani, avem
Nu te juca nepăsător cu focul,
nerali (cât avea întreaga oştire acum ofiţerimea de rezervă destul de oţe- Căci pentru-o clipă trecătoare de noroc de publicistul I. I. Biciolla. „Contribuţiile
aromânilor în literatura neo-greacă" iscă
8—10 ani) ; deasemenea sunt 344 lită şi instruită ca să poată conduce
Te-aşteaptă toată viaţa
nenorocul...
lite de d. St. Diamandi prof. secundar,
ofiţeri superiori din care 87 coloneii, trupele cu aceiaşi tărie şi princepere
G
E
O
R
G
E A. PETRE.
sunt foarte interesante.
97 locotenenţi-coloneli, 160 maiori, ce, se pare, voim a o atribui numai
iar 231 sunt ofiţeri inferiori.
ofiţerilor activi.
Oricât s'ar susţine că Armata s'a
Dar se obiectează, cu multă uşu
mărit, cifrele de mai sus par de rinţă, că întrucât avem pe generali
domeniul fanteziei şi, totuş, este o şi ofiţerii superiori, legea poziţiei
realitate.
ofiţerilor nu ne îngădue să-i înlă
Funcţiuni pe cari 6—7 ani în urmă, turăm.
într'o şedinţă intimă a comisiei in I de personaj pregătit şi de oameni de
Ie îndeplineau Locotenenţi, Căpitani,
Se poate uşor răspunde „De ce terimare din Bucureşti s'a discutat, J^bună credinţă cari să Ie transforme
azi le ocupă Locotenenţi-Coloneli şi
i-aţi făcut?" căci totul este opera după propunerea d-lui Dr. Costinescu, în adevărate şcoli culturale.
Coloneii. Funcţiuni de Maiori şi Co
Dar. Există un dar. Şi acest dar îl
ultimilor ani delà 1 Sept. 1917, în primarul Capitalei, municipalizarea
loneii azi Ie îndeplinesc Generali de
care îşi au vina toate guvernele ce cinematografelor. In jurul acestei pro subliniază ori ce cetăţean al RomânieiBrigadă şi de Divizie.
s'au perindat? Şi durerea cea mare propuneri s'au iscat vii discuţii pro Mari care a avut ocazia să stee o
g) Şi nici nu poate fi altfel dat este că nu încetează ; chiar zilele şi contra, aşa că,.d. Costinescu care zi în Bucureşti.
fiind copleşitorul număr de generali trecute au apărut noui înaintări de prezida, a fost silit să suspende şe
Când vezi mizerabila gospodărire
şi ofiţeri superiori creaţi în ultimii ani, generali şi colonei. Mersul normal dinţa Şi cei cari susţineau municipa a Capitalei cu străzile părăginite, cu
ceeace a dat gradelor aceiaş valoare înainte al Statului nu trebue să se lizarea ş\ cei cari o combăteau aveau gunoaie pe toate cărările, cu câinii
pe care inflaţiunea o dă monedei.
răpănoşi dormitând chiar şi pe Calea
împiedece de interesele persoanelor. dreptate.
In timp ce suprafaţa, populaţia,
Victoriei, cu drept cuvânt conteşti
Cinematograful
este
o
şcoală
pen
Petre Vuruclas
trebuinţele şi armata ţărei s'au îndoit,
tru cultivarea maselor. Educaţia pe autorităţilor comunale competenţa şi
fost deputat.
numărul de generali şi coloneii se încare ar da-o aceste instituţii însă le pui la îndoială sinceritatea în che
şeseşte. Unde e proporţia impusă prin
depinde de cultura, buna credinţă şi stia municipaluărei cinematografelor.
logică, prevedere şi cu deosebire de
Dacă ei nu sunt în stare să-şi
priceperea antreprenorilor. Cum marea
situaţia financiară extrem de grea?
majoritate a acestor antreprenori sunt vadă de treburile pentru care sunt
h) Această stare nu justifică, în
simpli burtă-verzi ahtiaţi după îmbo chemaţi în posturile pe care le
oarecare măsură, insuccesul pe care-1
găţire, constatăm că cinematografele ocupă, cum vor putea îndrepta cine
D. Prefect al judeţului V. Hodor
au străluciţii noştrii vistiernici din
astăzi formează mai mult o cultură matografele? Ori se gândesc numai
a
luat
iniţiativa lăudabilă ca să aducă
ultimii 3—4 ani, întru a restabili
negativă. Nu rar se rulează pe pân la venituri?
ordinea financiară ? Azi nu numai că 50 vagoane grâu eftin cu 46.000 Lei zele cinematografelor noastre, în faţa
Statul a fost în totdeauna cel mai
nu trebuesc creaţiuni noui, nu nnmai vagonul pentru aprovizionarea jude sălilor tixite de tineret studios, obsce prost negustor, iată adevărul pe
că fiecare funcţiune trebue să-şi aibă, ţului Bihor cu grâul necesar. In acest nităţi care fac să roşească şi pe cel care şi-au bazat combaterea munica organ, grad legalmente corespun scop s'a dat ordin d-lor primpretori mai pervers şi detracat om matur.
cipalizării cinematogrefelor acei care
zător dacă nu mai mic : Căpitanul Ia ca să încaseze jumătatea preţului
au fost contra. Şi, noi, după ce am
Semnalez numai acest fel de arătat şi o lăture şi cealaltă, suntem
Companie, Maiorul la Batalion, Locot.- grâului necesitat In plasa lor. Acest
Colonelul ajutor, Colonelul la Re grâu este destinat numai pentru ali filme şi las la o parte pe acele cri- de părerea acestora din urmă. Mu
giment, etc. ; dar sunt numeroase mentaţie, fiindcă grâul de sămânţă rninalo-banditeşti cari aţâţă fantezia nicipalizarea cinematografelor va fi o
tineretului care mai târziu ne dă acel chestie actuală numai atunci, când
comandamente şi servicii ce pot fi va fi liferat de Federala „Crişul".
Până acuma s'au cerut de plasele : procent binecunoscut de excroci şi vom avea asanate moravurile. Până
desfiinţate fără nici o pierdere pentru
Salard 3 vagoane, Tinea 7 vagoane, pungaşi.
armată'.
atunci, a face aceasta, ar însemna
Salonta 10 vagoane, Marghitta 3 va
Aşa stând lucrurile, municipalizarea să îmbogăţeşti pe câţiva Stani şi
Timpul de pace, dar mai ales
goane, Aleşd 21 vagoane, Beiuş 5 cinematografelor din punctul de ve Brani, partizani ai cutărui partid şi
Războiul, a dovedit complecta inuti
vagoane. In total 49 vagoane de grâu. dere educativ ar fi o binefacere căci să dai înapoi arta cinematografică
litate a Corpurilor de Armată şi a
autorităţile comunale ar putea dispune cu câteva zeci de ani.
, Brigadelor de toate armele.

TEATRU • LITERE • ARTA

Municipalizarea Cinematografelor'

faţă, nas caracteristic, frunte înaltă,
buze alipite, gesturi rare delà cot,
creştinsocial este Primministrul ţării, şi
Viena d e azi
totuşi primarul oraşului Viena este
Viena politică a încetat a mai fi. ales un socialdemocrat. Mentalitatea
Liniştea, ordinea cultura intenzivă, sin poporului nu s'a schimbat în aproape
gure pot să-i asigure splendoarea nimica prin războiu. Normalizarea
câştigată odată, prin pompa lega vieţii reînvie şi în ei spiritul mic în
tă de Curtea veche împărătească- Şi feliul său, — gemtithlich — comu
politica internă a ţării este condusă nicativ, sincer şi modest. Ei sunt a-,
de principii, cari sunt în absolută proape de normalizare. In urma re
conformitate cu intenţiile D-lui Zim viziei funcţionarilor s'au pensionat
mermann, pimar al oraşului Bruxelle jumătate din statul lor. Militar abia
delegat al Statelor aliate peste gu vezi, sergentul de stradă este aproape
vernul austriac, pentru consolidarea singurul uniformat.
micei ţărişoare, şi îndeosebi pentru
Burgul, Schönbrunnul, Belwedere
repartizarea împrumutului de refacere au ajuns tot aşa obiecte de artă şi
acordat de Antantă.
cultură, după cum sunt Muzeele r e 
Zimmermann este numit de socia organizate, — şi trecutul Franţei în
liştii democraţi, — „Regele lui Seipel", Versailles. In apartamentele istorice
adecă tutorul creştinsocialiştilor. In se păstrează totul neatins, deschise
ţară dar mai ales în Vieni luptă pentru public. Numărul spectatorilor
aceste două curente politice, — pentru creşte pe zi ce merge. Mai ales eng
putere. Seipel popă catolic, ras lalezii arată un interes deosebit de mo

Note de călătorie

numentele istorice a secolilor din ur
mă. Oraşul înfăţişează în mod fidel
şi astăzi istoria veacurilor. Pe lângă
amorţeala ce te cuprinde de zgomo
tul continunal automobilelor însutite
şi a tramvaelor, nou po'eite.
Muzeele au fost mai greu puse la
încercare, când li-s'a dus dintre obiec
tele de artă celea mai preţioase, de către
camionetele trupelor italiene, cari erau
pe lângă comandamentul militar ita
lian din Viena. In 1920 s'au trans
portat câteva sute spre Halia. Azi
muzeele din dărnicia cetăţenilor sunt
complectate. Cuprind bogăţii enorme,
în obiecte de arfă, şl cari azi abia
le poţi aprecia. Pânzele din secolul
al 17 lea a d-nei Agnes Ruesse sunt
unice în felul lor. Văpseala, după
3—4 secole, perfectă, vie. Astăzi
nu se poate produce acel material.
Arta de a produce văpsele lucii
de durabilitate, şi executarea uimi
toare, detaliată, transparentă, nu se

mai cunoaşte. Curentele moderne,
mai scot şi din artiştii noştri aceea
puţină realitate, care ridică sufletul,
şi creiază senzaţii durabile, — de
artă sublimă.
Poporul vienez, şi conducătorii ei
vrednici au înţeles situaţia, nu ca
prietenii, fraţii lor doriţi germanii.
Astăzi iubirea faţă de — Germania nu
se manifestă cu atâta îndârjire. Valuta
austriacă este stabilită, de aceea
orice marfă se poate cumpăra în co
roane austriace. Această normalizare
a produs situaţia, — care de altfel
se prezintă paradoxal. Salarele func
ţionarilor publici şi privaţi precum
salarele muncitoreşti sunt comparativ
în mai reală stare, faţă de preţul
alimentelor şi a materialelor de
prima necesitate de-acolo, decât sunt
la noi. Despre acestea vom mai
vorbi de altă dată.
(Urmare
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Situaţia in Germania continuă să
fie turbure. Muncitorimea nu mai are
încredete în conducătorii săi. Pretenţiunile radicalilor din dreapta cresc
mereu şi e posibilă ca într'o lună
să aibă loc o lovitură de stat. Gu
vernul Stressemenn a încercat trata
tive directe în chestia reparaţiilor cu
guvernele francez şi belgian. Punctul
de vedere franco-belgian In această
chestiune este următorul : Tot ceeace
priveşte reparaţiile e de resortul c o 
misiei respective; iar chestia reluării
lucrului în Ruhr, hu permite tratative
directe, de oarece tratativele ar fi
inutile şi periculoase. Aşa că Ger
mania ar putea formula condiţii, di
rect, comisiei de reparaţiuni.
In Rusia de asemenea lucrurile nu
prea stau bine. O parte a partidului
comunist încearcă o luptă ascunsă
dar dârză contra actualilor conducă
tori ai bolşevismului. Este un înce
put de dezagregare şi de criză in
sânul partidului comunist rus.

Convocare. P. T. membrii comiietului cercual al
despărţămân
tului „Astra* Oradea-Mare
sunt
rugaţi a lua parte la şedinţa ce
se va ţinea Marţi la 16 Octomvrie
1923 ora 5 p. m. tn sala mică delà
Prefectura judeţului.
La ordinea
zilei: Compunerea programului de
muncă pentru, toamna şi iarna aPentru serviciul solubltăţil:
nuiui cor. Oradea-Mare, la 12 Oct.
Lângă podul mic de pe Criş, în 1923, (ss) Dr. Aurel Lazar, preş.
faţa tipografiei româneşti este o (ss) St Munteanu, secr. general.
murdărie
de nedescrîs.
Toată
Hîroteslre de protoierei. *P.
lumea azvârlă gonoaele în acest
loc,
iar canalul exală un miros S. Sa Episcopul Roman Ciorogariu a
oribil. Rugăm organele în drept să herotesit în ziua de 13 Oct. ca pro
ia cât de urgent măsurile necesare. toierei pe preoţii : Vasile Popoviciu,
parohul Catedralei, Zaharie Moga şi
P. S. S. Episcopul Vaier Frenţiu Dr Ştefan Munteanu, asesori-referenfi
a plecat la Roma. Va rămânea acolo consistoriali.
timp de 2 luni, şi va rezolva ches
Hirotonire de preoţi. P. S. Sa
tiuni din dieceza Oradiei-Mati.
Episcopul Roman Ciorigariu a hiro
Domnii studenţi In drept cari tonisit pe Vasile Sala ca preot pentru
doresc să beneficieze la popotă de parohia Şuştiu (protopopiatul Vaş
masă gratuită să-şi înainteze necon cău).
diţionat cererea însoţită de actele
Şedinţa baroului din localitate.
necesare până la 16 a iunei cor. ia
Aztăzi
după amiazi va avea loc o
Decanatul Academiei de drept. Re
flectanţii la bursă vor înainta cere şedinţă a baroului avocaţilor. Se vor
lua în discuţii mai multe chestiuni.
rile la un termin ulterior stabilit.
Se crede că pe lângă altele sé va
In seara zilei de 13 Oct. 1923 protesta contra deciziei ministeriale
la orele 9 precis va avea loc Ia Halla care mută delà tribunalul din locali
Comercială Concertul muzicii Bat. 10 tate la Sighetul-Marmaţiei un ju
Vânători de munte urmat de dans. decător care este la acest tribunal
de 20 ani.
Intrarea 30 Lei de persoană.

Extern.

Deşi ultimele telegrame primite
rie-au anunţat că primul ministru este
gata cu remanierea până acum nu
s'a tranşat nimic. Şi zilele trec şi
deschiderea parlamentului se apropie
Partidul Naţional o început să ţie
întruniri în Bucureşti pe cartiere.
Complotul contra miniştrilor pare
a se reduce la starea anormală a lui
Corneiiu Z. Codreanu care nu-şi dă
seamă de ceeace vorbeşte căci toate
răspunsurile lui n'au nici o Jogică, Ia
pescuirea în apă tulbure a unor anu
mite persoane şi la alarma unei prese
care goneşte după senzaţional.
Atentatul contra lui Iacob Rosenthal
nu e opera teroriştilor cum se com
plac unii confraţi s'o trâmbiţeze ci
o simplă răzbunare a unui oarecare
Sandi Bacaloglu care a vrut să apere
onoarea sorei sale compromisă de
conţinutul unui articol publicat în
ziarul „Adevărul", articol în care se
spunea că Elena Bacaloglu a fost
condamnată pentru necinste de cur
tea de apel Genova.

De ce avem deraieri si ciocniri de trenuri
Comandantul gării din Tighina a
arestat aseară întregul personal ai
trenului de persoane Chişinău-Galaţi
— afară de mecanic, — pentru că
cu toţii erau într'o complectă stare
de ebreitate.
Asupra şefului de tren s'au mai
găsit câteva sticle de vin.
Trenul şi-a continuat cursa cu
altă echipă.

AVIZ
Se află î n depozit la L i 
brăria R o m â n e a s c ă din Ora
dea-Mare (Parcul Traian 6 ) ,
toate manualele Introduse la
liceele, şcolile n o r m a l e — s e *
cun d a r e , p r i m a r e , ş c o l i s p e 
ciale d e c o m e r c i u , ş c o l i d e
artă ş l meserii p r e c u m tot
angajamentul d e Papetărle.

Anecdote picante
cu urmări... amare

Ca ziua de ieri a înzeput să se
preiee şi predeie terenurile de pe
frontieră cari au căzut într'o parte
sau alta. Prezentându-ne azi la co
misia interaliată pentru delimitarea
frontierei romăno-ungare am putut
afla
următoarele:
Frontiera a rămas în general
aşa cam a fost fixată
de mult.
Modificările cari s'au făcut sunt
de mică importanţă întrucât se re
zumă la proprietăţile cetăţenilor ră
maşi într'o parte sau înlfalta.
In termen de 10 zile se speră că
se vor atinge ultimile lucrări. Din
altă parte am aflat că interesele
româneşti au fost cu demnitate susţi
nute de membrii români ai delega
ţiei.
întreaga
comisie
a lucrat cu
mult tact şi cu o imparţialitate care-i face cinste. Generalul Meunier,
preşedintele comisiei pentru delimi
tarea frontierei
romăno-ungare
a
fost de o scrupulozitate cum numai
oamenii absolut cinstiţi şi dezinte
resaţi pot fi.
Noi românii în special va trebui
să-i purtăm o frumoasă
amintire.

Liueriaiea exportului de oua

La staţia Şoricani, s'a suit în tre
nul accelerat preotul catolic de acolo.
De când s'a dat drumul liber la
In compartimentul în care luase loc, export pentru ouă pe piaţă nu mai
se aflau două doamne elegante, cari găseşti un ou bun. Preţul s'a ridicat
l-au distrat tot timpul, povestindu-i enorm şi suntem ameninţaţi ca în
curând să ducem cea mai mare lipsă
anecdote picante.
Când preotul s'a coborât din va de acest aliment. Atragem atenţia
gon,
la Cluj, a observat că-i lipseşte forurilor competinte să ia măsuri în
din buzunar portmoneul cu zece mii această chestie căci engrosişti ca firma
Kellemen culeg ouăle atât din piaţă
de lei.
Cele două doamne au dispărut fără cât şi delà sate şi le exportează reali
zând beneficii mari.
urmă.
Teatrele, localurile publice, pră
văliile, toate sunt pline. Să nu-şi
închipue cine-va că-ţi trebue o pungă
mai mare pentru bani, decât o pur
tăm noi. Nu ! — Punga e aceeaşi,
diferenţa este numai în sute şi mii,
cari sunt unitatea cea mai mică din
circulaţie.
Pentru ca străinul să-şi afle o
distracţie absolută, se organizează o
mulţime de Concerte splendide. Ar
tiştii celebri se perândează seară
după seară acolo, precum arareori
în provincie găseşte entuziasmaţi şi
entuziasmate, cari aşteaptă ore întregi
pentru a-şi asigura un bilet şi stau
pe Ia intrarea de scenă a artiştilor ca
să-i poate jubila!
Viena astăzi are un caracter inter
naţional. Refugiaţii din toate părţile au
adăpost acolo. Am auzit Concertul
Doncazacilor. Cei 35 corişti tineri
sub conducerea unul .ofiţer rus
produc efecte Ia cari organizaţii vechi

germane nu au putut ajunge, un
bass care te înspăimân'ează. Pare-că
poţi număra vibraţiile tonurilor pro
funde ca dintr'o bute mare şi largă.
Cântecele bisericeşti au fost inter
pretate cu o duioşie şi măreţie înăl
ţătoare spre uimirea vienezului. Ce
frumos ar fi, când i-am auzi în bise
ricile noastre ? !

Pentru primăria locala. Un ce

titor ne roagă să atragem atenţia
primăriei că steagul pe care îl arbo
rează, fiind decolorat nu mai este
tricolor românesc. Lucrul acesta Ia
remarcat cetitorul npstru In ziua de
8 Octomvrie când a ven't In OradeaMare d-1 primministru.

„Vulturul" — No. 13. Bătrâna revistă
umoristică orădană, trecută s u b direcţia
d-lui Ulpiu Tr. Gomboşiu s e prezintă atât
ca tehnică cât şi ca conţinut, bine.
Caricaturi de actualitate, spirite fine,
revista „Vulturul" pare cu totului întine
rită. Ii salutăm cu drag reapariţia.

In Monitorul

Oficial No. 151

din 9 Oct. a. c. Minist. Finanţelor
comunic că exportul de carne vită
pe lângă o taxă de 20 Lei s'a admis.
Boii delà 4 şi 6 ani în sus, dinpreună
cu vaci delà etatea de 8 ani se
admit la export cu taxa vamală de
Numiri. La Tileagd a fost numit 800 Lei. Ni este frică, că astfel de
ca primpretor d. Vereş.
dispoziţiuni, va produce scumpirea pe
Partidul I u g o s l a v din Fiume piaţă a cărnei destinată consumului
a făcut o cerere Societăţii Naţiunilor intern.
prin care se declară solidară cu ce
Rabinul Mendel Hager din Virerea semnată de Zanella, preşedin şeul-de sus, cu ocazia sărbătoarei
tele guvernului legitim din Fiume numită Iom-Kipur, a dat ordin, ca
prin care se solicită admiterea ţinu să fie admise în sinagogă numai
tului Fiume în Societatea Naţiunilor acele femei, cari urmând obiceiul
precum şi respectarea independenţei evreesc, şi-au tuns pârul.
Fiumei.
Fiindcă au intrat unele din ele,
Căpitanul Ciulei, acuzat de ultra cari nu şi-au tuns părul, rabinul n'a
giu săvârşit în timpul
mişcărilor voit să deschidă arca legii. Din
studenţeşti, cu prilejul tinerei con această cauză s'a iscat un scandal
gresului profesorilor
universitari a urmat de bătae. Poliţia s'a văzut
nevoită ca să intervie.
fost achitai.
Căpitanul Ciulei a fost
apărat
O anchetă. ' In urma interven
de d. A. C. Caza.
ţiilor parlamentarilor din Durostor
„Buletinul Justiţiei". Conform ministrul de justiţie a delegat pe d-i
unei deiiziuni ministeriale, se înfiin Teodorescu, inspector judecătoresc
ţează în Cluj o foaie oficială, editată să facă o anchetă privitoare la
în interesul exclusiv al Justiţiei înti acuzaţiunile ce se aduc d-lui preşe
tulată „Buletinul J u s t i ţ i e i g a z e t ă dinte al tribunalului din Silistra.
oficială pentru publicaţiunile judecă
Un însemnat număr de ban
toreşti din Ardeal. In viitor vor fi diţi bulgari au atacat pe percep
considerate ca fiind inserate în Gazeta torul Ion Fiiip dintr'o comună de
Oficială, cu efectul juridic legal, lângă frontiera Bulgară.
Percep
numai publicaţiunile inserate în „Bu torul împreună cu familia a putut
letinul Justiţiei". Caracterul de organ fugin pe ferestre. La strigătele de
oficial pentru publicaţiuni judecăto ajutor a familiei au sărit vecnii şi
reşti a revistei „Ardealului Juridic" autorităţile. S'au tras focuri de armă,
va înceta definitiv la 10 Septembrie.
Bandiţii au reuşit să fugă.

Restabilirea legăturilor ban
Zilele acestea s'a înfiinţat în
care franco-ruse. Preşedintele oraşul nostru o societate agricolă
băncii de stat rusă a sosit la Paris numită „Agrocornerciala" sub egida
pentru restabilirea legăturilor cu băn băncii fuzionate şi casa de păstrare.
cile franceze în acelaşi fel cum au Scopul acestei societăţi este exportul
fost stabilite cu băncile engleze şi cerealelor şi importul de maşini agri
belgiene.
cole. Din consiliul de administraţie
Alianţa polono-română. Ieri al acestei societăţi fac parte mai
deschizându-se
parlamentul polonez, mulţi financiari români în frunte cu
Aşa-i Viena, un oraş cu trecut,
prefectul judeţului V. Hodor şi pri
o Capitală de cultură şi civilizaţia, primul ministru Vitos a făcut o ex marul C. Bucico.
care va rămânea pentru noi românii punere a activităţii guvernamentale
Examenul de admitere la udin vecini şi pe viitor un centru de din ultimele 4 luni, a situaţiei poli
cunoaştere intelectuală şi recreare tice şi financiare a Statului şi viito niversltate e necesar. La facul
rului program ai guvernului.
tatea de farmacie din Cluj s'au pre
fericită.
Greutăţile de care suferă Polonia zentat, ca să fie înscrişi, 97 de ab
Şt. Mărcuş.
se datoresc situaţiei precare de care solvenţi de liceu. Aceştia au fost su
suferă în genere o parte din Europa. puşi la examen, al cărui rezultat a
Prin muncă şi sacrificii însă se va fost că 47 din cei 97. au fost respinşi
ajunge la îndreptare. Trecând la si neavând pregătirea necesară. S'a
Cetiţi z i a r u l
tuaţia externă d. Vitos a subliniat constatat în deosebi, că cei mai
rolul important al alianţei polono- mulţi dintre aceşti candidaţi erau ve
române în Europa centrală. Polonia niţi din Ungaria şi n'aveau nici idee
urmăreşte o ameliorare a raportu de studiile, cari interesează şcoala
românească.
a pare de trei ori pe săptămâna. rilor cu Cehoslovacia.

„Vestul României"

.VESTUL ROMÂNIEI"
Librăria Romanească din Par
cul Traian No. 6 s'a asortat cu
revistele de modă cele mai nouă
şl moderne sosite din Paris.
Atragem atenţiunea Onor. Pu
blic să-şi procure jurnalele din
această colecţiune aleasă.

„Cercul Studenţesc" delà Aca
demia de Drept din localitate, dorind
să strângă raporturile de colegialitate
dintre studenţii români înscrişi la această Academie, va aranja în curând
o serată de cunoştinţă, în cadrele
unei agape colegiale. Intru cât însă
studenţimea doreşte să facă cunoş
tinţă şi cu întreaga lume juridică din
acest oraş — punându-se astfel ba
zele unor legături mai strânse între
societatea românească şi studenţime,
vor fi invitaţi la această serată şi
mai mulţi intelectuali cu familiile lor.
Data când va avea loc această se
rată se va publica.

Cronica Economică
Impunerea venitului epltrahi-

ULTIMA O R A
13 Sept. 1923.

Sandy Bacaloglu e menţinut
în arest

Coroana austriacă (suta) Lei 327
Marca germană (milionul) „
—
Coroana ungară (suta) . „
142
Coroana cehă . . . . „
640
Francul francez
. . . „ ' 1330
Francul elveţian . . . „
3865
Dolarul . . . . . . .
21750
Lira italiană
—
Lira sterlină
. . . . „
992

Antistia oraşului Oradea-Mare.

Un cerc de spionaj la Cernăuţi

(Rador). — In Cernăuţi s'a
descoperit un cerc de spionaj
(Rador). — Camera de punere
care lucra în favorul Ungariei.
sub acuză a aprobat deţinerea
şi pe mai departe a Iul ; Zelea Patru plutonieri majori, un aCodreanu tatăl studetul Corne- gent de siguranţă 2 comercianţi
liu Codreanu.
şi un student au fost deţinuţi
Demisia de guvern a miniş şi transportaţi la Bucureşti.
Zelea Codreanu e deţinut

Pentru o scoală si o biserică româ
nească

Şcolare. Ministerul Instrucţiunii a
luat hotărârea ca examenele de ca
pacitate pentru recrutarea profesoriloj secundari să se ţină pe viitor
numai după legile în vigoare în
vechiul regat. Sesiunea acestor exa
mene începe la Bucureşti Ia Noembrie 1923. Comisiunile de capacitate,
care au funcţionat pană acum la
Cluj şi Cernăuţi, au fost desfiinţate.
Candidaţi care nu au terminat exa
menele în faţa acestor comisiuni, le
vor continua înaintea comisiunilor din
Bucureşti.

(Rador). — Cea mai mare
moara din Ungaria, Concordia
din Budapesta este în flăcări.
Pagubele până acuma sunt de
2 miliarde. Focul n'a pu
tut fi încă localizat. La această
щоага sunt foarte mulţi Arde
leni acţioneri.

(Rador). Ora 4. — Camera
de punere sub acuză a aprobat
deţinerea lui Sandy. Bacaloglu
Atentatorul a declarat că aten
tatul nu este decât o simplă
„Vendeă". Procurorul a negat,
spunând că a avut un mandat
din partea fosciştilor. Inculpatul
n'a avut nici un apărător. Iacob
Rozenthal continuă să fie în aceeaşi stare.

lulul. Cetim în „Legea românească". trilor General Arthur Văltoianu şi Al. Constantlnescu
Primind Ministerul Cultelor plângeri
din partea mai multor preoţi din ţară
(Rador). — Universul de azi
în legătură cu impunerile finan
confirmă
demisia generalului
ciare asupra
venitului epitrahilului, — în urma reclamaţiunei preoţi Văitoianu din guvern. Se co
lor din judeţul Dâmboviţa, a făcut o munică că şi ministrul Al. Cons
întâmpinare către Ministerul de Fi tantlnescu solidarizându-se cu
nanţe, cu rugămintea de a dispune
o dreaptă soluţionare a chestiunei. Văitoianu şi-a înaintat dimisia.
Răspunzând Ministerul de Finanţe Ia In interviewul pe care l-a acor
la această întâmpinare face cunoscut, dat ziarului „Dimineaţa" d-l
că veniturile, pe cari preoţiile au din Constantinescu îşi motivează
diferite oficii religioase, fiind nişte demisia cu politica economică
venituri întâmplătoare, sunt supuse
impozitului profesional în conformi a guvernului.
tate cu Art. 48 din Legea pentru
Complot comunist
unificarea contribuţiunilor directe, care
articol dispune, că veniturile nete din
(Rador). — In Comuna Bălţi
profesiuni libere, cum şi orice veni
din Basarabia s'a descoperit
turi neimpozibile Ia alt impozit ele
mentar, din ocupaţiuni necomerciale, un complot comunist. Au
din exploaţiuni lucrative — exercitate fost deţinuţi 17 comunişti şi
în mod obişnuit sau accidental, sau transportaţi la Klsinău.
orice alt venit întâmplător este supus
unui impozit de 8 % . Adresa Minis
terului de Finanţe mai accentuează,
că e drept, că în trecut preoţii s'au
bucurat de anumite privilegii, însă
prin noile reforme s'au şters orice
privilegii în baza principiului, că tot
— Apel. —
cetăţeanul e dator să contribuie cu
o parte din venitul său la .sarcinile
Colonia română din Giumaia de Sus
statului, cari sarcini în momentele de (Macedonia) a deschis o listă de sub
faţă sunt atât de grele.
scripţie pentru restaurarea şcoalei şi
bisericei, arse în timpul răsboiului.
Membrii coloniei române din Giumaia
Unificarea calendarului. „Uniu
nea industriaşilor ardeleni" şi un au subscris frumoasa sumă de 200.000
mare număr de parlamentari români leva (peste 400.000 lei). Credem că
şi minoritari au înaintat cereri Minist, faţă de această faptă frumoasă nici
de Culte ca să fie convocat cât mai un român nu se va da înapoi de-a
curând Sf. Sinod, spre a lua în dis contribui cu câte ceva- Iată şi apelul
cuţie unificarea calendarului, aşa cum Coloniei :
s'a stabilit în conferinţa ţinută la
patriarhatul din Consantinopol. Ce
rerile sunt 'motivate de faptul că
sărbătorile actuale se ţin după două
calendare şl astfel produc pagube
cpnsiderabile atât industriei cât şi
comerţului din ţară. Se ştie, că con
form înţelegerii delà Constantinopol,
unificarea calendarului ar treubi să
se facă de către o comisiune special
însărcinată cu aceasta, pe ziua de 1
(14 Octombrie c-, aşa ca noile ca
lendare pe 1924 să se tipărească cu
noile schimbări.

Incendiul din Budapesta

Incendiul delà Roşiori
(Rador). — In Roşiori, s'a decla
rat un incediu la Moara Anghelescu
pe care a distrus-o cu desăvârşire.
Pagubele sunt de 10 milioane Iei.

Mica Ententă în Consiliul
Ambasadorilor
(Rador). — Delà Ministeful de
Externe se află ştire că între Mica
Ententă şi Ententa s'a stabilit an
acord ca în consiliul Ambasadorilor
să fie reprezentată şi Mica Ententă
printr'un delegat. Fiecare ţară din
Mica Ententă va avea un mandatar
câte un an. Anul acesta va fi un
delegat Cehoslovac, la ana un Ro
mân şi anul următor un Iugoslav.
românească din acest colţ, caută să
înfiinţeze locaşul sfânt şi şcoala care
să poată lumina şi răspândi cultura
românească în tinerele vlăstare, cultivându-Ie în limba maternă.
Având în vedere că toţi luptăm
pentru unul şi acelaş ideal, avem
ferma convingere că şi fraţii noştri
din ţară ne vor veni în ajutor.
Rugăm ca sumele să fie trimise pe
adresa Onor. Legaţiei Române din
Sofia pentru Colonia Română din
Giumaia de sus, în contul Fondul
pentru clădirea şcoalei şl Bisericei
romßne.

Domnule,
Colonia Română din Giumaia de
Sus, în dorinţa de-a reclădi şcoala şi
biserica română înfiinţate în anul
1897 şi distruse complectamenteîn tim
pul răsboiului balcanic din 1913, face
un călduros apel către fraţii Români
de pretutindeni spre a-i veni în ajutor
cu ce-1 lasă fiecare inima, în aceste
momente critice, când întreaga suflare

Dr.

Costa Romnlns

medic specialist în boale de femei
şi-a început din nou consul
taţiile medicale la locuinţa
sa de pe Str. Episcopul
Ciorogariu (fost Uri) 11.

Nr. ad. 1042/1923.

Aviz Circular
Având în vedere faptul, că legea Nr.
3775 din 15 Septemvrie 1920, promulgată
în Nrul 131 din 16 Septemvrie 1920 al
„Monitorul Oficial" care modifică legea
silvică şl ale cărei dispoziţiuni din art. 2
până iclusiv 11 au a se aplica asupra tu
turor pădurilor din întreg regatul Româ
niei, dispune c ă :
„Vâzările prevăzute ín art. 36 al co
dului silvic, privitor instreinarèa dreptu
rilor indivize în pădurile răzeşilor (composesorilor) sau a loturilor lôr în urmă
împărţelei — fără deosebire dacă vânza
rea s e face unei persoane străine sau fă
când parte din obşte (compossesorat) sunt
valabile numai dacă sunt făcute cu apro
barea Ministerului de Domenii. Statul poate
cumpăra drepturi indivizi de moşneni
(compossesori) sau loturile fixate prin
împărţeală, având dreptul de preferinţă,
ori ce vânzare făcută cu călearea acestei
legi este nulă de drept".
Şl astfel orice instreinare de este composessorată de pădure, săvârşită după
ziua de 16 Septemvrie 1920, fără a s e fi
obţinut aprobarea Ministerulu*Agriculturei
şi al Domeniilor, este nevalabilă şi nuală
şi în consecinţă chiar şi dacă cota r e s p e c 
tiva ar fi trancrisă cu drept de proprie
tate pe cumpărător, acea transcriere are
să fie radiată şi contractul respectiv anu
lat, iar Inpotriva partidelor interesate ar
avea a fi pornită urmărirea pentru contra
venţie.
Având în vedere faptul, că nime cu
neştirea legii nu s e poate apăra cu efect
şl că cumpărătorii unor astfel de cote
composesorale de pădure refăcând şi pe
mai departe atarl acte de vânzare-cumpărare din răstimpul delà 16 Septemvrie
1920 încoace fără a fi cerut aprobarea
impusă, s e expun necondiţionat ei invali
dări a respectivului contract, păguberei
lor, ce poate rezulta din acea invalidare
şi deasupra şi sancţiunilor legală, cari s e
aplică încălcătorilor legii.
Subsemnatul serviciu contencios regi
onal din Cluj invită pe toţi cumpărătorii
de porţiuni, cote composesorale (obşteşti)
de pădure din intimsul roegionilor : Ardeal,
Bănat, Crişana, Săttnar, Sălaj şi Maramurăş, că în termen de 15 zile s ă prezintă
toate contractele prin care au cumpărat
atari cote compossesorale dădure, acestui
serviciu, pentru a putea fi înainte cu opiniunea acestui serviciu contencios şi a
regiunei silvice competente, Ministerul
Agriculturii şi al Domenilor Casa Păduri
lor — pentru decidere.
Oradea-Mare, Ia 9 Octomvrie 1923.
Antistia oraşului.

A apărut şi s'a pus în vânzare
astăzi un volum de poezii din
viaţa românilor macedoneni intitulat
„Tablouri din Pind" de d. M. G.

Samarineanu.
Preţul 20 lei. Se
poate procura şi la Librăria R o 
mânească (Oradea-Mare,
Parcul
Traian 6).
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