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lammscrisele na se înapoiază.

Na e zi delà Dumnezeu să nu
asistăm la reprezentaţii date de ne
mulţumirea stăpânilor de eri. Edrept,
o recunoaştem, că e tragic să te
trezeşti din tronul huzurului în lumea
celor mulţi; e dureros să ţi se ia
biciul cu care stăpâneai peste gloata
valaha; e greu să-ţi vezi mărirea
de despot trântită la pământ. Aceasta
este căderea
ungurilor.
Dar a evreilor?
Tot cădere dureroasă şi pentru ei
căci atuncea puteau stoarce de pe
spinarea valahului mal în voe. Stă
pânul era încântat şi se vedea bine
, răsplătit de cei ce ştiau, prin felul
\ lor de a fi, să stoarcă mai bine.
S'a întâmplat însă că stăpânii de
azi sunt şi fraţi cu valahii şi oricât
sângele apă nu se face. Evreii nu
se mal simt chiar în largul lor, căci
doar cu mari sacrificii mai găsesc
coadă de topor. Alte vremuri %t alţi
oameni. Pe atunci şi vremuri şt
oameni erau tovarăşii
buni ai
evreilor; pe atunci ungurii şi evreii
se înţelegeau, dacă nu în toate cel
puţin la jaf şl la muls. Vacile au
rămas aceleaşi dar stăpânii s'au
schimbat;
astfel că ele se mulg
de-adreptul fără evrei. Şi în orice
caz de mulgătorii aceştia nu ne mai
pasă atâta căci ei vor cădea repede;
ei na sunt consfinţiţi de coroanele
, împăraţilor şl ale grofilor;
ei mal
profită de zăpăceala
schimbărilor.
Intr'o ţară cu Idei democratice cres
cânde, cu uri rege ce-şt iubeşte po
porul, cu bărbaţi ce-i înţeleg bătaia
inimei, într'o ţară ca aceasta se în
ţelege că evreii nu se vor simţi ca
sub unguri.

nat din funcţionarii acestei autorifăţi
au demisionat, iar un alt număr sunt
pe punctul să demisioneze.
Ne putem închipui dar rodul pe
care-1 va da majorarea orelor de
serviciu proectat pe 1 Ianuarie în
caz că, odată cu acestea, nu se vor
majora şi salariile.
Noi ne facem datoria şi dăm alarma. Cei in drept să se gândească.

Congresul presei

In zilele de 16, 17 şi 18
Decembrie începe, în Cluj,
congresul general al presei
In mentalitatea lor medievală se
române
din întreage Românie.
dac la acest rege dă ţărani, ea şi
La
acest
congresuri participă
când l-ar spune, ca oricărui grof
toate asociaţiile de presă din
maghiar:
daţl-ne voe să-i mai
Misa.
stoarcem puţin Í
ţară atât români cât şi cele
minoritare. Este un frumos
Câtă naivitate şi câtă obrăznicie !
Ca şi când acest rege, simbol al
prilej pentru a se cunoaşte
idealului nostru sfânt, ar putea da
îndrumătorii opiniei publice şi
cu piciorul la tot binele pe care ni
de păreri
— Rezultatul oficial al alegerilor, din pentru schimbarea
l'a dat Dumnezeul
dreptăţii!
Anglia este următorul: 256 conservatori, în primul rând şi apoi pentru
Anii trec, românii se consolidează 192 travaiJişti, 156 liberali şi 10 diferite a se discuta bazele
organiza
şi în suflet şi în hotare văzând cu partide.
— Pentru examinarea refacerii finan ţiei acestei bresle pentru a-şi
ochii, căci e refacerea firească a ciare a Ungariei, consiliul Legei Naţiuniunui neam oprit căteva veacuri din nilor a format un comitet de 7 membri, putea consolida interesele pro
mersul său. Maghiarii îşi văd spe între cari sunt reprezentate: Franţa, A n  fesionale.
glia, Románia, Cehoslovacia şi Ungaria
ranţele tot mai amânate, iar porţile
Congresul va fi o adevărată
— In Sărmâşel (Jud. Turda) s'au o b 
la care bat tot mai ferecate.
Nici servat mari cantităţi de g a z metan la o sărbătoare
culturală pentru
papi, nici regi, nici miniştri, nici adâucîme de 100 metri iar in satul Ţigani
Cluj.
ligi, nici Dumnezeu nu-i mai aude s'a găsit primul izvor de petrol din Ar
deal.
Sperăm că din discuţiile cari
căci şi regi şi miniştri şi Dumne
— Prefectul din Sighetul Marmaţiei
zeu sunt ai dreptăţii. Nu-i aud, nu a dat ordin ca în zilele de Duminecă şi vor avea loc la acest congres
le ajută să-şi înfăptuiască
atenta sărbători s ă fie inchlse cârciumile din vor ţâşni lucruri binefăcătoare
tele şt planurile lor infernale de acest judeţ.
presă.
— La alegerile din Durostor majori pentru

Ştiri mărunte

turburători ai frumoaselor zile de
frăţie umană şt atunci cad obosiţi
şi disperaţi ! Iţi zâmbesc prieteneşte;
s'ar părea că îşi dau seama, până
când un alt curent, o altă rază de
speranţă, II face iarăşi obraznici şi
Inconştienţi. Iar evreii, crescuţi ca
nişte ciuperci parazite pe trupurile
lor, se svărcolesc cu el deodată.

Păcat de el sărmanii că n'are
cine să le deschidă ochii să înţe
leagă timpurile. N'are cine să le
scuture rugina mediavălă şi să le
spună odată : în zadar ! Cârdăşia
de eri nu va mai fi !
George Bota.

Funcţionarii publici
Ziarul „L'Independance Roumaine"
intr'o scurtă informaţie ne aduce
ştirea că, începând cu 1 Ianuarie,
orele de serviciu pentru funcţionarii
publici vor fi sporite cu 2. Se vor
fixa delà 7 la 2 sau în unele părţi,
4 ore înainte de masă şi 3 ore după
masă.
Această ştire, strecurată aşa ca un
fapt divers, prezintă o lăture destul
de gravă.
Se ştie că clasa cea mai lăsată în
voia întâmplărei la noi este acea a
funcţionarilor. Fiind cea mai prost
plătită, funcţionărimea duce viaţa cea
mai precară.
' Nicăiri, în nici o instituţie particulară
astăzi nu există servitor care să fie
mai rău plătit ca însuşi şefii de birou
delà administraţiile statului.
Aşteptând însă vremuri mai bune
aceşti părăs\ti ai soartei, şi-au con
tinuat munca istovitoare, înmormân
taţi printre maldărele de dosare din
birourile rău aerisite ale autorităţilor.
Sperau că cei delà conducere îşi
vor da odată şi odată seamă că este
o imposibilitate să trăească cu sala
riile care li se dă. Şi fiindcă aceasta
întârzia, au profitat ' de faptul că aveau serviciu numai dimineaţa şi, cu
riscul de a se istovi fiziceşte, şi-au

Apare de trei ori pe săptămână.
Pe o
tonă
25 l e i
Pe nn an
260 Lei
In America
3 dolar

angajat deferite serviciu pentru după
prânz.
Acum orânduitorii democraţi ai
zilei în Ioc ca să Ie îmbunătăţească
soarta, sporindule salariile, vedem că
vin să le tae ultima sursă de venit
prin sporirea orelor de serviciu.
îşi dau seama oare aceşti orânduitori, de cea ce fac? Nu văd ei
prăpastia în spre care îndrumă atâtea zeci de mii de funcţionari şi
dezorganizarea care o pregătesc ser
viciilor publice ?
Care funcţionar va putea trăi din
salarul de 900—1600 Iei lunar, cât
este plătit azi, când ai absolută
nevoe de cel puţin 3000 lei lunar
numai pentru hrană ?
Unele autorităţi locale, având multe
restanţe din cauza lipsei de perso
nal — lipsă cauzată tocmai de in
suficienţa salariului — au cerut delà
cei în drept să le admită ore suplementare, bine înţeles plătite. Această
cerere era foarte dreaptă. Pe de o
parte se aduceau lucrările la curent
iar pe de alta veneau în ajutor cu
ceva, funcţionarilor. Ştiţi cum au
răspuns superiorii? Ordonând majo
rarea orelor de serviciu. Ei bine,
acest ordin nechibzuit şi-a şi dat
roadele. Un număr destul de însem-

tatea voturilor a obţinut-o Franosovici
(10876) care a şi fost declarat ales.
— In Cluj s'ku fixat noi preţuri maxi
male. Vedem că s'au făcut reduceri foarte
mari la alimente.
— Camera franceză a admis votul
plural care îngădue părintelui orfanilor
să dispune de atâtea voturi, câţi copii
minori sunt.
— Noul patriarh la Constantantinopol
a fost ales Grigorie VII. Cu această oca
zie a'avut loc un scandal la Patriarhie;
doi mitropoliţi au fost insultaţi şi grav
bătuţi.
— La Budapesta au avut loc mişcări
antisemite. Studenţii evrei au fost bătuţi
şi daţi afară din universitate.
— Se zvoneşte că la Paris s e vor în
tâlni regeie Boriş al Bulgariei, Alexandru
al jugoslaviei şi Regina Maria a Româ
niei. La această întâlnire s e va discuta
căsătorie regelui Boriş cu principesa
Ileana a României.
— In judeţul Bihor, din 67.061 îndrep
tăţiţi, au fost împroprietăriţi numai 15.131.
— Dl dr Parhon a fost ales decan al
facultăţii de medicină din Iaşi în locul
d-rului Bacaloglu a căruia demisie a c e rut-o consiliul profesoral.
— La conferinţa d e cale ferată care
a avut loc la Gyoer s'a stabilit ca Un
garia să dea Căilor ferate române 100
vagoane pe zi pentru transportul de
lemne în Austria, Germania şi Elveţia.
— La 16 Decembrie agricultorii din
Banat vor ţine un mare congres la Timi
şoara. La acest congres au fost invitaţi
foţi agricultorii din ţară.
— Tratativele comisiunei românoungare au fost reluate alaltă ieri. S'are
discutat chestiunea creanţilor şi a dato
riilor.
— A fost numit ca administrator al
casei Şcoalelor d-l Alessiu Noul titular
a şi fost instalat în postul său.
'— Duminecă dimineaţa s e v a ţine în
Bucureşti un congres al notarilor publici
din Ardeal, Bucovina şi Besarabia. Con
gresul v a fi prezident de ministrul Mârzescu.

Mi

la 1 Ровісаге
Poincaré a primit azi în
audienţă pe d. V. Antonescu
ambasadorul nostru la Paris.
D. Antonescu va reprezenta
România în tratativele finan
ciare cari vor avea loc la Paris
cu ungurii.

Situaţia judeţului
Bihor
Situaţia

culturală. Răspuns la
un răspuns

Primim urmăroarele din partea
Insp. Administrativ Iulian Peter.

Domnule

d-lui

Director!

In numărul din 14 Decembrie al
gazetei D~Voastre a apărut sub sem
nătura d-lui inspector Gocan un arti
col, unde pretinde că aş fi spus inexactităţi asupra situaţiei şcolare a ju
deţului Bihor. Acest cuvânt inexactităţi
mă obligă să explic izvorul afirmaţiunilor mele.
Mai întâiu interviewul ce l-am
acordat d-lui redactor al Viitorului a
avut loc în August a. c. şi articolul
abia a apărut acuma. Al doilea revi
zorul şcolar de atunci d-l G. Tulbure
în dese conversaţii s'a plâns de lipsa
de învăţători şi-a publicat concurs
exact pentru 115 posturi de învăţă
tori în judeţul Bihor. Nu îmi închi
pui că d-l inspector şef va califica
de inexate datele înşirate într'un
act oficial.
Al treilea faptul că Ministrul a
recurs la trimeterea unor echipe de
180 normalişti la începutul acestui
an, dovedeşte chiar temeinicia plân
gerilor noastre dinainte. In sfârşit
chiar articolul d-lui Gocan ne dă
prilejul să constatăm odată mai mult
că Ministerul a apreciat situaţia noa
stră şi a avut o deosebită solucitudine
pentru regiunea noastră.
In ceeace priveşte celelalte pretinse
inexactităţi, ele trecând dincolo de
competinţa d-lui inspector, le vom
examina la timpul lor.
Cred că după aceste câteva rânduri
d-l inspector şef se va linişti şi con
vinge că publicul n'a fost greşit
informat, ci informat cu întârziere.
Cu toată stima :
Iulian Peter, insp. gen.

administrativ.

.VESTUL

SCRISORI DIN MARAMUREŞ.

ROMÂNIEI*

TEATRU • LITERE • ARTA

Cursuri de limba româna. — Cor biserices. — Banca Naţională. — „Astra".

Despărţământul Slghet al „Astrei"
ţine cursuri de istoria şi literatura
română. Prima lecţie s'a ţinut în
10 Decembrie în sala de muzică a
liceului „Domniţa Ileana". Cursul de
istorie îl ţine la orele 5 d. m. dom
nişoara Laura Boroş iar cel de lite
ratură d-1 director C. Sânjoan. Se
proiectează şi ţinerea unui alt curs de
limbă română atât la Sighet, cât şi
Ia Vişău.

să organizeze agenturi, biblioteci şi
cursuri ^pentru analfabeţi. La centru
se vor finea lunar şezători urmate de
bal. Prima şezătoare va avea loc a 13
Ianuarie şi va fi închinată lui M.
Eminescu. Va vorbi d-1 Vasile Filiciuc despre marele poet, şi se va
declama şi cânta poezii şi cântece
de Emînescu.
Coresp.

*

Congresul evreilor
ortodoxi

dn twmea mea.
Acekea care vine.

In lumea mea o, nu veni!
Te vei căi, iubito !
Eu mi-o iubesc că e a mea ;
Şi o trăesc, c'am făurit-o . . .
Pe tine, vezi, de ea
Nimica nu te leagă
Căci lumea mea, e doar a mea
Întreagă.
Opreşte pasul tău în prag ! . . ,
Opreşte-te iubito ! . . .
In lumea mea
Nu poţi intra
Deşi n'am zăvorit-o . . .
De vei păşi
Vei ispăşi
Păcate cari nu's ale tale
Căci lumea mea, e doar a mea
Şi-i nesfârşita
cate.

Pentru lauda lui Dumnezeu în 3
Decembrie s'a constituit în Sighet
un cor bisericesc format de 40
S'a hotărât ca reşedinţa din Bi
de domni şi domnişoare. Astfel că
striţa
să fie mutată la Cluj. S'a ob
vom scăpa de hârâiala ţârcovnicească.
servat două curente puternice în
*,*
desbateri : curentul liberal şi cel con
servativ.
Au luat parte 80 corn. cu
La filiala Băncii Naţionale din
Sighet a fost numit d-1 G. D. Juga 201 del. 67 rabini 124 şi mireni. Zece
în locul d-lui Pericle Vernescu mutat delegaţii n'au fost validate.
Suni culmi pierdute'n puf de nea,
S'a ales ca preşedinte d. Uli man
la Focşani. Sperăm, că noul director
'Nalţimi ameţitoare
ne va aduce mai multă bunăvoinţă Solomon rămânând ca în scurt timp
Şi ori ce trecătoare,
faţă de ţărani. Cazul ţăranului Vasile să demisioneze iar comisia de 50 să-şi
Ce duce sus pre lumea mea,
Stet a lui Ion din Giuleşti — este un realeagă un preşedinte.
E frântă de grămezi de stânci.
In urma dezbaterilor cele două cufapt dureros. S'a interesat pentru un
Şi de prăpăstii largi şi-adânci ;
împrumut de 6000 lei. li s'a promis, rent.e s'au înţeles pe următoarea bază :
Sunt sori, sunt stele, heruvimi,
iar când a cheltuit 180 Lei pe cărări Congresul recunoaşte lucrările co
Sas pe 'năiţimi,
şi documente — i s'a răspuns că nu misiei de verificare. Alege membrii
Dar drumu-i lung, calvarul greu
din comisia de candidare şi declară
sunt bani până la anul . . .
Şi sângerezi, urcând mereu . . .
că va alege în această comisie 5
***
membri civili din Oradea-Mare şi 5
Am grămădit ca un avar
Dureri peste dureri
In ziua de 2 Decembrie la orele 2 din Cluj.
Şi mii şi mii de ne plăceri,
d. m. despărţământul „Astrei" a
Vizitaţi Restaurantul de Lux
Tot ce 'n viaţă mi s'a dat
ţinut adunarea generală la Casină.
Am
grămădit
A prezidat d-I senator Emil Toran
„P A L A C E"
într'un nemărginit
hotar
director, care a schiţat rolul „Astrei"
cel mai elegant şi cel mai
Şi am zidit,
în Maramureş. A vorbit apoi, în faţa
somptuos din localitate :-:
unui public foarte numeros format
Şi-am
ridicai
Bucătărie
admirabilă
mare parte din poporeni, d-l director
Al lumei mele sfânt
altar.
P r o p r i e t a r : MAX WELZER
al şcoalei „Bogdan Vodă", Pompei
In lumea mea servesc alei
Bojor despre paraziţii animalelor în
Iar florile 'n potirul lor
special despre călbază. După ascul
Mustesc nectar
ameţitor
tarea raportorilor — a urmat reor
Doar pentru slujitorii ei.
ganizarea, despărţământului, care s'a
împărţit pe plase. Pentru despărţă
Rămâi, rămâi în lumea
ta!..,
mântul Vişău s'a ales următorul
Pe
culmea
cea
pierdută
'n
nori
birou: director dr. Găvrilă Juga,
Sus, sus de tot, în lumea mea,
substitut dr. Vasile Filipescu, secretar
Vămuirea o mijloceşte
Iubito, n'ai ce căuta.
luliu Ardelean, casier A. Coman şi
B i r o u l de v ă m u i r e
M. G. Samarineanu.
controlor V. Arsenescu ; îa comitet
sau ales 12 inşi. Pentru Iza cu sediul
Teatru.
la Dragomireşti s'a ales director
Trupa I. Manolescu. La 28 Decembrie
Bran, secretar Art. Andercu şi ca
revine în oraşul nostru trupa de sub con
sier P. Ilniţchi pretor.
ducerea d-lui Ioan Manolescu. Va juca

Sa'

„ANCORA"

Seara Ia o'ele 9 s'a ţinut o con
venire la care a vorbit d-1 dr. Vasile
Filipciuc despre două comemorări :
•Dumitru Cantemir şi Gheorghe Lazar.
Despărţământul Vişău a decis să
ţină conferinţe populare în fiecare
Duminecă Ia sate cu subiecte din
istoria neamului şi ştiinţele practice,

BIROUL

DE COMISIONERI

„Moartea Civilă" in care marele artist are
o creaţie extraordinară. Biletele s'au şi
pus în vânzare şi se găsesc la casa de
zi a teatrului la d. 1. Uieş.

DEUTSCH Şl FII
0^
O

din Cafeneaua „PALACE"
mijloceşte prompt scoateri
de paşapoarte şi vize :-:

Serbare Soc. „Principele

Mircea"

In ziua d e 19 Decembrie la ora 4 va
a v e a loc o reprezetaţie pentru copii, or
ganizată de societatea Pincipele Mircea
din localitate, cu următorul program :

Conferinţele cercului Franco-Roman. in

deajuns asupra mentalităţii lui.
Sub raportul propagării ideilor de
libertate omenească, este cu mult mai
însemnat Montesquieu, care în „Mă
rirea şi decadenţa Românilor" şi în
„Spiritul legilor" emite păreri, puse
pe bază solidă, dar cari nu au nimic
— Conferinţa d-lui Gh. Sofronie, profesor ia lie. Gojdu. —•
revoluţionar;
Nemulţumirea generală a poporu
Multă vreme înainte de izbucnirea „om" şi de filozofia general-umană
revoluţiei franceze din 1789 luă na a lui Descartes, care aprecia pe lui fu întărită de puterea tânărului
ştere un curent nou, în miijlocul oameni după modul lor de-a cugeta, Ludovic XV care, stăpânit de idei
burghezii începură, mai întâi pe ne absolutiste, de un dispreţ faţă de opi
vieţii strălicitoare a curţii regale.
Încă la sfârşitul secolului XVII no simţite, apoi tot mai accentuat să nia publică şi de patimi josnice cari
bilimea îşi dădu seama, că, ducând propage idealul de libertate ome se manifestă în nenumărate pamflete,
o viaţă de petreceri zgomotoase şi nească. Tendinţa aceasta de propa arme nevătămătoare la aparenţă, dar
distracţii, locurile de conducere a gare se observă încă în a doua ju în fond foarte periculoase. Filozofia
Franţei fuseseră ocupate în cea mai mătate a veacului XVII în literatura din acele vremuri era la drept vorbind
mare parte de burghezi. Astfel doi franceză. Corneille şi Racine încep o protestare, adesea ironică, împotriva
burghezi, Colbert şi Louvois deve opera de năruire a fundamentului regimului.
niseră adevăraţii stăpâni ai ţării. Dar solid, pe care se aflau până atunci
Apariţia lui Rousseau înseamnă un
nu numai atât ! Chiar şi literatura regii. Molière ѳ continuă, şi — „spu eveniment mare. El susţine, că omul
număra între cei mai vestiţi scriitori nând râzând adevărul" — se atinge se naşte liber şi nevinovat şi că s o 
o mulţime de simpli burghezi. Ajunge de ceeace fusese mai sfânt odinioară. cietatea îl strică. Şi Rousseau e în
să amintim numele lui Corneille,
Lui Voltaire i se atribue de obiceiu stare să judece pe'„om". Trăind o
Racine, Boileau şi Molière şi ne vom meritul de-a fi fost cel mai mare pre viaţă de „rătăcitor" el n'a cunoscut
convinge despre aceasta.
gătitor al Revoluţiei. Acest lucru niciodată naţiunea de „acasă" şi
Toţi aceşti burghezi simţeau, - că este exagerat. AfJându-se sub in „patrie". In consecinţă el a fost în
între ei şi nobili există o prăpastie fluenţa engleză, care trebue însă stare să observe omenimea obiectiv
mare, aceea a făcut ca ei să nu se redusă la proporţii mai mici, el n'a de tot, planând par'că deasupra aasimileze cu aceştia. Ei îşi păstrau fost în stare să dea luptei tăria ne cestei lumi. El pătrunde în sufletul
moravurile şi concepţiile de mai cesară. De altfel relaţiile cu Frede- omenesc şi'i judecă fără să fie influ
înainte, fără a Ie modifica. Influen rich II regele Prusiei şi cu alte per enţat de consideraţiuni personale sau
ţaţi de învăţăturile Iesuiţilor despre soane cu trecere mare, ne lămuresc de sentimente proprii. Pe el nimica

Pregărtiea revoluţiei rfanceze i ipriniieitte

/. Serată lă curtea liliputanilor.
Rege:
Zigre Pipi; Regină: Féder Baba; Mare
şalul Curţii: Povazsăn Iosif; Maestru de
ceremoni: Lázár Tibor; Dame de onoare:
Pop Cornelia, Várnay Alice, Coroiu Cor
nelia, Sebestyén Magda, Kurkán Elisa,
Pleşa Emilia. Marquisi: Székely Clara,
Coroiu Cornel, Benedek Magda, Domocoş Cornelia, Winkler Baba, Kácsér Iosif.
Oaspeţi: Bazili Baba, Rónai Evike, Roth
George, Hartmann Klara, Winkler Baba,
Goldblat Evelin, Klein Manci, Bazili Duci.
Baletul de Curte: Zilahi Jocsák Gabi,
Baér Valika, Diliért Mária, Márton Ëva,
Homoki Józsika. Violinist Mozart: Schimek Vili : Cântăreţ Cruso : Valdman Emil ;
Dansatori: Mangra Ibi, Tauglich Edith,
Silberstein Kató. Lachei: Klein Andrem,
Benedek Francise, Werner Vasiliu.
//. Din viaţa florilor
(pantomirr.ă).
Regina florilor: Mányok Ilus; Damă de
onoare: Hof mann Klári; Trandafirul r o ş :
Jocsák Gabi, Zilahi Marton E v a . Grădi
narul: Berger Evike, Ditter Mária, Mar
g a r e t a : Beér Valy: Fluturele: Ligeti
Maca.
/// Ucenici şterenqari. Pantofarul beat :
Nosz Andor; ucenici: Mányoki Ilus, Li
geti Maca.
IV. Ballet : Schopin : Osváth Clara.
V. Grotesc: Beér Va Ily.
VI. Micul vânător de urşi: Féder Baba.
VII. Vals din Faust: Vass Many.
VIII. Poutpouriu
dansant:
Ehrenwald
Elisabeta.
IX. Cuplete englezeşti: Ligeti Maca.
X. Stanţe: Rádó Susana.
XI. Dans slovac: Silberstein Catalina.
X//. Schopin,
Primăvara:
Surorile
Krausz.
XIII. Silfid: Hof mann Clara.
XIV. Nicolae : Nicolae : Nosz Andreiu ;
Ştefanei : Suller Irén ; Marioara : Mányoki
Ilus; Daci: jocsák Gabi, Hartmann Clara,
Beér Vally, Ditter Maria. Jucătorii cu
zăpadă; Goldblat Evelin, Marton Eva,
Beregi Eva, Homoky Iosif. Ursul: Vas
Manyi.Féder Baba. Pricolici: Copii Orfelinat.îngerl : Beregi Magdus, Zigre Zozi,
Ehrenwald Elisabeta. Muzică: Orchestra
de copii a liceului sub conducerea d-lui
profesor Recsh. Prolog: Fehér Baba, Ar
delean Iustin şi Balázs Margareta. Tablou
vivant: aranjat de d-1 Hetényi. Aranja
tori: Antalffy Margit, Losonczy Gábor.

Pentru Crăciun!
Decoruri pentru pomi de Crăciun,
jucării, vase de porcelan, statuete,
obiecte
pentru cadouri, vase
smălţuite, sticlării, geamaptane de
voiaj, se găsesc de tot" felul şi
se pot cumpăra
cu preţuri foarte
delà

ieftine

Magazinul Farkas
Strada Nicolae Jorga, No 5.

Magazinul nostru se poate vizita
şi fără obligaţie de cumpărare.

nu-J leagă cu trecutul său, nici cu
prezentul, nici cu locul Iui de naşete,
nici cu celalalţi oameni — el e com
plect independent.
Setea după libertate începe nu nu
mai pe teren politic-cultural ci şi pe
cel religios. Toată lumea se simţi
deodată apăsată de „lanţuri" şi astfel
lozinca veacului deveni „libertatea".
Ca o urmare firească a acestei
stări, oamenii simţeau nevoia de a
studia trecutul, în deosebi antichitatea
revoluţionară. Acest studiu fu succe
dat de o paralelă între starea actu
ală şi acele vremuri şi astfel se cri
stalizau tendinţele revoluţionare, cu
cele 3 principii ; libertate egalitate
şi fraternitate.
Popularitatea ştiinţelor exacte con
tribui şi ea la propagarea acestor
idei. Cei mai mulţi oameni, cu pre
tenţii culturale, se ocupau sau cel
puţin se prefăceau că se ocupă cu
matematica şi astronomia. Acest
lucru este logic într'o vreme de re
naştere pe aceste terenuri, când Lavoisier, Laplace, de Verrier şi Bailly
îmbogăţeau în mod uimitor ştiinţele
şi când ieşea de sub tipar „Enciclo
pedia* cu Introducerea lui d'Alembert,
operă care merită admiraţia poste
rităţii.
(Va

urma.)
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ORDONANŢĂ.

Licheaua...

D-l P. Dejeu răspunde...

— Preturile maximale. —

Primim următorul articol cu rugămintea
de a-l publica. Ii facem cu plăcere loc în
coloanele gazetei noastre.
Pentru a nu fi
acuzaţi
mai târziu, îl dăm cu propria
ortografie şi punctuaţie a autorului celebrei
Geografii a judeţului
Bihor.
In numărul
viitor ne vom da şi noi
părerea.

(Urmare).
tural orăşenesc am fost începând
Cetim în „Glasul Bucovinei :
delà 1915 profesor la institutul peda
Dar cine
o cunoaşte I ? . . . — Şi
Fripturi: Friptură pregătită din carne
gogic român Oradea-Mare şi în ace o cunoaşte aproape fiecare, destul de de vită (200 gr. carne), friptură la tavă
fiindcă licheaua s e recrutează cu s o s , friptură de carne albă, friptură
astă calitate am conlucrat la pregă aproape,
dintre aşazişii „prieteni"... Umilă şi abject cu slănină, friptură cu usturoi 10"50,
tirea unei generaţii intregi de învăţă de linguşitoare când e vorba s ă ţi s e 8 5 0 , T— Friptură pregătită din carne de
tori români. In anul 1920, la Univer bage Sub piele, cum s e zice; grozavă, viţel (200 gr. carne), rărunchi, pulpă de
sitatea din Cluj am muncit alături teribil antagonistă cu gura acelora d e  viţel şi piept de viţel 1 2 — , I I — , 9 — ,
cari crede că îţi sunt duşmani, cât 1 porţiune aluat fiert (tăieţei) cu brânză,
din profesorii acestei inalte instituţii spre
Domnule
Directori
timp te ştie tare; veşnic zímöitoare şi mac, nuci, varză, etc. 8"—, T—, 5"—.
culturale dând patriei întregite dar gata Ia orice retractare sau concesiune
Cheltuelile de regie pentru articolele
„Vestul României" No. 57 din 14 lipsite de profesori peste 100 de dacă e ca prin asemenea manevrări de nemaximate s e stabilesc pentru cafenele
Decembrie 1923 în rubrica „RĂVAŞ" apostoli ai sufletului şi culturei r o  cameleon, să-şi fortifice situaţia în v e  cl. I 125 %, cl. II 70 %, ci. Iii 50 %.
între altele la titlul d-l Consilier mâneşti. Până când unii dintre inte derea exclusivă a meschinului interes
Pentru restaurante cheltuelile de regie
ce-1 urmăreşte; eschivându-se cu perfidă
cultural al oraşului
Oradea-Mare lectualii români îşi făceau bogăţii în îndemânare delà orice angajament direct, pentru articolele nemaximate s e stabi
îşi bate joc de un funcţionar supe urma împrejurărilor prielnice date de delà orice acţiune făţişă, hotărâtă în v e  lesc la restaurante de cl. I. 90 %, cl. II
50 % şi cl. III 30 %.
rior al acestui oraş.
noua situaţie politică, eu am organi derea realizării scopului ce-1 urmăreşte;
Toate preţurile cuprinse în tarifele din
totuşi
nescăpând
nici
un
prilej
de
a
te
Regret mult că „Vestul României", zat cursuri de limbă românească asigura de „devotamentul" şi „colaborarea" prezenta
ordonanţă sunt socotite maxime
care ar avea nevoie de sprijinul şi pentru cetăţenii unguri, am dat Isto sa necondiţionată. .. Licheaua caracteri proprietarii putându-le micşora după con
bunăvoinfa tuturor cetăţenilor din ria României în ungureşte tuturor zată aci, dându-ţi totdeauna „tot con venienţă.
acest oraş şi a oraşelor delà fron şcolilor cu limbă de propunere un cursul" te v a îndemna la acţiuni hotă
In nici un caz însă şi sub nici un m o 
arătându-ţi cu specifica ipocrizie tiv nu vor putea depăşi aceste preţuri.
tieră, abuzează de bunăviunţa noastră gurească, şi am muncit pe toate te- râtoare,
a perversităţii sale sufleteşti marile „fo Pentru articolele aici nemaximate şi pen
şi în loc să scrie într'un stil cinstit renele având în vedere scopul sup loase" şl „succese" ce ţi-af putea aduce tru
articolele de comerţ cari se desfac în
împrăştie ură şi desconsiderare faţă rem : cunoaşterea limbii şi Istoriei acţiunea la care te îndeamnă, abia restaurante, ospătarii, cafenele şi cofe
aşteptând
să
intri
în
foc
pentru
ca,
în
de funcţionarii români puşi de Rege neamului nostru glorios.
tării s e admite un beneficiu de' 30 %
senz invers celor recomandate dintru'ntâiu, asupra preţului de cost şi cheltueli de
şi de Guvern la locurile lor pentru
Nu lucraţi bine Domnule director să te lovească pela spate...
regie.
de a munci la marea operă de con când din ură personală mă numiţi
Oriunde
şi
oricând
licheaua
nu
caută
In preţurile maximale din restaurante,
solidare a Scumpei Noastre Patrie. bidigoană. Nu aştept laudă, dar bu
decât s ă profite, de a s e îmbogăţi şi de ospătarii este considerat cuprins servi
Noi cari am ajuns la un loc de nul simţ şi moravurile ardeleneşti nu a face oricui şi în orice împrejurări ciul precum şi toate impozitele.
muncă cinstită sub Guvernul Liberal Vă poate permite să aruncaţi tină numai rău — licheaua nu are nici o
Preţurile maximale şi tarifele sunt a
preocupare idealistă...
nu suntem „bidigoane" cum „Vestul asupra oamenilor cinistiţi.
se afişa în mod vizibil'în mai multe l o 
Şi deci înzestrată cu aceste „ilustre curi în interiorul localurilor respective.
României" afirma despre noi. La
Cât priveşte presa ungurească cea calităţi", unde credeţi că poate să-şi g ă 
Contravenienţii acestor dispoziţiuni vor
celelalte expresiuni, nouă nu prea ce am spus este adevăr. Vedeţi Dom sească licheaua aceasta cel mai potrivit
pedepsiţi conform legei pentru înfrâfavorabile, nu răspundem, fiindcă nule Director eu *în ziarele ungureşti teren de plasare a neghinei sale sufle finarea
şi reprimarea speculei ilicite cu
t
e
ş
t
i
?
Nici
vorbă
nu
încape
că,
potrivit
toată lumea din Bihor îşi aduce n'am citit nici când o expresiune ca
concepţiei sale despre ceeace este inte amenda'penală delà 10000 lei până la
aminte de gestul unui om civilizat şi aceia cu care mă împodobiţi pe resul obştesc, licheaua dă iureş în viaţa 30.000 lei sau închisoare delà 15 zile
pe care d-l Mărcuş fost Prefect de mine. Dacă D-Voastră aţi dorit să politică ! ' Aci, îşi zice licheaua rânjind m e  până la 1 lună.
In contra acestei ordonanţe oricine v a
Роіі{іе şi actualul director al ziarului aflaţi ceva delà mine referitor la cul fistofelic, e loc pentru orice soiu de d e 
„Vestul României" 1-a avut în fata tura' românească cu plăcere v'aş fi magogie. Ajuns s u s , indiferent cum, cu putea face apel la Ministerul de Industrie
cine, împotriva cui, cu ce mijloace, cu ce şi Comerţ în termen de 10 zile delà p u 
marei adunări a poporului din judeţul comunicat cea ce am vorbit cu DI. program,
licheaua nu are pentru cei ră blicarea ordonanţei.
Bihor, când pe profesorul Petru Prim-Ministru referitor la această maşi în urmă-i decât dispreţ...
Toate hotărârile şi ordonanţele primăriei
Dejeu la dat pe mâna inspectorului chestiune.
. . . Iată ilustrată pe scurt figura unei oraşului Oradea-Mare referitoare la maxide Poliţiei pentru de al aresta din
lichele prea bine cunoscute la noi! . . . marea preţului articolelor contrare hotărârei de faţă sunt şi rămân abrogate.
Dacă vreţi s'a faceţi o operă de
motivul că s'a arătat un om hotărât
Câte figuri similare găsim şi noi
Din şedinţa Consiliului oraşului Oradeaconstrucţie,
V
ă
rog
mult
Domnule
în principiile sale politice.
în viaţa publică de aci. Reproducem Mare ţinută la 3 Decembrie 1923.
Director,'
nu
daţi
în
cap
românilor,
„Vestul României" am dori că să
BUCICO, primar.
tabloul pentru a se recunoaşte.
devină un organ zilnic cinstit al pro în loc de batjocoră e mai bine să-i
pagandei naţionale româneşti în acest incurajiaţi căci viitorul ţărei şi al
judeţ şi jur al cărei numire o poartă. ziarului D-Vostre numai pe această
cale îşi va putea asigura sucesul pe
Dar întreb pe Dl. Ştefan Mărcuş
care cu toţii ÎI dorim.
directorul acestei gazete, cum crede
Rumul de ceai se vinde şi de aici îna
Primiţi Vă rog Domnule Director
Dsa. a face propogandă naţională
inte cu 26 Lei.
asigurarea
deosebitelor
mele
consiromânească discreditând şi batjoco
Prăvălia Mihail Aszódi magazin de cafea, ceai şi
rind tocmai pe aceia cari sunt români deiaţiuni.
bonboane de Triest s e poate afla uşor din oricare
cartier al oraşului.
Oradea-Mare la 15 Dec 1923.
şi ei ba ce este mai mult, sunt func
Către publicul consumator din Oradea-Mare
ţionari superiori ai Statului Român?
şi din provincie:
Consilier cultural
Nu cred că Dl. Mărcuş nu ar şti
Stimată Doamnă! probaţi a cumpăra cafea
Petru Dejeu.
ă eu inainte de a fi Consilier cul
prăjită cu 8 feluri de arome neîntrecută la gust
x

La ASZÓDI în palatul Sas

:

c

şi la miros. Metodul de prăjine este secretul meu.
Recomand cafea neprăjită klgr. 112 Lei.

66

La secţia colonialelor şi dessertului.
1 kgr. salam fin 140 Leî.

99

Hotărârea comisiei financiare a oraşului.
In şedinţa Comisiei financiare a ora
şului Oradea-Mare din 13 Decembrie a. c.
D-I primmedic Dr. N . Popoviciu a pus
in desbatere şi chestiunea „Artibus". Cu
toţii ştim că in 1921 s'a înfiinţat în OradeaMare Societatea »Artibus", care primind
un loc, cel mai frumos parc din oraş, a
început lucrările, între Parchetul Tribuna
lului şi intre Banca Naţională, pentru clă
direa unui templu al Artelor.
Lucrările au Început toamna, târziu, şi
în urma ploilor lucrările pe timpul iernii
au fost întrerupte. Aceasta a fost cauza,
că între timp, urcându-se preţurile mate
rialelor, clădirea a rămas neisprăvită. S o 
cietatea nu a mai avut bani. O parte s'a
clădit contrar planurilor aprobate de Pri
mărie. Partea dinspre Banca Naţională
mai ales cu ferestruiele suspecte, a cauzat
din partea unor intelectuali, o luptă îndâr
jită, contra clădirei. Unii au pretins chiar
dara marei ei.
Societatea a sistat lucrările. S'a acordat
termen peste termen pentru terminarea
lucrărilor dar n'au dat rezultat. Societatea
nu a mai fost în stare s ă adune capitalul
necesar pentru urmarea lucrărilor. Comisia
financiară cât şi oraşul au luat poziţie
contra oferteifăcută de societate ca clă
direa s ă o preia oraşul pentru 500.000 în
plus 5 localuri de magazie pe timp de
10 ani, pentru Societate, ori plătind suma
de 1 200.000 Lei.
Trebuia totuşi să se pună în discuţie
chestiunea pentrucă oraşul să prevadă în
buget sumele necesare pentru cumpărarea
clădirei.
D-l Popovici a propus ca' comisia să
declare că este contra dărâmării edificiului,
ci să'l răscumpere oraşul cu 500.000 Lei,
şi asupra destinaţiei s ă s e decidă ulterior.
In timpul din urmă şi Banca Naţională a
admis să rămână clădirea pe loc, numai
frontul spre bancă s ă fie transformat.
Dr. Mangra primlurisconsult a expus pă
rerea sa juridică, că fără o înţelegere între
oraş şi Societate clădirea nu s e poate
dărâma; trebue să s e ajungă la o înţelegere.

De altfel termenul fixat pentru termi
narea lucrărilor
a trecut.
Hotărârea
primă a Consiliului, in urma căreia s'a
decis ca edificiul să fie dărâmat s ă s e
ia sub revizuire, aceea ce este posibil
fiindcă hotărârea nu a fost apelată.
Este de părerea ca oraşul să o cum
pere în proprietatea s a .
D-l Barbu expune că precum în alte
oraşe, a ş a şi aci trebue să s e creeze o
Casă Naţională. Oraşul să ia in buget
suma de 500000 Lei şi să intre în pro
prietate prin înţelegere cu Societatea.
D. cons. Tatu propune ca să s e rămână
pe lângă hotărârile luate mai înainte să
se dee un nou termen pe un an Socie
tăţii, s ă nu o cumpere oraşul, că nu-i
o afacere rentabilă.
D. Priminginer Köszeghy susţine din
punct de vedere tehnic, că clădirea cu
suma de 1,500.000 poate fi terminată, că
este o afacere absolut rentabilă, şi că
clădirea cu mici preschimbări v a umple
un gol mare artistic în viaţa culturală din
Oradea-Mare.
După lungi discuţii comisia a hotărât,
că revine asupra deciziei, pune Ia ordinea
de zi chestiunea şi esmite o comisiune
din d-nii: Dr. Popoviciu, Russu, Barbu,
Köszeghy, Benedek, Dr. Mangra, Tatu,
ing. Kemény care în termen scurt s ă reia
firul tratativelor cu societatatea, ca s u 
mele necesare să s e poată lua încă în
bugetul pe anul 1924.

NFORMATIUNI
Pentru

foştii

luptători, j

Demisia

d-fui

Gh. Tulbure.

Secţia locală a foştilor luptă-\ Din cauza multiplelor ocupaţluni d-l
tori aduce la cunoştinţa mem Gh. Tulbure, inspector şcolar, a
demisionat din postul de secretar
brilor săi că deacum înainte general
al Reuniunii „Cele Trei
toate comunicările se vor face Crişuri", rămânând însă să redacteze
prin ziarul „ Vestul României". şi pe mai departe revista „Cele
In acest scop toţi membrii, Trei Crişuri pentru popor". In locul
sunt rugaţi ca să aboneze acest de secretar general a fost ales pro
vizoriu d-l dr. D. Gâldău. Comitetul.
ziar.
Aprovizionaţi

JULIU GERGELY
CROITOR CIVIL ŞI MILITAR
Mare magazin de rechizite
UNIFORME şi CHIPIURI

Reviste,
Ziare,
Jurnale de modă
delà

DE

MagasiDUl de ouiecíe aniice Mm

cu

Cărţi,

Oradea-Mare, Bul. Reg. Ferdinand, 55

Au apărut în editura Tipografia şi
Librăria Românească. „Epigrame şi
epltafe" de George Bota. Preţul
Lei
10 —
Aceasta clădire ar costa oraşul la
2.500.000 lei. Sunt acolo 11 loca
luri de magazine şi sala mare de
concert şi conferinţe. Trebue ca oPorceláné, pahare, picturi celebre şi bibe
raşul să afle posibilitatea de a amor
louri fine d e porcelan o r i g i n a l e şi antice.
Service, bomboniere şi ceşti veritabile d e
tiza suma în 4—5 ani, şi ca să pu
Alturen şi Meissen, figuri d e porcelan c o n 
tem instala la locul potrivit Casa
timporane, precum şi obiecte antice de ca
Naţională, — dupăcum ni se cuvine. l i t a t e p u r ă s e a f l ă î n a s o r t i m e n t b o g a t l a
Clădirea terminată prin valoarea ei şi
din punct de vedere economic, va
Strada I. G. Brătianu (Szaniszló) 1
reprezenta mult peste învestările cari
Cumpărăm obiecte antice cu preţurile cele
mai convenabile.
trebue să se facă.

Vă

biroul

de

ziare

„SIMPLON"
Oradea-Mare
Pasagiu! „Vulturul Negru"
Cercul

Franco-RomSn. Dumi

necă 16 Decembrie, continuând ciclul
de conferinţe organizat de cercul
franco-român din localitate, va vorbi,
în sala cercului militar, d. Br. Jeannel,
profesor Ia Universitatea din Cluj
despre „ Voyage aux hauts mon
tagnes de l'Afrique". Conferinţa va
fi însoţită de proecţiuni.

.VESTUL ROMÂNIEI"
Examenul pentru înaintarea
Nereguli. Zilele aceştia, verificânPublicaţiune
Leul a fost cotat la Paris
du-se gestiunea unui funcţionar delà pe loc a învăţătorilor. „Monito
In
urma
încredinţării
consiliului oraşului
cu 9.70 iar ia Zurich cu 295.
Banca Marmorosh Blank <5c C.-ierul Oficial" publică următoarea de aduc Ia cunoştinţă generală, că în scopul

din localitate, s'a găsit o lipsă de riziune a ministerului instrucţiunii
publice: Cu începere delà 1 Noem
acestui funcţionari care ducea o viaţă brie 1924 se va începe examenul
prea luxoasa pentru salariul pe care-1 pentru înaintare pe loc a învăţăto
rilor, învăţătoarelor şi conducătoa
avea
relor din seria 1924 înscrierile se
Comisia de cart'ruire. Vineri s'a înaintează inspectoratului
general
ţinut prima şedinţă a noii comisii de până la 15 Februarie 1924, prin re
cartiruire, constituită conform para vizoratele şcolare respective. Delà
grafului 17 din legea rechiziţiilor.
15 Februarie până Ia 1 Iulie 1924
S'au oferit în această şedinţă 14 se vor face inspecţiunile special, iar
locuinţe la funcţionari şi ofiţeri.
delà 15 Iulie până la 15 Septembrie
S'a hotărât ca pe lângă comisarul 1924 se vor face publicaţiile celor
şef al circumscripţiilor şi un ofiţer admişi prin „Monitor Oficial" şi
delegat al garnizoanii cari formeau „Buletin". Convorbirea prevăzuta de
comisia de recensământ al locuinţe regulament cu învăţători şi condu
lor, să se delege şi câte un repre cătoare se va face asupra lucrării
zentant al proprietarilor şi al chi din problemele pedagogiei moderne
riaşilor.
de d. G. G. Antonescu, profesor la
catedra de pedagogie la Universitatea
din Bucureşti.
Toti cei cari vreau să petreacă

D-1 Dobrescu Tn Oradea-Mare. 170.000 lei. S'au luat măsuri contra

Pentru a asista la deschiderea cercu
lui de studii juridice al baroului din
localitate care are loc azi Ia ora 5,
a sosit în oraşul nostru d-I Dobrescu,
preşeeintele Uniunii barourilor din
întreaga tară.
Croitorul

ALEX. KOROM
confecţionează cele
mal moderne costu
me
bărbăteşti
cu
preţuri
moderate.
Pregăteşte costume
şl din stofe aduse.

I

ORADEA-MARE.
Strada Csengeri N o .
Un

monument

clipe plăcute să meargă
varieteu!

14

la

„Parisien Grill"

comemorativ.

In comitetul administrativ al Jud.
Arad, d-1 ing. Rosvan Paul a făcut
Programe alese, băuturile
propunerea, ca în Nadab, pe locul
cele mai bune şi tot comunde s'a inaugural linia nouă C. F. R.
fortul.
l-i
Arad—Oradea-Mare, să se ridice
un monument comemorativ, care va
Amânări pentru studii. Mini
costa 3 milioane şi jumătate. Pentru
strul de război a aprobat ca tinerii
procurarea acestei sume să plăteasă
fiecare călător, pe lângă taxa bile ce doresc să obţie amânare de studii
tului un plus de 10 Iei în plus. Tot — pe anul 1 9 2 3 - 2 4 — să poată
asemenea se va pune o taxă şi face cererile şi depune actele la Cer
cul de recrutare până la 1 Ianuarie
asupra mărfurilor.
1924 ultimul termen ce se mai
acordă.
T o t felul d e bonboane, ciocoladă
şl fructe zaharisite s e p o t pro
cura m a l ieftin, e n g r o s ş i e n
detail, l a magazinul

BONBONERIA TEATRULUI
Horovltz şi Mozes
Oradea-Mare, Strada Teatrului 4
:-:
Telefon-lnterurban 2-69
:•:
Depozit exclusiv d e vânzare e n ros al apelor
minerale din
ân-Oeorgiul
român
„ H E B E,*

f

înţelegere
germano-ungaro
în privinţa impozitelor. Intre gu

vernul german şi guvernul ungur s'a
semnat o convenţiune pentru evita
rea de impuneri dubie. Convenţiunea permite de asemenea concurs
legal reciproc şi protecţiunea în
chestiunile de impozite.
Sporirea taxelor timbrului de

Congresul reformaţilor. Vineri

înainte de amiază s'a deschis în
oraşul nostru congresul reformaţilor.
A prezidat ca cei maî în vârsta
protopopul Gh. Széli din Baia-Mare
şi cel mai vechiu consilier Ion Bobos.
Printre cei prezenţi se află şi marele
poet maghiar din Timişoara Szabolcska. La ordinea de zi au fost
agendele administrative. S'a hotărât
ca să ce ceară ministerului recunoaş
terea oficială a confesiunei refor
mate. S'a discutat dispoziţia minis
terului cu privire la cântarea Himnusului în bisericile reformate. In acea
stă chestie are hotărâre numai sino
dul. In urma acesteia se cere con
vocarea sinodului. S'a ma! discutat
darea culturală care s'a urcat acum
un an delà 20 lei Ia 30.

ajutor. Printr'un proect de lege se
sporesc taxele de timbru delà 10,
25, 60 bani, 1 leu şi 5 Iei, Ia 25,
50 bani, 1 leu, 2 şi 10 lei.
Citiţi şi răspândiţi „Ghimpele" !
Credite pentru Mica Antantă.

Comisiunea Senatorială a finanţelor
din Franţa, a adoptat creditele de
400 milioane fr. pentru Polonia şi
300 milioane pentru Jugoslavia.
Creditul pe 100 milioane pentru
România a fost amânat.
Primăria municipiului Oradea-Mare.
No. 23599/1923.

Publicaţie de licitaţie
In baza autorizaţiei primite prin hot.
Nr. 25599 1923 a consiliului orăşenesc s e
publică licitaţie asupra renovării âlor două
trăsuri de gală pe ziua de 18 Decembrie
ora 10 a. m. — Trăsurile s e pot vedea
în ferma oraşului şi informaţia la secţia
economic. — 'Ofertanţii sunt obligaţi a-şi
înainta ofertele în scris în plic sigilat până
la termenul s u s notat la cons. economic.
Oferte sosite ulterior nu s e vor lua in
considerare,
Consiliul are dreptul să aleagă între
ofertele sosite sau să le respingă.
Oradea-Mare, Ia 7 Decemvrie 1923.
(ss.) Bucico
primar.

ТЩі MÉEiÉi si elia Oradei-iHari
taisiez! nai

Cafeneaua

„ELITE"
0 orclieslrâ clasică de primul ordin,
delectează ріісоі.

asigurării prin întreprindere a lucrărilor
de reparare delà edificiile laterale ale l o 
cuinţei generalului voi ţinea licitaţie p u 
blică cu oferte închise la 21 Decembrie
a. c. orele 16 a, m. Ofertele închise tre
buie înaintate în scris secţiei tehnice a
consiliului orăşenesc (primăria etaj II u ş a
2) până la orele 10 a. m. din ziua fixată
pentru licitaţie. Oferte s e pot face numai
pe formulare cari s e pot primi în mod
gratuit delà secţia tehnică a consiliului
orăşenesc. La oferte s e v a adnexa o chi
tanţă despre vadiul de 5 procente cores
punzător sumei oferite, depus ott \ a n u 
merar, ori în hârtii d e valoare apte pen
tru vadiu. Vadiul trebuie depus Ia casieria.
Antreprenorul este obligat a începe
lucrurile în decurs d e 3 zile delà provo
care şi a Ie continua cu astfel de inteflzitate, ca s ă fie terminate în 30 zile de
muncă.
Consiliul orăşenesc fără considerare Ia
preţurile oferite poate alege liber dintre
oferte ba chiar Ie poate refuza pe t o a t e .
Oradea-Mare la 13 Decembrie 1923
losif K ô s y e g h y , ing.-şef, cons. teh.

ULTIMA ORA
RADOR. Orele 4.
Camera.
(Şedinţa din 14 Decembrie.)

D-i Deputat Negară protes
tează în contra modificării legii
agrare prin ordonanţe. Aceasta
este
anticonsîituţional
spune
d-sa. Arată diferitele abuzuri
care se săvârşesc la comisiunile
agrare.
D-i Deputat Racoviţă
cere
lămuriri dacă e adevărat că
trenurile accelerate Iaşi Cernăuţi
va fi transformat în trenuri e x 
prese şi tariful lor va fi dublu.
După această se votează un
milion de Iei pentru edificarea
gării de nord din Bucureşti.
Senatul
(Şedinţa din 14 Decembrie.)

Dr. Anghelescu ministrul in
strucţiei a depus proectul de
lege pentru fundaţie studenţea
scă „Vasiliu Bolnavu".
Senatorul Bianu, consideră că
necesar să se înceapă edificarea
palatului Senatului spre a reda
destinaţiei sale localul universi
tăţii ocupat acum.
Min. Anghelescu aprobă această propunere a d-lui Bianu.
După părerea Senatorului Arţă-

reanu este mult mai importantă
plasarea studenţilor fără
lo
cuinţă, căci cursurile s e pot
ţine şi ia Atheneu Ministrul
Anghelescu declară că până
acum a cheltuit mai mult ca
10 milioane în acest scop.
Rectorul Pangrati atacă vio
lent politica şcolară a guvernu
lui. Aduce exemple mişcătoare
de situaţia profesorilor şi învă
ţătorilor.
După aceea s e votează c â 
teva legi.
O delegaţi franceză
în Bucureşti.
Bucureşti.

—

O

Iaşi. — Se anunţă că un ţăran
numit Caza a fost împuşcat de
un Individ necunoscut care trecea
pe şosea în automobil.
Se bănueşte că ucigaşul ar fi
colonelul Stere, comandantul jandarmlrei.
Cetifi ziarul

„Vestul RomânieiS Ü
apare de trei ori pe săptămână.

IN INTERESUL PROPRIU COMANDAŢI-VA GHETE LA
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Berea nutr.Hoare

„Hercules
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Bîntrecute sun! Mărcile Conducătoare
Cine doreşte

Lloyd

1749.-12.

D e p o u principal f g
la

curând

Un omor misterios.
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In

va sosi o delegaţi franceză în
capitală spre a discuta cu
guvernul în chestiunea reparaţiuniior.

Oradea-Mare

să bea

bere

bună

să

ceară pretutindeni numai pe acestea»

CC S. A. pentru Industrie şl Comerţ
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Str. Gilányi, 5—7. Telefon 3-98.
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