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Director: 

(O NST. 1. $T E FAN ESeU, ;. 

C~~istos. ~ inviat! "\ ' " ~.' ~CHETF. F.CO~!?M'CF. 

~~:r;'~~~~~;~~~~~E~:r{~ ~!:;Ş~;i!~~f ~~fEl;~~ ~{ţij~!j ~r~~~l~~~J~~!!!!l~l~I~!!~J!~~r~li~ţ~~~ ~~ 
spele pac~tul. lumel, ~tat c~lel A sosit Paştele Domnului, Ziua sufa de kgr. grâu predabilla Septembrie! Guvernul e dator s~ ia măsuri _ 
trecute, cat ŞI al lumel conhm· Păcei Ziua' Invierii I O . 
porane Lui fa~eti P 't·· nouă pacoste se abate pe cu rivni flrll sit bănuiasd vernul are datoria â re~lIrge 

Lumea in evolutia ei trece binefăcătoa~~e ş~n'[~a)r~ba~e p~~~ capul ,!ţJric~lt?rilo.r. de. foaie nici vorbI. că-i pAndeşte u~ la o serie de mi1suri imediate, 
prin diferite perioade de prospe- viaji"Ja O nouă ~~iată' de ~rmo- fo:ego7,le ŞI t~phc'l ŞI asup~a adevlr~t dezastru, ce se arati la primul rând, pâaii la 
rare şi de decădere, materială nie de frăţie căci mielul este n !t~!!e popu afli: Dupăce prin d. survine şi pentru dinşii şi p08ibHJiăliie de realiz9re ale 
şi mor~la. Epocile de prosperare gr~s şi tara 'vă e frumoasă şi P~l 1CY rnenorocl/ă jăcuftJ In pen~ru tară. d~ nu se VOr lua Creditului agricol, prin coo· 
aduc cu ele traiul bun, care de bogată, Este mai mult loc pentru ~ bmu ,'!'p am plerdul /~a/e la timp mAsurI salvatoare. peraUvele sale sta.tul sft cum
cele mai multe ori În loc să fie fiecare din voi 'prin armonie şi e u~eurJ/e depe p!etlle sfreme, De mai multe zile, in acea- pere foaUi canlitatea de grâu 
un biroe pentru omenire, îi lac prin frătie de~ât rin ismă i acum o nouă lom/ură cu ade- sUl regiune a tll.rii se tnche!e disponibi:li pe un pret conve. 
cel mai mare rău, căci îi omoară răutate.' , P P Ş vâral cafaslrofa!t'J se .anunfă tranzltcf'uni fntre samsarl şi nabll şi echitabil in raport 
sufletul sau îl transformă şi il Ziceti tof d' f1 t t' prMlru agrlcultom noşfrt., Cele negustorime pe 250 lei aufa cu munca şi capitalul riscat 
pervert~te Într'aial, Încât, o duce senin:' Chr'i~to~n a s~'~7iat ~urş~ rl~ ce. d~nunţă7 sunb (apte nguros de kgr. de grftu, pr(!d.~bll, nu de agricu1!or, pentru ca a. 
spre peire. spundeţi ceilalJi un adevărat cre- dJ;,ac e Şl ee .fre Ulesc Inlelese după 8~Cerj~. lft sFârşitul lu· cesla sl nu ajangl În 6deţ;~. 

Epoca ~e Î~lflorire t,natel'iaIă în pti~esc şi rOmanesc: Adevărat a g~a~~~~:;a;{'~e:~;~;~{,7nil~~~~ Sel ~ul1lei CI in toamnll, la raUl sapl de lemn. Pe urmi:i, 
care a trait IIsus Christos, aduse· IIlVlat! fi f k '. ep emr e. staiul, printr'o pollticl inte-
se o mare scădere morală şi de- (lolollel !nastase IllgQle~cu a l~ e ce vor urma pentru agrt lşi poat0 face oricIne ralio- Iigentii economici:i, guvernul 
svoJtase În sufletul omului senti- cu ur~ n?astră, de. nu se ~or namentul d, din moment ce poate găsi deb!lşeu. de des. 
mentele de ură, invidie şi egoism, ~:- - L ~a dm timp .mdsurl categorIce SBms8rU Incheie acte că vor tilcere a grâului blocat, mai 
din ce ,in ce mai puterJlice şi Ao~jgnta mprezenfan1iiaT e pretnftimpmare. preda la toamn~ suta de kg~: cu seamA că dl!pl datele de 
mai rahnate, Tral1Z1ctiuni,a incheIata dg grâu pe 250 l?i, dânşlI panii ta prezent, nu pe lot 

A venit Mântoitorul lurnei care [Orpului didartir la d·1 Iuliu Mauiu pentru griu sunt palpa- t~ebu\e d aibe alte tranz8c, globul se onuntii o recoltA 
văzând starea Tn care se găsea bile dovezi pentru cefe t'Unl tn~heiate cu Hldinime.l excelentl de grâu ca la noi. 
lumea din punct de vedere mo- federatia corpului didacllc din Ro· ce vor urma pe maximum 200 lei suta de Trecând Ia acestă mă'luri 
rai, a apreciat că o îndreptare mân/a ne frirnlle ufRliilorul comllnical: AgricultoIii au tncercat de- kgr. Or, daci ,aceste con: de imediată necesitate, fie că I 
nu se poate face decât pe calea Comitetul executiv aduce la cu- semăgiri dureroase pnând trtlcfe se ge~er~1Ize8~1i numaI va cumplir. grâul statul. fie 
unei revoluţii evolutive, =:::~!a: membrilor federatiei urm'· grâul fn nădejdea că pretu- pe o prOVInCIe chiar, este cl ii va finanţa pe agricul-

• Această revolutie, ca ori' care 1 A rile din toamnă se vor ame- lesn~ ~e fn.lelea ce reper- tori, sll poată rezista, Înai.nte 
alta, cerea 'lnsă' o ,'ert'a-, poate . m primit moliunile .olale ,1 Iiora in primă var" tii 111 loc curslu. OI pot avea asupra 13 •. ' d 

j semnate de peste 1S 000 membri ai A Y t e It de il fl e toate, prin organele ce Je 
I'erlfa cea mai suprema", a 'Insa-şl' 1 i dfd ... d.e imbunătiif-irea preturilor regel.r co e gr U 8 ru, are la indemaA n'" !Iti pr1'ntr'o cOrpu u • acl .. ;!n adun'tile flene· t cum ŞI asupra c 10 1 It U V' 
persoanei aceluia care o conce- rale extraordinare, Unule la 25 M"r. I au trezit că dela 600 lei suta Era e ce· largil publicitate, guvernul mai 
Puse şi o găsise singura salva~ t· • t de kgr. cu cât se Vindea 8s11. reale, trebuie sll atraga atenţia a-le a. c. In ntreaga tarii. t 1. MAsurile ce se impun 
toare. 2, Toafe motiunlle ter o noul! şi oamn a scazut la 450-460 gricultorilor că va veni 111 aju. 

Iisus Christos, s'a jerHit pe energicA intervenţie pe lângli gu. Iei 8u~a kgr., care eate preţul Pen Iru a se prelnUlmpina torul lor ,i in consecinţl sit 
sine, a suferit batjocori, I'ăstig- v~rn, pentru Indeplinirea făglidue. de al.. o distrugere completl B agrÎ· nu vindla nimeni pe preturile 
nire, pentru a mântui lumea; a 1I'0r date şi, fn caz de nesatiafacere, Tot In speranta unor tim- cultorilor - In deosebi a oferite de samsari nici un bob 
face ca o nouă lume mai morală rechemarea congresului. PilrJ mai bune, interventia celor miel: Jăranii, - cari de grâu. 
mai blândă, mai allruistă să-i Î~ 5. Potrivit lor. ne.am prezentat credituluI agricol sau a altor zbltându-se Între datorii şi Aşa se procedeazli in orice 
locul. • d finantări din partea statului, neooia cumplită de bani vor tarli, în vremuri grele, când ·lui prim·ministru. aslllzl, 17 Apri- ii 

Şi cine l"au prigonit până la lie D-sa, asculUlnd expunerea noa- t ran! şi marii a~rlclJltori au fi nevoiti să vândă grâul ,1 sunt oameni inţelegători ai 
razbunarea cea mai cumplită? .trA, ne.a declarat; muncit ogoarele '1 in acestan pe 200 lei suta de kgr., glt- nevoilor ob'lteşti la conducere. 
Insăşi conaţionalii Lui, insăsi fra· a) Guvernul intelege sil.şi re. .-- -~. ------ ___ o iiiiiiiiiiiiiiiiOioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

tii săi, dintre cari, unul a merS specie toate lliglldueUle făcute; 
pâ!lă la răsbunarea trădării, vân- b) Aplicarea legii privind coefi-

'. zandu-I pe 30 de arginţi. cientul II! grlldaj:e se va face chiar Să. luă.m aminte! 
Dacă examinăm lumea de azi In cuunl anului acesta, din luna tu 

r. şi epoca ÎIl care trăim, pare că care se va constata primul exce. 
;.. ne apucă o îngrijorare. denf budgetar: 

Se cadt. dupa datina străbuna, 
ca cel pulin CfI saptămâna mare 
tot ertltinul sd Ile mal blând, 
ma; tngădu!tor fală de aproapele 
sjU, chiar dacă d pâcc.tule~te 
cumva. Şi ltgea creşilne;zscd are 
li mal mull efect 1" propcivtidairta 
el, atunci cOnd e,i PUii sd con
lIucă sau să păzească turmele 
mulţimei dau pilde ca atare. COnd 
inslJ «şefii» - cOt de miel 1I0r fi 
/cind atinşi! tn trarh·1a admllli
strativd, fiscală sau poli/lenească, 
- /lxall tn inima sa{,lor cu ro
sturi ,u totul contrarii apucătu
rUor ce le mIJnifestează uneori, 
."Ifei In săptamtina PiJşfllor nu 
se reculeg clin maladlll.llar ,Xct
sivitate de-a. şi face S/ujb'l, abuzul 
apare şI mai straşn/c de;;Ot tn 
ce/ă/alt răstlmp de vlaţd Il la 
formă de adevărafd osc2rdie. 
Captl, ca şi agen/ii «olarlfMii,. 
puşi să !un=ltoneze In mljlrJcul 
pâturll rurale, dacd Fi tn /maJma 
sărbălOlllor Paştllor nu se des
bard de «taclul» cu care tf/leleg 
să aplice legile tn lot timpul a
nului, iltgaUtăţlle ce sdvl1rşesc. 
atinJ[lÎnd chiar obicelurt st,ămrJo 
ŞIŞ't aZe ţJranuluf, tm!Jracă haina 
pflgoanet haine ,i bilrbar~. 

dutotla ,1 cu gi1ndul cd o sd 
proclucd mulNmlre consdttnllor 
săI că .le aduee dt PJşt! vin bun 
~l p~ pret d~ numai 13 lei litruJ 
cdnd la dtJn$il fn comună se 
vl"de cu 30' [ii iUrul, '-a pornit 
rom finul la drum către casă. Şi 
a lII~rfl CU bint făranul- Mihai" 
Chlş, lJInecav4ntlind pe Dllmne
zm că {-a ajutat Iă facă o freafJ(J 
barul pentru sine fi ceilflrli sătmi, 
până tII comuna lp (Salaf) unde, 
fI~ wcle, sant alte {egi dt-cât cfle 
pe cari le ştia ti şi se aplică 
aitftl decât It poate tnţdege 
mintea unui ţdran, chiar In sdp
tdnuîna Pilş/ilor. Irrto.mpinat de 
«domnu'ploton,l de jdnda r{» -
al cărui nume ne scapă - a/ost 
Luat pe sus. dus la post şl apoi 
cu «procestul·vtTbal'iJo şi cu vinul 
«sechestra!» in căru/ă ,i cu .cal 
cu tot, a fost trImis ploeon Iil. ptr
ctplia Năşfalda, tot din jud, Săla}. 
S'a ttlngaltbletul ţJran că are 
hdrtill~ În ftgulă, pftztntl1lld 
«b/lelal dt cireulatit.» pt. vin şi 
lot astfel ~I ehltan/a tllberală dt. 
pu.:ep/la Sll{Jlac (Bihor) că a 
plătlt taX4 cUI,refzlta plus cifra 
de afaceri ttc, insII «domnu'plo
tonel>' n'a vrut s'audă. ,1 tot surd 
a rămas şI percepforul dela N;I' 
fă/du. Molilltlncla-l-se cd «o{1ri· 
Tia» se dator~şte unul '"-ordin» 
pe care tl poseda «clomn:l' !1lota< 
nt/» ~i nu altor eaUl! (7) vinul 
sechestrat II implicit II cdrufa l' 
Nil au rii'7las la perceptia din 
NjşjtJliiu Luni toată ZiU1 ,1 
noaptea următoare şi MarţI dtas
mtnta, ctlnd ItJranul dtsperat de 
ntlndurarui celor doui «I~fi», 
pe seartI, plr<fslnd şi vin şi ctl
rUţă I! catf, a luat trenul şi ,'a 
repezit la Bale dt.-a Tugat pe d. 
mafor ah/ca, dela D;}menlul 
BJlc. 8(J.l sard rn aJutof. Fi· 
uşte d. maior Ghlco, an pTlt.fm 
sincer al fărdnlmil, rev()ltat crini 
a uuzU Ci-apti/it ttIranul ca toatt 
dreptarile sale, a intervenit Ime
diat cu taald fnergla. Insă, cum 
nici la c071panla de JandarmI 
Il nici la ad/ia jin'lnr:Iărd c:t ct 
s'au prezuztat la telefon nu cu· 
nOlteau «ordInul dlul plotonel» 
tII baza căruia ,'a confiscat vi
nul de Paşt1 al săteni/or din 

Tasa, trtaha a mers Inctl şi 
mnoror:olul ţciran a tftbult sd 
mal faed an drum şi la Zălaa 
cu scrisoare" dlul Ohica, la ud/ia 
finam:iară, pentru a se Iămllrl 
lficruriie, ~i astfel, abia tn !ala 
Mare, a feuşlt romanul să'l lin-
1JIdR:eIO#4~~dOlllIlQ'plotond 
şi pe domnu'plrciplorl> dt-Ia Nal' 
făIOU, 1['. pornit iară, C(]tre 
casd. 

, 1 Traiul bun, materialismul ajuns " c) InlruciU priveşte restifu:r.'. 
. \ . .Ja culmea prosperăt ii dinainte .prin rente de sfat _ dupli cum am 
~.-:;-:':;'"&"'"J914, a desvoltat la culme 
U - invidia, ura, egoismul, aşa cum llropus noi - a retinerilor nelegale 

r 

din anii 1928 şi 1929, mel1tiroerea 
nu mai fuseseră cunoscute poate redn~rllol' pe c, l. 1'., cum şi cele-
in nici o epocă. lalle doleanţe din mojlUnl ,i me. 

Veni marele cataclism mon- moriul ce i-am prezentat. d.sa ne .• 
dial, veni turnul noului Babilon, urut r'gaz sll. le sfudieze impreunA 
marele războiu, in care, ca pe· cu d.nli minl,trl de fln/Jnle şi in
deapsă, s'au trăit poate zilele sfructie, iar rezu Itaful si ne fie co
cele mai dureroase, cele mai municat dupll sărblHori; 
pline de suferinji, morale, mate- d) P~nfru incetarea sistemului 
rÎale şi fizice. nenorocit de achitare a salariilor 

Omenirea insă, în loc să se 

n 
mantuiască şi să se poCăiaSCă, 
în loc să revie pe calea ade· 
văruluÎ şi a binelui, după un 
scurt răgaz, care s'a scurs de la 
războiu până azi, din contra, pare 
că a devenit şi mai rea, şi mai 
imoralâ. 

eu InUlrzieri, uneori dol 2-3 luni, 
se vor lua mlisuri urgenle, 

:-

:-

4. Dup' primirea şi a ultimulni 
rlispuns al guvernului, comitetul fe
derativ central va fi convocat pen
tru Il lua eunoştintll ,i Il hotlirl 

~. _ . In\lidia, ura, pizma, chiar lenea 
şi parazitismul, pare că n'au fost 
nici odată mai înfloritoare, Unde 
se 113 opri nu se poate preve
dea şi nici fixa; dar dacă va 

(ss) DRAG. HURMUZESCU 
(1111) ORIG. FORTU 

• 
It 
U 
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e 

continua aşa, de sigur că la fine 
se va ajunge la un abis. care nu 
va mai putea fi evitat. 

($$) D V. TONI 

Incident sângeros 
la BtuJa!Jesta 

ii! 

Luati şi examinaU fără ură, 
fără părtinire şi vedeti că aşa 
este. Am fost desbinaţi fratii În
tre noi mai bine de 1000 ani; 
am suferit sub toate formele şi 

Joi a avut loc un lucidomt sân
geros In fata localului de plasare 
pentru şomeri din piata Rakoczy. 
Vopsitorul Toevis de :l9 de ani, 
care astepta tu fata biuroului, a 11.'
şinat Serg.mtul de politie Pan· 
csa l'a culcat pe muncitorul le· 
,inat pe o band!, Inlăturllnd pe cu· 
rioşii cari se inghesuiau în jurul 
lui. Un lucrltor zidar, Hevesj, n'a 
vrutiisll. plece InsI şi a inceput sI 
se certe cu sergentul. Când poli. 
tistul l-a cerut să se legitimeze. 
atunci Hevesi care era ametit de 
bliuturil, a smuls sabia politistului 
,i l'a dnH la brat. 

~ de la toate najiile; dar am trăit, 
A. căci am avut o credintă nestră

mutată şi cinstită În Dumnezeu 
şi În naţia noastră. Azi ne-am 
unit. In loc să dispară durerile 

1

· ... · trec utului, in lec să ne fi P.OCăit 
. şi să trăim În armonie, ca fratii 

ia buni şi să facem zid contra duş-
, manilor şi diavolului; ne măn

câm Între noi şi ne certăm mai 
, rău ca oricând; În timp ce Iuda 
1 jubilează. 
I Dela individ la individ, cum 

le r vedem pe unul că prosperează, 
'" '. in loc să ne bucurăm, îl invi."",t ~in_ Jn viata noastră socială, 

~ nu maÎ suntem apropiati, une
I ori nu ne mai vedem cu anii, ci 

1; ·1· dimpotrivă ne urim. ne înjurăm, 
9. . ne elevetim. 

1
... Poliliceşte incă nu mai vorbim. 

De la comună, până la guvern, 
j; numai ură de moarte şi invidie, 

Pancsa a acos afunci revolverul 
,1 a tras doul! focuri asupra mun
c:iforulul agresor, care a cllzul jos 
IIc11.ldat tn sânge. 

Muncitorii au luat atitudine Im
polriva poHlistului, care era să fie 
linşat de muljime, dacă nU'i venea 
In ajutor un detaşament de poli
fie. Muncitorul a fost internat la 
apial ,i se crede eli nu va scăpa 
cu viată. 

Incidentul acesla provocat O vie 
agitatie In rândurile ,omerilor, 
astfel !nc!! poli Ioa a fost nevoitll sll 
sji organizeze pllfrule pentru menli. 
nerea ordinei. 

In celelalte carllere şomeri au 
manifest!!t. parcurgAnd slrbile In 
linişte. 

_. g 

~ DENIILE 
1~" ' 

,- .". :t"eniile. sau săptămâna- mare" unde la Început crucea nu re
i '. saptămâna luminată, în care mi· prezenta decât stigmatul infamiei 

nunafa viafă a Mântuitorului a răifăcăforilor, crucea se Înâlţă 
i n.ost~u. Isus Christos e povestită ca un simbol divin În jurul că

. dm tir, a păr cu toate năzuinjele reia apostolii găsesc alinarea Su
g~r }il cu t,?ate suferintele ei. ferintelor cât şi Îndemnul luplei 

. "dptamâna In care El îşi for- creşfineşti. Jn ea şi nu În cuvin
mează conştiinţa cJar·văzătoare tele IUÎ îşi găsesc ei fOl'ţa, îrri-

it a sacrificiului Suprem. cact bărbătarea şi credinta absolută: 
oamenii sunt oameni şi I nu le "Prin suferinJă la mântuire; prin 

'~ [lOl! propovădui iubirea cea mare, moarte la viată vecinică». Prin 
ri ,I~blr.ea dumnezeească in fata ea şi cu ea înving apostolii şi 
l' 'careia toti sunt deopotrivă fără creşlinează pe păgânii lor asup-
1" ,c~ .să ispăş~ti. El mai ştie col ritori ce duc o viaţă IUKuriantă, 

, niCiOdată cuvantul Lui dumnezeesc Prin ea şi cu ea distrug apos
I!~ va birui. dacă dumnezeescul tolii intregi sisteme de gândire 

• ~I." EI nu se va supune oC<lrei, filosofică asiaticohelenistică, Prin 
. ISpretului. bătăiî şi răstignirii. ea şi numai prin ea se conving 

Ihli s'au scurs de-atunci si de Învătatii timnllll1; riA "''''M1n~: 

Plecand dt/a aceste prt}ude
etiţl, ţineM sa preclzdm un caz 
di,l cele multe ce se petrec (n 
lumea Sflte!Of, ptntru a atrage 
at~nţla «ş'!filor mari» ce au du· 
bria a mul chema la rMUtate 
dinei1nd (fi cand pe subalternii lor, 
d'lcd nu sunt de părerea că a 
d!lmnealor calitate pe MI/gd drtp
turile largi cu cari [·a fnustrat, nu 
It mOli Incumbd şI miel obligaţ/urI', 
rlZtre cari li aceea d~ a stârpt 
o:fatd parnirile prea zeloast ale 
Inferior/lor, cari prin conduita 
Iar seamănă mu[tt'J otrOL1c2 tfl 
8uflttele populaţltl tocmai de 
s{illfe/e ştirbătof'. 

tn Dum;nuo Fiorii/or, ţ<franul 
Mihai ehiş din comuna Tasa 
(Sălai), ca trimis al lnfugtl co
muni dupd ,in tJentrll. toţi con
satmi[, pt.ntru SI, Paşii, dupăce 
a cumpărat tn Comuna Bale 
(Blhar) an butoi cu 400 litri vin, 
-"- ftindcd la Bale este mal tftln 
ca Iri comuna IOf, - sat;s/licut 
ca orice om care şi-a indqJllnit 

singurul adevăr: «Iubirea». Prin 
ea şi numai prin ea popoare săl
batice se domesticesc. Barbari ce 
n'au credinte n'au idoli, asemeni 
unor fiare,'creştinându-se, se îm· 
blânzesc, invata ce e inbirea şi-o 
lume nouă ca 'în Apocaljpsul lui 
Christos, ia naştere pe pământ. 

Alti ani s'au scurs şi săptă
mână patimi/or Mântuitorului, 
se menţinea Încă în cea mai mare 
şi mai sfcintă sărbătoare creşti
nească. In această săptămână, 
credincioşii îşi asimilau suferin
ţele Domnului ca proprii ale lor, 
şi cuvintele Celui ce a suferit 
pentru noi, ca nişte seminte de 
lumină răsăreau din nou în suf
lete, purificându-Ie şi oamenii iar 
deveneau buni, şi de multe rele 
se fereau şi multe păcate Îşi ier-
f_ ..... : !~ .. :;;. -~~ ••.•• • 

şi pacea... pacea sfântă de 
care Isus pomenise : "Pace vouă» 
se intindea pe Întreg pămăntul 
şi în toate sufletele. . 

Alţi ani au trecut şi cu fiecare 
au creştinii s'au inmultit dar 
aceştia sunt creştini numai cu 
numele. DeniiIe, săptămâna lu
minată, Săptămâna mare, e ceva 
supărător pentru unii; penlru 
altii, un mijloc mai mult de aşi 
ucide sau mări plictiseala; iar 
pentru cei mai multi, ceva .• ~ 
aşa de obicinuit. Cuvintele Dom
nului sunt luate În desert, dacă 
nu cumva În zeflemea. :.... Crucea, 
-semnul sfânt, o decoraţiune pri
mitivă. Pildele, iubirea şi sacri
ficiul Lui, o nebunie sau poezie 
fantastică, orienta!ă! ... Nimeni, 
nim2ni nu rît,: C ere'3tin! Preotii 

Nu ştJm daed /ăralJul o fi ajuns 
CII bine aca$d; dacă n'o mal fi 
intO/nlt pe restul de drum alt 
.domn' plofont.l- a~a de rigu
ros ca ctl dela Ip; sau drlt o 
fi ajuns tfls{drşlt la Tllsa, CfI 
timpuL .stch'?strdrU" şi a lipsei 
Idranu/Ili şI după alte "dreptăţi
ce le mal cereau plutonitral ~I 
puccptorul d~la Nă~făl61l, vinul 
n'o fi c4paJdt cella umtzeaiă, 
miii cU seamă cd fn ac~le zile 
vumea a fost tot ploioasă ... tflsă, 
am \101 să ştim dac!1 aedaş 
.ordin" pe care Il po,edb ja fI
darmil prlvilor la tranlportarile 
bilaturllor Cn timp de n(1a!Jtt. se 
aplică tot allil d, riguros şi 
trans,oorturilOf de .spirt negru· 
ce se lac trz d~ob;t~ noapte a tn 
Jllde/ele B!hor şi Să/a} - cum 
s' a aplicat trtus{Jortalui CtlOf 
400 litrl vin de Pa~tl al tJrani' 
lor din Tasa? 

Delslmenl t cazul, a mai 'fi' 
Irtba pe .. cei 1n drept- a se se
ziza pentru a St. oprl abuzurllt 
la cari se dedau unII feprtztlJ
tanti al administrllţ,ti la sa/f, 
dacă exemplul dela [p, - Uliul 
din cele nelJumărate ce st tn
Iâ,rnpld cotidian, - nu dd de 
gl1rzdit celor ce au ch!m m:a a 
fa:e ca IJranul scI nu'şi plardd 
cu totul ln~udtrea ta cel ce 11 
dimalesc, că a sos!t timpul ca lu· 
mea satelOf să nu mal fit id· 
s ~tt ia dlscrtfia tataror n<'1riJvl· 
/'lor cari Clftore ~! apUcă Itgea 
parcd t"ad/ns ptntfU a prad!.let 
nemu1fJmurl şi rnlăr12tdrl In rl1n· 
du,[/! Dopl1Iaţlt.l? Nici tn preaJ· 
ma SIte/or s1rbJforl, mt se gel
ş'şte c(Ue un creier mal lflteU· 
gtnf, care să atragă atmţia ce· 
lor Ct vin r" cantact cu noroiul, 
ca macar o săptdm!Jni sd'fl mal 
schimbe conduita? Consl. 1. Ştef. 

başi cari dacă mai vorbesc de 
EI, o fac dintr'o datorie profesio
nală! Dar unde e credinţă ade
vărată? fiecare din noi, ne du
cem şi trăim credintele noastre 
proprii, patimile şi poftele noas· 
tre! Suntem păgâni cu totii de 
parcă nicicând n'a fost un Dum· 
nezeu. Iar dacă intr'adevăr mai 
crede cineva apoi acela nu caută 
să se inalte până la El, ci il po
goară in toată mocirla, murdăria 
şi puroiul gândi rei, sufletului şi 
intereselor lui. 

O ! Doamne Isuse! Pentru 
asta a-I iubit şi a·1 pătimit, să Te 
transformi in Dumnezeul com
plice al fiecărui măgar? ... 

Unde sunteţi voi părinţi sfinţi ? .. 
Pentruceaji crezut, aii luptat de 
v'au ~('hinoil1it n"in h",..i",·î ri" 

In săptămâna Patimilor 
Într'o mare de flăcări. soarele 

se adâncea din ce În ce în ori
~olllui înroşi! al pUlllpi ungureşli. 
In scânteierile ulfimilor raze, pri
veam reflex.ul şerpuirilor domoale 
ale Crişului ce se pierdeau de. 
parle spre soare·apune, in timp ce 
umbrele Înserării prindeau să se 
incruci.şeze peste oraşul nostru. 

Adâncil in contemplarea ace. 
stui tablou, plimbându·mă pe te· 
rasa vilei unde locuiesc, nici nu 
am băgat de seamă sosirea unui 
domn necunoscut, tânăr,şi mic 
de s!atură, care mi se prezintă 
scurt, cu următoarele .cuvinte: 
"Domnule Oomboşiu, sun! •.• 
, • . • . .• agent secrrel al si· 
gurantei generale din Bucureşti 
şi lIunl trimis la Oradea pentru 
8 vă aresta, eUl! pe dv. cât şi 
pe colonelul Negulescu, pentru 
conlravenfie la legea aJarmis· 
mismului. Pe Colonelul Negu· 
lesc!. l·am arestat deja. Vă rog 
deci şi pe dv. fi mă urma fără 
nici o diflcuHate, din acest mo· 
ment, declarându·vă arestal.-

Nimic nu m'a făcui să bănu
iesc că la. mijloc or fi vre'o far' 
sii sau glumă. Deci nu om fusl 
nici uimi!, nici surprins şi nici 
indignal de veslea arestării mele 
pe care mi·o comunîease politi
cos, seriosul domn necunoscut. 

- .. foarte bine, d-Ie. Te rog 
aşteaptă să-mi schimb haina şi 
apoi le voi urma." 

Plecasem să miî pregălesc şi 
mă gândeam cum siH spun 8' 
ceaslă veste soţiei mele când, 
domnul necunoscut, mă opreşte 
şi apoi, cu zâmbelul pe' buze, 
imi declară că toIul a fosl nu· 
măi O glumi:i, deoarece el, 
nu esle agenlci reporlerla galela 
"Ecoul" ~i vine să·mi ceară un 
articol promis pentru numărul 
de Sărbălori al .. Ecoului". 

• .. 
• 

Am poveslit farsa reuşilJi;r ce 
mi s'a făcui, nu atât penlru il 

distra pe cititorii aceslei gtlzek 'ci 
pentru a arăta d m'lIm:om;,mtJf· 
cu gâlldul de·a mii aşlepta la 
orice din parfea guvernului Me· 
nÎu, pe care·1 consider capabil 
de toate fărădlO}legile şi Iicăloşiile. 

Acei ce dăunăzi au pus vârf 
nemerniciei lor prÎn vărsarea de 
sânge ti eroilor neamului, - in' 
l'alizii de răzhoiu - vor avea 
oare vre'un scrupul fală de per· 
soana mea sau fată de orişi
cine pe care·1 consideră pericu· 
los penlru ei? Desigur, nu. Pe 
scara samavolnici lor, inconşli· 
entei şi crimelor, guvernul Ma 
niu urcă vertiginos, fără posibi· 
li/lip de a fi rejinul atâta vreme 
cât se va mai găsi la conduce· 
rea lurii. 

D .. pHce 16 luni a haiduciI in 
averea Iării, jefuind, dis!rugând 
şi baljocorind lohll, guvernul 
nafjonal·Iărănist a crezut că îşi 
va pulea. consolida s!luaf a şub
redă punând lacăt gazelarilor şi 
.că!uş" bunilor români cari au 
dat semnalul de alarmă, desco
perind fărU pericolul de moarte 
ce o umeninjă dacii acest gu
vern criminal îşi va mai conti
nua opera sa nefastă de distru· 
gere, de lurJişag şi de crime 
odioase_ 

• • 
Suntem în săp!ămâna sfântă il. 

palimilor Mântuilorulul. Suflelele 
creştinilor cucernici se leapădă 
de toale pornirile şi gândurile 
rele şi in post şi rugăciuni îşi 
mărturisesc păcatelele, iertându
şi unul altuia greşelile şi vrăş
măşi,le, penlru a fi curaji, Jumi
nati la praznicul mBre al Invie
rei Domnului. 

Dar pentru neumul românesc, 
săplămâna palimllor durează de 
peste 16 luni. 

Poslul, rugăciunile,' blestemul, 
sângele şi lacrimile noastre văr· 
sate, nu ne·au puiul aduce încă 

şi v'au crucificat ca şi pe Dum
nezeul Vostru? ... ' 

Unde sunteti, voi, popoare cari 
ati crescut şi v'aţi mărit şi v'ati 
luminat în spiritul şi ajutorul 
Domnului? .. ' 

In ce haos, În ce besnă trâÎm 
noi Doamne Sfinte de nu te mai 
putem simti şi recunoaste? •. , 

Şi nici un Savonarola nu se 
mai naşte sa biciuie răutatea, 
infamia şi nepăsarea noastră În 
care decadem zi de zi? . .. Nici 
un Savonarola? ..• 
- ~- - ~ ,..-- - - - - -

Sunt patimile ~ _. sunt de
niile , .• şi mâille Christos va 
învia din nou! Mereu va invia 
Christos şi noi vom muri tot mai 
~ ''-''1 \ ii. , 

bucuria Învierii neamului pe CII' 
re o aşteplăm zi cu zi, 'ceas ClI 

ceas, de 16 luni un r .... por ,1 .. 
16 milioane. 

Undeva., În căr!lie silllle 'I! 

spune că .,Iisus Chris!o,,; ":1 h
vie decât pentru acei ce /J 11 !)fI, 
lirr.if şi-au suferii ca ~i d/;,: :>;;I~. 

Inteleptul evang': "lisl Lilnd II 

scris aceasta nu ./1 r~,."it:ttl cii 
peste 1930 ani, va exista lIt, po
por românesc stăpiÎrllt de II! lruei 
net~ebnic şi s;ngeros cu l1unel .. 
Iuliu Maniu_ 

Scuipat, insul!at, schingiuit, in
cununal cu corO'l.ne de S~jillj 
pu:tân~u,şi crucea grea dl' sÎl.'lll; 
MantUltoruJ . omeni;~i, A Urc EI! 

d~mul greu al 00' 'Jolei bpăşind 
pacatele oamenilor /il ';"CV'l.dL. 
C~ şi fiul omului, ne/t,nului ro. 
~6.n~s,,: 1'8 fosl se'ris f'ă in(llr~ 
ŞI sa sufere acelcEsi chl'lur' ,'1 
acelaş calvar al pilfiOlirilor. 

.. ~ah?rul· Mântl'HofUlui a . re· 
cuI Insa mal repe'" dedil aed 
pe care neamul ")r;!ânpsc i~'l 
primii dela Iuliu M;;l')lu stlnqrw
sul Irod al vremuri'.-,r de aii. 

De aceea mâiO(> {<lnd dODO
te}e ~ I~caşurilor de mchinare' şi 
canlanle de biruinlii vor vesti 
creş,linilor sfânta inviere a lui 
C.hf1Slos, poporul românesc Închi. 
nandu·se cucernic se va Întreba 
cu durere: Când oare se v. ,,,. 
dura Ceru~ ~tH scape şi pe el 
de groazmcl!e plWmiri ale zile
lor de azi., 

UlplU Tr. Gomboşlu 

ConflictUl din fre 
Sevl!r Bo~u ;;1 

Generalul Tr" "j~~c:u 
Ne.am ocupai,' Îrl l1umth!1 

trecut al ziarului I:a"f,-" cu i', • 
lerofero·u[ dat de- (/1 SEVe'? 
BOCil unui ziar t .. llmi"onra. 
prin care acesla -"""'/iIM Irivlr.! 
pe {Of-Iii comando, I al Ar:n<.Jlffi 
Romt1ne~din fiml"7'~r!Jâ lIr1I1Î, 

Infrunle cu d-I Oc",'ral Mo,>oiu. 
Nu ne,am tndc:! Ilie; Unmo_ 

mrml de au/enIiC'fafea Int~rtJiv
w-ulul apt'1rul şi n/e i di! ahiC/lriie 
calomnioase adre:ole in $~')(!âul 
dlu; Gene mI "·,iÎul J~1.\'O'l1. 
Credeam cu dU'iA clwân! că 
SEVER BOCa. r" rte(1"că .'>(1 se 
răzbune contra ti/li! Oc',"18ral 
Moşoiu care In u!r.'nw' timp. tI' 
caliiatea sa dE' pl'e~i.'r!f,! re ai 
Leg/ung; - cl·orint,?nd foaie 

asociatiile loş/;(or co~banlanli 
- a dus o violenftJ campanie 
de discreditare şi debarcare 
a acestui ex·minisiru din cabi
nelul Maniu. 

Sunfem Informali cei d-I Ge
neral MO$olu s'a sesizat de 
neadevărurile debitate de Sever 
Bocu ş; considertJndu'se insul. 
lat, a cerul satisfactie dicla/o. 
rului Banalului. ... . .. ~ 

-Marlorii'd·]Ui General Moşalu 
1 raian ou fosl d·1 Colonel A. 
Negulescu şi prof. uni". Dr. 
Bogdan Ionescu. 

DupiJ cum ni se comunică 
din Timişoara, d·1 Sever Bocu 
şi'a costi/uit mar/ori pe doi 
dnl Coloneii. 
După cât a transpira! -in 

public, martorii lui Seoer Bo::u 
au declarat c6, clientul lor nu 
a publicat şi nici mt'Jcar nu o 
Inspirat ziarul şvdbesc pentru 
a publica as/fel de· ala
curi la adresa d·lui General 
Moşoiu şi deci tnlerviewul a 
fost falsificat decălre reda~ 
lia acelui ziar. ' " 

Mar/oril d·/ui General Traian 
Moşoiu, primind astfel comp. 
letă satislac/ie s' au declaral 
mul/umi!i. 

De altfel ziarele public4 -
In urma acestui conflict - un 
COn/unicat al d-/ui SeDer 8ocu. 
prin care acesta dec/ard cd In
tervhliewul a fost falsifl/Jaf şi 
insul/ele cuprinse In el, la ad, 
resa Oeneralului Moşalu nil 
sunt spuse de directorul mini,;
lerial al Banatului el slInf ale 
unor gazetari de rea credinUl. 

Ziarul nostru care se ocupase 
de tnlerview·ul dia! Sel'er Bocd~ 
se gr<'1beşfe a lua aci de dec/Qra~ 
liunile !deu/e prin comunica luI 
bplfrul 11"erlor $' prin care ~fI' 

;. 



Pog. 2. 

Unde nu e cap, 
vai de picioare 

, 
• lÎ 

',' 

Gruparea femeilor romane din 
Oradea, după frumoasele iniţiative 
cu cari îşi începuse o activitate 
promitătoare, ne-a oferit zilele 
trecute un spectacol dureros, 
menit să ş1irbească. nu numai 

... prestigiul acestei asociaţii ci şi 
însăşi solidaritatea ei. 

Ceeace s'a întâmplat Duminecă 
13 Aprilie, cu prilejul adunării 
de protestare contra comunismu
lui, ne îndreptălesc cele mai pe
simiste prognoslicuri asupra vii
torului grupării femeilor române 
din Oradea. 

Dar să povestim cele Înjâm-
plate: 

Comitetul de initiati vă sub au
spiciile căruia s'a organizat adu
narea de Duminecă s'a adresat 
la toate societăţile patriotice din 
Oradea, cerându-Ie concursul 
pentru această manifestaţie na
tională. 

Deasemenea au invitat toale 
asociatiile româneşti, Intre cari 
În primul rând s'au adresat Gru
pării femeilor române. 

Gruparea femeilol' printr'o a
dresă a răspuns că aderă cu tot 
suîletul la minifestatia contra co-

; munismului şi deaceea vor lua 
~ parte la adunare, unde au delega! 
l' să ia cuvân_!ul dona pe Mifescu. 

i '",,/~c--. Tcr.rte aceste"--ftgtărîri - spu-
i 'a.' nea adresa - fuseseră luale in 
l \ şed; ...... :omitetului grupării. 
'\. " (u· caleva mÎnute înainte de 
'"'t, d~chiderea adunării, d-! Ulpiu 
•• ~:'. Tr. Gomboşiu - unul dintre 
:J! membrii comitetului de initiativă 
";~ - primeşte o altă adresă Îl gru-
."~' pării femeilor, prin care se anunţă: 
,~: "că s'a retras delegaţia d-nei Mi-

"': tescu şi că ,Gruparea nu va mai 
"-;;, lua parte». 

In sala de adunare se găseau 
deja aproape 20 de membre frun
taşe ale grupării femeilor şi cari 
auzind dela d-I Gomboşiu despre 
nouile hotărîri, nu s'au putut 

f..~ .. 
~-

opri să nu prolesteze indignate 
contra unor măsuri dictatori ale 
pornite dela conducătoarele Ior_ 

A fost o situa1ie nespus de 
dureroasă şi un moment mai 
mult tragic decât ridicol, atunci 
când dona Mitescu a refuzat să 
vorbească, scuzându-se că i s'a 

Serată a'rti stlcă 
- la Vaşcău 

In Seara zilei de 23 Aprilie 8. 
."i c. Ia orele 9 seara, va avea loc 
: !Il 8ala cinematolJrafulul din Vaş· 
I .. cău o ~,."ti adislicL.organi:r.ată 
"".-- .. de .Soclehlte8 culturală 8 stu-" 
,\y- "'il'Enlilor_BiltDreniC sub patronI!!· 'l' J III d, nei ,1 d·lul Dr. P, Popo-

.•. i 'fIei, prefectul judetului. Venitul 
" eBle desliHol pentm (tugmenlore8 
,r;'.... fonduluI de propagandl\ caltu· 
~) raIi. 
.~'" Programul e urmălorul: 

, /~, Cuvânt de deschIdere, linut ,- ! . i 1 de d·1 Gllvra loa8. preşedintele 
' .. ~ ~ Socielilil. 
'.~', - C. Oounod: .Mttrşul So'datl-
:/: lor" din opera .Faust-, corul 

. SocietlllH. 
M. Rădulescu: Borbllrli, poe

Ile, recUatli de d I Oavrll A· 
Jex!lndru. student 

Moge Cornel: Printre ramuri. 
corul Socielăpi. 

Moga Com~l: Sub Te;, corul 
SOCIetatII. 

SecolJ·anu loniţă: .Cull Buloi 
la straj'-. dill10 g. interprelat de 
D"II1 Durpheu Teodor 'II Hoga 
Cornei, studenti. 

Ollncefl: .Ş'or să mor". co" 
rul SOci€tăIH. 

Wagner: .. Oer Wegeode Hol· 
linuer'", din opero .. Vasul fan
tomă", corul Societalil, 

Oh, Coşbuc: Frogmel11 epic, 
poezie, reclll'lt! de 0·1 BoUo 

retras delegatia. Am văzut "p~ 
unele dintre membrele gruparn 
cu lacrimi In ochi şi tremurând 
de indignare in vreme ce o sala 
t[csită de români se uitau cu 
milă ia reprezentantele un.ei gru
pari a cărei ,conducere a fl!l~1 cu 
orice pret sa se compromIta. 

!ntrucât unele doamne au adus 
acuzatiuni d-Iui Ulpiu Tr. Gom
boşiu,' motivand ruşinoasa revo
care în senzul că d·1 Ulpiu Gom
boşiu nu ar ii trimis invitajiunea 
conducerei grupării, ne-am adre
sat d-sale, care ne-a dai urmă
loarele lămuriri: 

.. Supărarea unor doamne şi 
d·şoare din gruparea femeilor 
md fnlrisleazd cu atât mai mall 
cu ctil nu pori nici un fel de 
uind şi acuzaţiuneo ce mi se 
aduce nu are nici un fel de le
gtilură cu ridicolul (a corB con
ducerea grupdrii şi-a expus pe 
unele fruntaşe ale safe. 

Esle adeudral ctf nu m'am 
adresat direct conducli/oarei 
grupării şi mII explic in public • 

Nu m'am adresat şi njciodatcf 
nu mă (Joi adresa cu nici un 
fel de cerere conducerei actuale 
o grupării. deoarece am fosl a· 
dtinc jignit cOnd cu prilejul ole
gerilor nu a găsit necesar sd-m. 
răspundc'f la o foarte respec· 
tuoasă scrisoare pe care am 
odresal-o Grupării femeilor. 

De aceea am trimis de astd 
daM inoi/afiunea unei fruntaşe 
o grupării, care a provocat apOI 
hotărirea de participare a co
mitefului, ce mi-a fost comuni
cată In scris. 

Ce slric eu dacă peste noapte, 
conducdfoarele grupdrii au aoul 
visuri rele, sau insomnie, pe 
urma cărora In ultimul momenl 
au revocal o holdrtre luată. 

De ce doamnele cari md Q' 

cuzd nu s'au gândit din primul 
moment, la scrupulele. dupti 
cari se ascund considera/ium 
de alt ordin 1 

Sunt frisl de cele fn/dmplate 
cu aM! mai mulf cu ccff am 
constatat că in conducerea Gru
pării femeilor române din Ora· 
dea, lipseşte ma; mult .since 
rllrstea" dectil chiar .experi· 
enta-, 

INVITATlE 
REUNINEA fEMEILOR RO

MÂNE DIN ORADEA, În doril1fa 
de a reimprospăta În sufletele 
cefllitenilor de nici, memorabilul 
eveniment el inlrării Armatei ro
mâne În oraşul Oradea, inliimp-
1ftt"'18-20 Aprilie" 1919. e"ent., 
meni, care in tlnul acesta coin
cld~ aşa de semnificativ cu ma
rea şi sfânta sărbătoare Il In
vIerii Domnului şi păcii popoa· 
relor. pe lângă rugăciunile de 
mu ltumlre ce se vor rosii în 
ambele biserici coledrale surori, 
mai aranjează o serbare nsjio
naLii în Plata UnirII, În fal8 sta· 
tuii Regelui Ferdinand in ziua 
de 20 Aprilie. Ia orele 12, cu 
urmaloruL program: 

1. Muzica militarii va Intona 
Imnul Regal. 

2, Corurile dlor profesori Fim 
şi Hubic vor cânla cântece na· 
liontlle şi pfltrioflce. 

3_ Iluslritatea Sa Iacob Radu, 
va vorbi despre insemnătllt~a 
zileI. 

4. Sludeniul În drepl Stanciu, 
VII declama poezia, .. Ardealul
de Mircea Rădulescu. 

Publicul orădean e invilal Il 

lua parte la sărbăloarea păci', 
iaT cel român e dalor a lua par
te III "ărbăloarea păcii şi a În' 
vierii poporului românesc din 
Bihor. 

REUNIUNEA FEMEILOR 
ROMANE. 

Floriflo, student. ~~I1i!!!lIJltIIUdIIIUI~hllll~"hlldJ!~!Ii11J!~IIIIIIIII!lI~IHI~ 

l. Costescu: .Trlcolorul fo- t i- I~ 

',. . 

m~n::;i~·I~O~~!i Sb;~::!~~9C. re. ~ [EA~~RHI[E li B!JU~~RII I 
citate de D, I Slrcft Eugen "',. § se pot c~. mplra leftm la ~ 

I .. u:; blJutierul '" 
denl, ,~ ~ 

O. Verdi: .Corul bllll1d,lilor". ~I TA R J A N O AV R I L ~ 
dIn aperI! .Faust", cerul SoC!ie- ~-:;l Bul. Regele Ferdinand ~=.:. 
fiiII Se poate cumpăra şi cu 

• ;; tlUDelul .. Interesului Puollc" ~ 
Dirlgentel.e corului; 01 Sep. il. i 

tlmlu GiurgiU, student. t4~llIlÎiritilullIHII1I11HnllllnIIHilflll"lIl1~liIIIIIIIIlIlIIIIIIIT.jiTIT11111 

Tol publicul românesc 
este convins că la 

Restaurantul ;i B U ela 
"Oiluz"I" 
djn Calea Dorob8n!1[or 10, 
conduse de subsemnatul, se 
pot lua cele moi -excelente I 
ftperilive şi deliciotlsele m im
caruri româneşti, cu preturi 

D01nnllorl 
Barblel'lll-VA D\U"ROI cu 

CreJnă 

flira apa 
fArA sapun 

rArli pensulă 

Intr"un ntlnut f 
DOA.MNELOR! 

Grafllf specia! cu reou- Crema ..,RazVITe" este 
edrem de reduse. I 
mitil mllilei. palricieni, fu- produsul cel mai ideal penlru 
duH!, mom!te, flelel muşchi 11- Împrospătnrea gâtului şi penlru 
leii, eie. depilarea cefii. Plelcn devine fină 

V1burf din cele mai e1:iC0- şi măIăsonsă. Crema "RilzVITe" 
lenfe senile din pivnifă prD- face să dispară într'o singurii 
prie, Începând delft 30JeiIilnt noapte roşeafll, diferite abcese 

Concert de radio etc.. ele. 
, .. \. ,.t pa.elon. Reprezenta ni ,i depozitar ge· 

Gheor;ii;nei;tezafU. 1 ;e~ ;;;jU:~B~h; ~ y 
___________ •• Str. Take lon~~cu "Nr. 3. Oradea 

Teatrul 
"Regina Mariau 

Compania dramatică a 

Teatrului de Vest 
Director: OEORCE COSMA 

Marele succes BI 
stagiunii 

~ -. 
~ B oZia 
Dramă În 5 ade de M. 

Arlzibaşew 

o singurli reprezentatie 

Duminecl II Mai 
1930 

la orele 9 seara precis. 

Acela,ansamblu 
dela premieră 

C. Barcaroiu 
Maria Sandu 

C. Macedonschi 
Ion Pella 

ĂureJ Dinu 
C. Botez 

Lulu Savu 
Coca Codrescu 

L Pocşeneanu 
Geo Maican 
G. Alexandru 

Diredor de scenă: 

d-l D. TIBOR 

Vlzlta11 
marele 

magazin 

"~"lD[D--~ 

~. HlmUU~ -------------------
~llmsar 

IH~MB 
IVBH~VI[l 

~Rn~[A 
B-dul Reg~!e f2nH93nd no. 11 

Snsindu- ne un III are tI an~nDrt 
dg mărf~1i. am pus In v8nz3re: 
MQlIno • • • dela. 28 lei mir, 
Şifon pl. alblluri. 32.. .. 
Karion (Slombii). 38.... 
Barchet. , 40 .. .. 
Zefir pl. cămăşi 48 .. .. 
Pilturi grOIIse 
pentru Inlernale 400 lei buc. 
PUlpuml. •• 600.. .. 
Plhrzil pl. cecucea· 
furi de pal, 140 cm. 
llilime • • • • 
PAnzil pl. cellrCl'a· 
furi de plopuml160. 

110 lei mir_ 

180,i 200 em.Iălime . 150 .. .. 
Tenlss·f1anl!!l (Fim~l) 35 .. .. 
Stofe bărbăleş.1I de 
!ilaă •• • 300 . .. 
Pâllză de casă dela ' 32 ..... 
Pliml pl' sallele de 10 80,. • 
Feţe de mese deie 100. .. 
Şervele de m!lsă deIe 381ei but:. 
Şervele pl. pahare dela 28.. • 
Cnverlurl albe de 
piehel dela • 300.. • 
Cu.,erlllrl de pi chel 
diferite culori dela 300,. • 
Pllmii de lutii, 100 
elin. lr.llme dela 
Pllmi de Iuta, 14.0 

45 lei mir. 

I.aiime dela _ • • SS.. .. 
Basmt\le (cârpe) dE' 
Il'lnă dela • • • • .20 lei buc. 
BRSmttle (cârpe) de 
elli dela •••• 25.. oi 

Ballsle dela • " ,..;. 
Preşurl, 65 c!m. Iii· 
jime deja • •. 110 lei mtr. 
Preşurl 90 clm. lii~ 
jime dela • • 140.. .. 

La fel şi celelalte 
articole se vând 
cu preturi extrem 

de reduse. 

CetJul 20 Aprilie 1.93. 

-----------------------------------Sedinta extraordinari a comite-• 
tului jUdetean al organizaţiei 
Partidului Liberal. din Bihor 

Luni 14 Aprilie, Comiletul ju· 
dejean al orgllnizllfjei parlidului 
national-liberal din Bihor, s'a in· 
tnmit intr' o şedintă extraordinară, 
sub preşidenlia d-Iu i general 
Moşoiu. 

Saloanele duhului liberal din 
Oradea fiind neillcăpăloare, şe
dinta comitetului judetean 8 avut 
loc Intr'una din sălile cinematogra· 
fului BFllmpalace~. 

D-I general Treian Moşoiu in· 
Ir' o amănuntiiii expunere a situa
liei politice aeluall', face o aspră 
critică partidului National Ţă. 
rănesc, dovedind dezastrul pe 
care guvernul Meniu l'a adus 
asupra tărH. Eoumără toate gra' 
vele greşeli comise în cele 16 
luni de guvernare precum şi 
crimele şi inconştientele pe urma 
cărora sa umilit presligiul fării 
şi i'a batjocorii demnitatea aces
tui neam. Arală apoi scopurile 
urmiirile de acest guvern neEas! 
prin legea scelerată a aşa zisu
lui alarmism, precum şi holări· 
riie luale de către conducătorii 
partidului Liberal, in frUllle cu 
d·} Vinlilă. Brătianu. cari au dec
lara! cii nu vor respecta şi nu 
se vor supune acestei legi de 
suprimare a gândirii şi li liber' 
tăIHor garantate de Conslltujia 
Ţării. 

In aplauzele şi aclamajiile una
nime comitetul judetean vetează 
următoarea motiune, pe care o 
citeşte d-l Ulpiu Traian Oombo
şiu, secretarul general I:IL orga
nizatiei din Bîhor: 

MOŢlUNE 

Comitetul judetean al organi 
zafjei partidului Liberal din ju· 
delul Bihor, În/runit astăzi In 
şedinld extraordinară, sub pre· 
şMen/ia dlui gen/ifral Moşoiu, 
ludnd cunoş/inlă de grovele in
cdlcăr; pe cari actualul gU/Jern 
le aduce Iibertălilor noastre 
publice. prin legea contra aşa 
zisului alarmism şi lutind cu
noşfinftJ de declarafiunile făcute 
de dl. VIN71LĂ BRĂTlANU, 
iubitul nostru şei, In legliturd 
cu legea de suprimare a liber
Iăţi/or de .(pindire şi de scris, 
in unanimitate holăraş/e urmă· 
toarele: 

1. Membrii comite/ulu/ui }u 
de/eon ai organizaliei de Bihor, 
dec/ard cii se. solidarizeazd 
Întru lotul cu decforaliunile la
cult de mult lubi/u! şi respec' 
laful nostru şef, dl. Vinli/ă BrtJ· 

"ECOUL« urează citi
torilor si1i slrbltori feri
cite. 

Ftderaţia a!ociaţ:llof de inva
Ilz1 ne trimite urmatoarele: 

tial/u, adopfâl1d aceeaş aliludine 
de ddrzti proleslare impolrf/JO 
U'lei legi anficonslifufiona/e.·· 

2. Membrii comite/ului Jude· 
tean decioră mai departe ca nu 
vor respecta şi nu se llor su
pune acestei legi scelerate, fiind 
hoftirtlţi a urma {ard şovcTire, 
holr'Jrfrile conducer€Î partidului 
nostru tII lupla de salvare na
fională Inceputa, tnlimpimlnd 
jărd jricd ori şi C,fI fel de sac· 
rificU şi riscurile acestei luple. 

3. Membrii comiletului jude· 
lean semnează Jiecare această 
monlfune, rugOnd pe dl. general 
Moşoiu să o prezinle d·/ai 
Vinii/ii Brdtianu, exprimând şe· 
fului nostru şi conducă/Of/lor 
partidului Liberal, infrl'gul şi 
nellmltatal nostru devotament. 

Inlr'o mare insuflejire semnea· 
ză. toli cei 150 de membrii ai 
comiteletului judetean. 

In fruntea tuturora semnează 
Dr. N, Zigre. Protopop Oomocoş, 
Profesorii Universitari Dr. Bog 
dan Ionescu, Pelrescl1 Ercea. 
Tiberiu Moşoiu., foştii depu!aji 
şi senlltorl, Ulpiu Tr. Gomboşiu .• 
Iosif Tiirău, Oh_ Piicalii, Oh. 
Bota, Nerva T. Cosma, Dr. Oru· 
gariu Pelricoane, Of. Nicolae 
Mnior, Or. Nicolae Turla. Dr. V. 
Bldea, Adv.Dumiiru Anghelescu, 
Vasile Teuca, Aure! Catană, 
Petru Fodor., Ion Nistor. Direc· 
for de bancă Teodor Papudoff, 
cel. in număr de 150. 
După semnarea moliuneî şi 

după ce se hotărăsc diferite 
chestiuni in legătură cu congre
sul general al partidului Liberal 
care vo avu loc la 4 Mili ÎI1 
Bucureş1i, ia cuvânlul dl. Of. 
Nicolae Zigre. vicepreşedintele 
Ofganizatiei partidului din Bihor. 

0,1 dr Zigre în cuvinle alese re
liefează personalitatea Oenera
lului Moşoiu, arătând meritele 
acestui mere român pentru aces' 
te plaiuri pe cari le·a câşllgat 
atât ca general comandant al 
unei Armate ce M-a desrobi! de 
sub jugul milenar cât şi ca om 
polilic. 0·1 de. Zigre cere comi' 
tetulul judetean să protesteze 
contra calomniilor şi insullelor 
ce s'au adus generalului Moşoiu 
de către Sever Bocu şi pretinde 
ca acest protest să fie consem* 
nat in procesul verbal al şedintei. 

La ora 2 şedinfa se termină 
Într'o nespusă insufletire. 

Rep. 

UrJI'lusJtut~a Populara "N/~ 
COLAE IORGA" dIn Vălen/l 
dt Munle '11 deschide cursurile 
dt vard (fltrt 15 Iulie şi 15 Au~ 
gust 1930, sub cOllducerta tll
ledd Il ti-lui profllar Nicolae 
Iorga. 

/rzscrlerilt. se la~ la .. Liga 
Culturala-, Bulevardul Mdguna
nu No. 1, Bucureşfl J, 

"Fal~ de mtmHestalia de dra
goste, admiratie şi solid6rUale, 
aflUat" cu oClu.luneli demonstra· 
tiei de protest&re de la 11 Aprl· 
Iie, contra tndilclrei drepturilor 

Costul caminuJul este 200 lei, 
Iar wntlna 1500 IEI p! tot tim
pul cursurilor şI 8e trimit prin 

I10llslre cll.ştfgale. comiletul sO· mandat poştal, scrUnda-sl! p' 
clelililor şi 8S0cltl1i.unli de In· 1 cotor .. PENTRU CANTINA şl 
v61izi, văduve şi orflm( de răr;· CĂM/NUL,. VĂ LE N JJ DE 
boiu federalizate se simt datoare M UNT E., .~ 
de II multumi pe aceaslă cuie; - ' 
presei, studentlmel romane. so. Otlegllliunea ~tudentilor In 
cietălllor cu car6cler palriolic, teologle, care • fost p"mlt3 
tuluror grupărilor profellional~. In audienlli da Patriarhul Mi
societălllor şi 8socifltiunilor de ro". desmlnte d~tlllraţiunlle. 
ofIteri ,t subofiteri de re zer vă, pe tari unele zIar. le~ilu 
câl şi persoanelor pluticulare atribuit Inaltului Rege.nt. ca 
clui prin opinIa lor, liPUS8 sau fI tuta cu acest prilej. 
.scrisă c8t şi prIn acliunea lor. -
s'au solidarizat cauzei notlshe·. Comllt/ul de directiI al căilor 

_ luatt a aprobat o reducere d~ 
A Irda zi dt Paşti. Marţl 22 

Aprilie, ca avea loc inaugurarea 
primei curse a trenului Orad~a' 
M ~re, Ctrnăull, cart dupt1 CUlTI st 
ştit, trece pe teritorial CehosJo-
y"C şi Polon. ' 

A~tua/mtnte se lucuelzd la iti· 
nerar-

Joi seara Ia ar. & ,1 34 de . 
minute S'A simtit 1n [apitall 
UI1 Ular cutremur de plmlnt. 
,ar. a durat opt .ecunde. 

Dup' trei minII te, s'a sim· 
ţit un al dauUel cutremur de 
p3mlmnt. mai uşor ,i mal 
scurt decit primul. 

Ambtle cutremur. au avut 
diruţle vert/etll. 5elsmogra
fele abservatorului astrono
mic n"au pUiul Inregistra 
nimic. 

Tipogra~la ,i MDgHu &.-lii,Zin Ora
Papetilna ~ J LD~ IU 4ea, 
Sir. Avr. Iancu II. -:- Telefon: 623. 

50 la suta din taxdt tari/art. 
aflU la ducue ,41 şi la intlJar
cere, partlcipRntiIor la congresul 
organfzat din asociatia II Ce.rce
taşii Romantei", cart. Va avea loc 
ia Bucureşti, tn inful/alul dela 
20 Aprilie la 30 ·Aprille. 

A:e4std rtductrt. nu dd drep
lul la tfllrerupt.rta călălorlO. 

PEŞTE proasplU se glnş •• 
zilnic la mllgllz:nul de colo-n' ile li delltatne . 

BALOGH 
Bul. Reg. Fe p'dlnand 1. 

BANCA NATIONALA A RO .. 
MANiei cumplr. orice Iei de 
mon_de de lur, pe rursul 
tel mii ridicat, prevlzut de 
stabilizare. 

Cursurile pa ltutlH sunt 
IUtate fa toate sutursatele 
,{ iI!1enlille BANCII NATlONALE 
A ROMANIEI. 

UUUl'§gl'R§l1Bg~8lHR§lfQmma 
Purtati pAlArII din (abr!calele 

HELLER & DEUTSCH 
Oradea, Str. Nicolae Iorga No. 21. 

Mentbru al.lncr:ederU· 

Colţul IU., ... 

ln fiecare mamă ştn fiece copil ... 
AvOcatului Oh. Cris/eseu 

/n fiecare mamă, ce-şi leagănă la sân 
,. Copilul, care·abio venI din vecinicie, 

Deşi in slIferinfă, 11/1 l'a născut pe {tln 
In Belhleem, fII grajduri, - [.ăd /olrl$ o Marie; 
O Prea Curoll'1 MaÎcli, din sfintele fecioare, 
Ce TI' A ~tiut ce-i râul cu trlstele-l vedenii, 
Dar care mâini va ullge schi/avele-I picioare 
In cântec de prohoJuri şi fum de mirodenU , .. 

Şi'n fiecare prunc, ae'" nimbul sfdnf de raze 
AI dragos/ei de mamă apare drăgdsfos, 
Şi nu cunoaşfe Încă a /Jietii iris/e laze, 
In chipul lui de fnger, eu vtid un Irist Chrisfoli, 
Ce-ar urea să rllP'odaM cu· a lume; mişelie 
In glorie lIumindu-J o/ ei m{Jn(uilor! 

1/1 fiecare ~UJmcY. e·o tragică Marie, 
Şi'n fiece copil un ChrJst ispăştlor. 

Mănuşi 
de piele dela 129 lei in sus şi ciorapi 

cflin! se g!!sesc la Magazinul 

CORSO 
S!r. Rlmarloczy No. 4, 

Văpsea de ou~ 
3 plicuri 2 lei 

Ouă miei şi cocoşl de ciocoi al ii 
4-5 lei bucata; migdale64iei 
kgr; nuci proaspete curăţate; 
Iichiorurl 1/2 litru 50 lei; %aMr 
praf. tos ~I cubic, cu preţuri 
ieft![JC pentru sărbători; brânză 
.Liptai"; prunc de Bosnia, mac 
măcipat.- Asigurăm pe clientii 
nostri din oraş şi din judeţ că 
vindem cu preturile cele mai 
reduse de săroatorl: 

, 
ASZODI palatul.Vultur~! 

Negru".- Coplfl 
primesc gratis ouă de ciocolată 

_ rmr 

~un[ă fi~rtă ~~ ~i~iu 
pentru 

Paşti . _ ,140 lei kg. 
" afumată. 105 lei kg. 

I 
Brânză "Liplai" . 

100 şi 110 lei kg. 
Brânză să cui uscă 55 lei kg 
Mac proaspăt 

măcinat . . 48 lei kg. 
Licheur dela . 90 lei HL 
Bonboane asortate în cu
ta pt. PaştLdelu .. ,,24...Jei 
eul!tt;·"Vlipsea pentru oull 
0,50 bani pachetul. Ouă, 
iepuri efe. de ciocolată 
3 lei buc. Pescării cu pre- I 
tUfi <lin cele mai efline. 

Zilnic uni proasp~t 
La. 

J~~~;~l~~~~~~~!d I -
I Vizitali 

Bodega ,i 
Restaurantul 

ni. PopoviCi 
Piaţa Unirii "o. 7. 

CONST. DARCAROIU 

1: 1~'i~~~;;~UI dvs:-=~-;;e 
si vi I"strle,1 fa 

i I 

t .. pentrucă prin Irileresul 
Public puieti cum· 

. păd!. cu Încredere; 

2 .. pentrucă cu IivreluI 
Interesului Pnblic pu
teti cumpăra totaş/l 
de eftin ca şi cu 
bani gata; 

3.. pentrucă prin biuroul 
Interesul Public pIli
tiU fără S6 simtiji in 
7 luni şi jumHlale şi, I 

4_ pentrucă odată in- I 
scnşl la Interesul· 
Public 81i scăpat cu 
familia dvs de orice I 
griji. I 

I 
Livretul I ... _._--"", 
Inter~mlni . Pn~li[ I 

este o comoară pen·1 
Iru dos., deci nu pier· 
deti ocazia şi înscrili- I 
vă în rândurile mem- ! 

brilor Interesului Public j 
, I 

• 1 i 
I I 
, Informatii mRi detailale I 
I puteti lua la I 

i l;t;;~iUlii~;~Îi[ I 

I Str. Take Ionescu No. 1 I 
I II O RAD EA! ................ ---~~~~.--~ ~ervicin prompt " [On~iiiD[iosl 

Nil numai cel mai eftin dar şi cel 
mai satisfăcător izvor de cumpărare. 

esle: 

PostAvaria S z e k e 1 y 
S1r. Avram Iancu No. 5. 

9 
l~ 
:J 

CASINO 
ENGLISH ~ PORTER 
RECORD-SPECIALĂ· 

,J 
, l 

~ 

din 

Fabrica de Bere Timişoreană 
CI! IS. '" 
Purnlsor al Curţii Regalo 
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