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Pe marginea prăpastiei 

, . Dumlnecă 27 Aprilie t930 

__ Viitorul" II scartnănă pe __ cel patru"': Moldovanu_ 
A.urel Dobrescu, Bocu şi Rădulescu. - - . 

, Dacă nu-şi intreaba corespondentul din loca.litate_ 
sau pe a.cel din Satu-Mare, că ar ~vea atunci de scu
turat de patru ori 44. _. mai lTlici 1':,.' gra_d __ da.r, totaşa 
de spurcati la suflete şi tot ntaeştrl II"! prada.ciuni. 

, ~ ve:rn şi noi trâdă.torii şi briganzd no~trI! •.• 

, , "\.(·'v,,," 

ANCHETE POLITICE Un apel .vpentru caminul 
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- j Intreaga opinie publică româ
neasdi şi in deosebi cea din 
Ardeal, este revoltală, fiindcă gu
vernul care a cheltuit miliarde, 
acordând pensii iredenlişUlor ma. 
ghiari, cari au refuzat să depună 
jurământ Regelui şi fafă de 
legile aceslei tări, cum şi salarii 
princiare agenlilor săi electorall, 
nu găseşte fondurile necesare 

Clujul, întâiul focar al cullurii 
nQastre din Ardeal, trebuie amor
IiI. trebuieşte redus, f,indcă ne 
guvernează chiar ardelenii! 

Certurile nafionaliştilor bihoreni , ziaristilor din 
au luat prpporfii de scandal public 

Cluj 
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funcflonărli Universilătii din 
Cluj. . 

Se inchid foaie inslilulele şi 
laboraloriile universitătii, lot astfel 
şi căminuriIe studenţeşti, fiind 
puşi îu imposibilitate sludenjii 
de-a-şi da examenele, tocmai la 
fine de an. fără ca cei dela cârma 
Statului,~ preocupati de interese 
de partid. - să se trezească la 
realitate, să·şi dea seama că prin 
asemenea urîte fapte Îşi atrag 
singuri oprobiul întregei suflări 
româneşti. 

In tara unde se irosesc mi
lioane pe "misli- de-ale partiza· 
nilor în slreinălale; in România 
nouă, in care se decretează ca 
limbă oficialii la au!orităti şi În 
consilile orăşeneşli şi judetene 
limba foştilor asupritori de eri; 
găsindu-se loldeauna ca la co
mandă magică, fonduri de mi
lioane pentru bisericile şi şcolile 
minoritare ~ pentru ca nu cumva 
să fie stânJenită cultura dela care 
şi azi se adapă unii dintre ac· 
tualii conducători ai României 
intreglte - Universilatea româ
nească din Cluj trebuie să·şi 
închidă portile. 

Ce cal!!milale! 
Ce crudă ironie a soartei! 
Demagogia şi politica de par-

lid ne-a orbii piInă într'atâta, că, 
singuri ne iăiem craca de SUD 

picioare. 
Din ambifiuni personale şi din 

pricina setei de răzbunare, ig
norăm şi cele mai vitale interese 
ale neamului. Splendidă educatie 
făcem generatiilor ce ne ur
mează ... 

Ne-am pierdut cu totul minlile. 
Cataclismul dela Cosleşli, mâ· 

nia Dumnezeiască, a căzui peste 
copilaşi. nimerind fiinte nevino· 
vate şi nu pe cei ce se Întrec În 
patimi in paguba acestei fări! 

Unde vom ajunge, numai Cel 
de Sus ştie. Ceace facem asfăzi, 
şi unde ne găsim in scurtă vreme 
depe urma uşurinfei cu care 
trecem peste cele mai superioare 
necesităti de consolidare, fie na
lională, fie politică, sau econo
mică, se vede clar. 

Oare. să nu se mai găsească 
nimeni in această tară, care să 
aibă autoritatea morală şi tăria 
sufletească, a pune odată capiit 
ignorantei. fariseismului, dema
gogiei şi Iăfălerii in banul slatu
lui, pentru a ne duce cu totul de 
rîpă? 

Unde eşti tu. Tepeş. Doamne? 
C. Bihorean 

1·IOCă un . anli-.. ră~ălar Guvernul 
şi congresul liberal 
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Slugile lui Seoer Bocu, cu 
cari acesta şi.a inzestrat dj- Din sursă guvernamentală ni 
rectoraful, nu pot să fie nici se afirmă: .că pregătirile Iibe
mai sever-e şi nici mai boc- raiilor pentru congresul general ... 
cii decât slăpânul. Cu tOlil, care va avea loc la Bucureşti, 
~rebule să fie o apă,· .c'olt~el f În ziua de 4 Mai a. c. sunt pri-
nu s'ar mai chema .nac/Onaltş· ·t d· II ! t 

d () VI e e guv~rn cu n Ş e. ' ,. 
ti- şi principiul enuntal e a 
luriştii partidului: .. Ardealul ; .In ce priveşte manffeslalia 
numai pentru ardeleni" n' ar sali defilarea de stradă ce va 
mai fi .. prin/ip". • • urma acestui congres, ea nu va 

După atacul dat de senatorul Q;linfiliu Viciu împotriva deputatului Teodor 
Roxin, cu prilejul constituirii consiliului judetean, este inevitabilă o 

spărtură şi în sAnul organizatiei bihorene 

Zece ani au trecul decând câ· 
tiva mânuitorl ai condeiului au 
pus temeliile Sindicatului presei 
române din Arde1l1 şi Banat. Ze· 
ce ani de frământărl şi de infri
gurată muncă, zece ani de freamăt 

.Ecour s'a mai ocupai fn rii consiliului judeţean, nu cercând prin subterfugii s~ şi de viată deplin românească 
câJeva rânduri de .armonia- s'a produs. scape de Uimuririle catego- peste cuprinsurile desrobite ale 
care domneşte şi in sânul or- Senatorul Viciu in faţa rice ce trebuie sl le dea Ardealului şi Banalului. In tol 
gan;zaliei nationaliste din Bi- consilierilor, a presei şi a orice om de onoare, pentru acest timp, cel mal activ fermenl 
hor- spunem' numai .,na/iona- publicului, a spus tDi depu· acuzafiunile ce i se aduc; al conştiinfei româneşti libere, 
liste" deOarece .Ieader~i· de faiului Teodor Roxin lucruri la fel cum a căutat sl sca- cel mai fecund factor de afir· 
ai d-lai Mlhalache n'au moi tari. cari nu pot rămâne fllră pe tot tangenţial şi de uIte- mare şi stăpânIre nationale fi. losl 
rămas tn Bihor decât .•• unul; documentate explicatiuni rioarele fapte ce i se mai ziaristul acestor finuturl. Slujitor 
deputatul Popescu·Ceica şi de reabilitare din partea ce- impută. credincios al scrisului cotidian, 
acesta, doloril numai unei fe- lui vizat. Ce va hoUirî ziaristul ardelean şi băniifean, 
ricife imprejurtiri. d-I Maniu 1 dacă in vremurile grele dinaintea 

Am precizat atunci: caracte· Deputatul Roxin Unirii a cunoscuI calda Înălţare 
rul frămânlărilor izvorUe depe trebuie să se explice FărtJ indoia/ti, ca graoul con- sufletească pe care i-a· dat-o 
urma modulul cum s'au tmpăr· flict ioil fn sânul organizatiunei frumusetea 'morală a cauzelor 
Iii "demni/ă/ile", sau proooca-I Acuzatiunile aduse depu- naţionaliste bihorene, va fi adus dreple pentru cari a luptat, a 
le de dorinta de chioerniseală latului Roxin de senatorul şi inaintea preşidenliei parti· simtit în schimb şi martirajul 
(1 mai 101 Insului care a aşlep' Viciu, făcute fără nici un du lui. zidurilor umede de inchisoare. 
lat zece ani in opozitia cea inconjur, chiar dacă au fost Amicii deputatului Roxin_ Apostol şi păzitor al constiintei 
neagră şi când să zică: citite şi dintr'o carte ungu- dau ca sigurtl victoria dru/ui româneşti de pp aceste meleaguri 
Doamne ajută' s'a trezit fie· rească. scrisă "de maghiarti Teodor Roxin, fn timp ce par- ardelene şi bănătene in vremuri 
care În/ăfurat de .acaparalori" şovinişfi, pentru ponegrirea lizanii ideii de epura/le, propă- de grele urgii cutropitoare, zia
- cum sunt numifi fiJliş şi ca- românilor" - cum sustin par. oădui/orii unei imediate şi seri- ristul a rămas şi acum după zece 
tegoric faooriţii de că/re cei tizanii depufatuluj Roxin, - oase operatiuni chlrurgicale,sunl ani dela unire. acelaş apostol al 
ostracizali. nu pot frece ca simple .. fâş- hotăriti sti meargă poJnă la ca- românismului în indiferentismul 

Ca şi altă dală,. subliniem niri ale unui temperament păt. ' . . care careclerizează vremea. El 
lo/uş, ctJ o serie de nemul/u- nervos", cum se incearcă a Dacă deputalul Teodor Roxin este acel aş exponent al jertfei 
miri ce au stârni! indignarea fi prezentat senatorul Viciu. nu se va reabilita, disculptJndu' profesionale fată de cerinjele 
partizanilor cari n'au ce'şi im· sau ca .. oculte manevre con- se cu dovezi temeinice, pentru colectivităfii. 
pula conş/iintei, aotJnd un Irecut fesionale ale unifilor", cum fiecare fapt fn parte, ac/lunea Principiul cenfralismului, marele 
frumos romtJnesc şi o exemplaril deasemenea se incearcă a (n/reprinsă de dr Quintiliu Viciu regulator al vietii noastre publice 
onorabilitate şi după Unire, ~ se caracteriza acţiunea se- şi-o Dor fnsuşi·o loIi oamenii in cadrele stahduijnfregil, a adus 
a dus la repetate ;;i energice nalorului Viciu. Dacă sena· clnsti/i din parlid şi In Joc să o grea lovitură presei române 
proteste, făcute pe I4ngă COn- torului Viciu nu i s'ar fi Iu· Iragă consecinteJe ca un "ca- din Ardeal şi Banat. Dacă to, 
ducerea centrală a partidului, at cuvântul, nu se şfie dacă lomnialor" - cum se mai spune tuşi nu a capitula!, faptul se dtl~ 
dar cari demersuri au rămas n'ar fi continuat a aduce fn tabăra roxinisfă că esle loreşte numai spiritului de jertfă 
nesolulionale pdnd in prezent. deputatului Roxin şi alte a- senatorul Viciu ~ fi Dor urma al ziaristului din acesfe provincii. 

cuzaţiuni, privitoare la fap- cu tOfU pe dru/ Viciu, prefin- Prieten, sfătuitor şi apărător 
Actiunea senatorului te ce i se pun In sarcinl că zdnd dlui Mania s'aplice saflC' al intereselor publicului româ. 
Viciu e semnificativă le·a1' fi săvârşit şi după anul fiunile cuvenite deputatului neSc izvor de- inilialive şi organ 

1919, unele dintr'insele, chiar Roxin; iar In caz contrariu, de mari realizări nationale, con
recente, cum ar fi afacerile Dor demisiona În bloc din .par-I ştiintă trează la foate glasurile 
cu spirtul "negru". numirile Ud, penlro a putea veşteji cu vremii, ziaristul esle mâna care 
de controlori fiscali ale unor efecl fapfel~ urdte al6; drului frămânlli zilnic cuprinsuriJe con
oameni fără titluri, contra po- Teodor Roxm. ştiintei cetăfeneşli. seismograful 
lite de 6U.000 şi 70.000 lei fie· O Impăduire - aşa se pre- şi expresia opiniei publice, esfe 
care ••• etc. tinde din ambele parIi - est.e ogllndll În eare se 'adună şi care 

rarea şi asuprirea noastră. Prin 
felul cum va fi organizat, cămi
nul acesta va fi o institulie ră§.
pândiloare de cultură româ· 
nească. 

Primăria Clujului ne·a dăruit 
terenul necesar, iar din a~onf
seala IrudE: p,"" 1", .'1" t; •. 1';· Sic 

vor ridica i, ,',q sul dee<. lUi ar'. 
Temeliile t 1 ţ;',1;< (lIP1~i C1'·;Jl'''':?~ 
vor fi pUfe ti'r, :,)p" :filf' de 
până acum nil' Sin"ir:.(;i~,l..1i, apoi 
din dontlt!n fără fi.!r.:d., " :'1;1-

relui nost,u Înaiultl~ .y. '''1':1 

Mihu, II etc"ll /11dr'l(,' ,,: phiif 

r 

pururea ne va fi dr. ,;:,. (';:3.,', ~t·. 
l ~ I 1" .,~ , noas ra nu P" "l:\ ~" ·"t 'i" ~._1..,~. '. _ ..... 

melU mora:€! mai fraiake şi mai. t 
simbolice. cammul ::.;.~,;_;;)i'!: , 
nostru va fi apoi aşa 'L._ t!. '~ia-
ristul e al colectivitătii, fot- o 
proprietate a marelui public "ia-
mânesc. Biblioteca, sălile lui de 
spectacole sau de conferinte 
mu%eul gazetăresc vor fi des-
chise tuturor. 

De aceea suflet din sufletul 
şi trup din trupul societătii ro· 
mâneşU, ziaristul ardelean şi 
bănăfean, prin comitetul Sindi
catuluÎ său, face cel mai căl-
duros apel la sprijinul şi obolul 
publicului românesc Întru rea· 
Uzarea acestui scop. Casă Il 
conşliinlei nationale din aceste 
părţi ale pământului românesc,. 
• Căminul ziariştilor- se va ri· 
dica - biruintă a gândului ro
mânesc - din contribulia tu· 
turor oamenilor şi institutiilor de 
bfne. 

Dând pentru "Căminul zlarlşH· 
lor- dati pentru o nouă inslîtutie 
a sufletului ron'~ndc. 

Sprijinind Sindicalul zi'lIjŞlt,Qr 
dIn Ardeal şi Ba~~1 in!ăr!;i presa 
românească din jh:e~!!' lin\2~1)n 
desrobite .. i 

1 , 

; t , . 
ION CLO:)GTEL , 1 

pre~edinte, deputat. ~' ~-~. ~. -:' r_~ ";--1 
l>y' CORNriLlU L CODARCF~ -; 

- -- ~; 

secretar g.cner,J. , f 

Raportori: 4' ; 
TeoJiI Bus;.'?erÎ"" 101]'1 Brea::-u ~ i 

[CI 

Ca şi stăpânu/; şi·ar deS' fi rnr<;rzisă sau impiedicată dp 
minti firea, dactl In toaie prile- guvern, dacă şefii partidului li
lurile, dupăce au fost ridica~ beral vor garanta pe răspunde
din tăind şi [dcuti .oameni 
nu şi-ar monifesta recunoşlinla rea lor personală, că ea nu va 
fald de binefăcălori, pomenind. da ocazia Ia dezordini." 

Ca o urmare a acfiunei 
de purificare a cadrelor, 
de câteva luni de zile au 
avut loc foane multe cioc
niri Inf1'e unii şi altii; sabo
tări şi intemeieri de blocu
Iete; dt\ndu-se cotidiane lu
pte numai in sânui partidu
lui - la Oradea ,i la Bu
cUI"eşH - uneori şi cu eşirî 
mai curagioase, ca acea a 
drului Gherman; fnsă, ofen
sivă în plin public şi de tă
ria celei luate de senatorul 
Quintiliu Viciu. joi 24 Ap
rilie, cu ocazia constitui-

. p~ d~-aHăp:an~;">~e"~'m:ai eXc/usrt. chiar dacd dl IulIU resfritnge toale razele intereselor 
spune cA d • .Teodor .Roxiu ,Maniu 00 aoÎza la "disciplina ~de(lrice'haturi fI'e"mllreluJ p 
deputat şi aelual preşedinte de porffd'"fRRIva fac:e apel la lic.<· El este slujitorul fidel al 
al consiliului judetean, a solidari/ea necesară "Intereselor colectivilătii: de aceea colectlvi
mai fost provocat să se ex- superioare cQmune"... f6tea are şi ea datoria sli-l spri
plice În mai multe rânduri ,lată dece suntem fndreptătili jinească În buna lui organizare 
pentru faptele c.e i se: im-I a anticipa: c.r'l ° .spdrlu~ti a~â. n- profesională_ Ţările vecine, sau 
puii că le-ar fi comIS In că 'in orgamzafw natIOnalisM surori intre cari amintim Italia 
anul 1919 şi de opt ani de /ocalâ este inevllabild. .. şi Jugosltlvla, au asigurat ziariş-
zile o tot tărăgănează, in-.· Rep. tUor lor situatii cari să-i aşeze 

la adăpost impotriva' oricăror 
De-ale 1r1vi'itt\torlJor griji materiale_ ' 

membri ai Sindicatului. t " ..... . 
N. B. - Sumele se vor re- / r-

mite pe adresa: Sindicaful presei' t !ii 
române din Ardeal şi Banat : t 
Cluj, str. 1. C. Brătianu 45. '-! 

dacă nu direct pe protectori, 
neamurile acestora, In foafă 
clipa. tn semn de adânc .. riş~ 
peci- pentru starea .mal 
omenească" ce le·au croii-o. 

Un exemplar din .bogterU" 

Bocalul sever se află şi la 
Oradea. Şi ceace ese şi mai 

tn relief din atitudinea anli-"ră· 

gd/anului" de care ne ocupăm, 
este faplul r;guros exact, că 

frumuşlcQ sumuli/ă de care 
dispune azi şi II permite a·şi 

line ifosele de functionar su-
perior şi a nu se mal preia la 
orice ciupeală, e agonisite toc
mai de pe urma, dacd nU e CO

reci, a laleran/el, a complici/ă/ii 

unui ,.rtJgd/an." 
lndioidul care nu scapă nici 

un prilej penlru a·şi prigoni 
sllbalternii ce sunt dedinca/o de 

, . Carpati şi chiar pe unU băşli-

" 

naşi dacă Indrt1znesc a avea 
. raporturi ma; amicale cu .răg(j· 

~, 1 .. Îiinii*. ocărtn. duo; cu vocabularul 
_ . Vidrighinulul demisionat ( 7 ) 

.. rdsprmde la numele de Bdtea/(J 
@l ~i e de meserie administrator . . .. 
:»'" 1·... financiar. Subiectul de. discu/ie 

al tuturor orădeni/or, fără dea' 
: sebire de najionalitate, religie 

Sali profesie; cel ce Q aplicat 
itI! acest colJ de fard o ,!scali~ 
'", 'afe mai madgerlană ŞI mal 

\ 

~ erunfr'l dectJt cea dicla/tI de 
, -tor. Exces/ui/alea bdtea/lnistă 

. QlJtJnd şi aspecte patologice tn 
manifesthrile fI;,- nunumai .pen. 
Iru ocrotIrea veniturilor slafului" 
cI, şi pentru cele ale cărdtIşiel 
cu un Jişcal" şi cu un .colet/" 

deDenl/ milionar din sub 5000 
lei Salariu lunar, - cei dela 
ministerul F(nanţelor. dacă ar 

. boi sll deranjeze un inspector 
general ptJnă la Oradea. poate. 

, c(J, ar descoperi faple in/ere. 
~ : 3anle şi mult mertfon·/... In 

. 8arcifl~ aprigu/ul administralor 
QnU-"rdgr'l/an" şi Con/a. 

V.rax 

Din apucăturile lui "Magyar 5zo" ... 
In preajma 

congresului liberal 
"Viîtorul" dupăce face un as

pru rechizitoriu guvărnării de un 
an şi jumătate a regimului, inlr' 
un articol pe trei coloane, ară· 

tând şi programul dezbalerilor 
congresului general, incheie astfel: 

.. Congresul general al parii
dului national-liberal va cere 
precizarea atitudiunei şi a 
răspunderilor tuturor fado-

Ziarul "Magyar Szo" cu dala 
de 18 Aprilie a. c. în articolul 
.Csendorbrulalilas es kiskiralyok 
terrorja", in baza unor informa
tiulIl necontrolate, caulă a lovi 
şi discredita, folosind caracteri
zările cele mai mârşave, contra 
acelora cari În aceste regiuni 
caută CI evîdenlia că acest pă
mânl este românesc, 

Am cunoscut felul acestor, a:;:a 
zişi conducători ai minorilătilor_ 
Lor li s'ar putea apUca foarte 
bine numele de .. kiskirăly fiirii 
tron·. Românul nu a pretins şi 
nici nu a exercitat niciodată ast
fel de titluri. Cele mai mici ocări 

rilor constitutionali. devărul pentru a se putea bate in Ile exploatează denaturalizând a· 

Ţara trebuie sl ştie cine- piept ~~ felul cum apără interesele 
. • •. m inontafilor. 

Şl la r~spunderea prăpasbel In acest articol loveşte mai 
spre care ne impinge verti· mult intr'un notar al aceslei co· 

mune, tocmai pentrucă nemultu· 
ginos guvernarea aceasta miri le contra acestuia au ajuns 
ticăloasă. până la domnii dela • Magyar Szo-. 
Urmările criminale ale gu

vernărei naţional-tărănişle 

numai pot fi ignorate de ni
meni, tocmai fiindcă dezas· 
trul este unanim resimtit, 
- cu exceptia desigur a Vi
drighinilor, a clientelei regi
mului şi a iredentiştilor un
guri pensionati. 

România fnfregită se ,. gă-

seşte azi la o răscruce 8 

desvoltă1'ei sale istorice. 
Trebuie să - se ştie cine 

sunt acei cari impedicl Ro
mânia sl reintre in flgaşul 
unei desvoltări normale, ba
zaie pe muncă cinstită. pe 
muncă romAneascl. pe ar
monioasa colaborare a tu
turor forţelor ei morale şi 
materiale. 

De aceea congresul gene
ral al partidului liberal e a
,teptat cu Infrigurati nerăb
dare şi cu tncredere de in· 
treaga populatie a fărei, - -
tn convingerea adInci şi 

nestr.llmufatA că acest par
tid reprezInt' singurul drum 
de salvare.-

In modul cel mai obiectiv de
Clar, bazat şi pe Informatii reale, ' 
că acest notar are o simpatie 
desăvârşifli in această comună. 
Exceptie fac acei conducători ai 
partidului maghiar cori dela un 
timp incoace conduşi de cele 
ma! meschine interese ale parii· 
dului zăpăcesc acest popor care 
Îi tolereazi şi care le îngăduie 
să se poarte aşa cum se poa:tii. 
Să precizăm: unul din aceşti 

domni i-a spus-o in fală: .Domnii 
dela Săcuieni nu pot uita ci l·ai 
omorit pe Dr. Viirady". 

Cine a fosl acest Vârady? 
Primar al comunei Săcuieni în 
anul 1926, om consecvent al par
tidului maghiar, care într'un mo· 
ment daI în consiliul comunal a 
inceput a ataca armata şi" insti
tutiunile româneşti. Notarul co
munei sigur trebuiea să-şi strângă 
mâna. dar a făcut păcatul pentru 
care azi suferă şI l-a denuntat 
consiliului de ri'izboiu_ Domnul dr. 
în&nte de a·şi primi pedeapsa 
cuvenită moare în urma uneI 
boale de dysenterie. A fost mar
Urizat de partidul maghiar. Co· 
muna. Săcuieni a pierdut cu el 
însă mai mult, cam ne-o 20-30 
mii. Iei. Cei cari [şi bal pieptul 
că ştie ce oameni si pună (:a 
să susţină drepturile fratilor lor. 
ii rog când au ocazÎune Il celi o 
L_ .. ..II:_~. ~ .. -

a 'consiliului comunal din. 9 
Martie 1927, de loIi consilierii 
prezenti în frunle cu preotul re
forma! Szab6 Zollan apoi Csa" 
tari Fr., Nagy M., Kassai AI., 
Kulcsar Al., Szecei Carol, Fa
zekas, Dr. Vă mos, ele. 1011 mi
noritari şi faclori principali pe 
alunciÎn conducerea partidului 
maghiar, cari nu cereau mai mull 
decâl trimiterea acestui Dr. Va
rady În fata parchetului, pentru
că a dorit o senlinlă de expro
priere a pădurei contelui prin 
care comuna era nedreptă,ilă in 
favoarea contelui Stubenberg, 
fiind păgubitii cu aceasta, cu a
proximativul sumei arătate_ 

Dr. VArady mort pentru binele 
minoritarilor era prima dată ad
vocatul con!elui şi apoi primarul 
comunei. Moartea l-a luat Însii 
prea de vreme. 

Pentru aceasta este purtat prin 
gazete azi un român, găsit bun 
ca notar de comisia inlerimară 
care l-a şi ales, msă partidul 
maghiar a apelat şi această ale· 
gere. 

Pentruce nu s'a consfiluil noul 
consiliu comunal?! Legea admi
nistrativă spun ei că ii impiedlcă. 
Apelul nu s'a inaintat din cauza 
Interpretării legii administrative, 
aceasta este un motiv, substratul 
este că partidul maghiar nu poate 
concepe ca Într'o comună din 
România să fie 2 consilieri români. 
, Acum simtind că le fuge fere
nul de sub picioare au inceput 
pe altă cale, dar nici noi nu vom 
sta cu mâinile in buzunar. 

Domnule dela .Magyar Szo" 
care ai cunoscut in imperiU! tre
cut .. lriskirdly şi oJisteni" În 
Dolarii satelor şi care de acolo 
boceşti calvarul minorilăfiIor. te 
rugăm vinii la Săcuieni şi oIdi
tuieşte-fi o listă de toli aceia care 
au ceva plângeri serioase ~ când 
vei vedea rezultatul te asigur ci 
dacă exislă putin caracter in d-ta 
Îll vei trage singur·· două palme. 

, S'au giisU şi se găsesc şi intre 
minoritari răufăcători dar preSG 
română n'a făcut caz de natio
nalitate cu ei. Ne mărginim a 
~irma că toele cele reia late sunt 
minciuni.. căci in această privintă 
.Magyar S~6· nu "a putea pre· 
zenta nici o dovadă. 

Dar asupra acestpl ,-h". .. th,nl 

o carle 
pentru învăfălori 

Legile şi regulamentele şcoa
lei primare, în ceeace priveşte 
administrafia şcolară, ' pretind 
formalităţi asupra cărora niciunul 
dintre tinerii învăţători nu este 
edificat. Lucrul este foarte na
tural, programa analitică a şcoa
lelor normale nu cuprinde ches
tiuni de gospodărie şcolară şi 
în acest sens normalistul ră
mâne profan Ajuns învăţător se 
isbeşte de lucruri nouă pentru 
el, în fata cărora rămâne ne
putincios, fiind obligat a recurge 
ta sfatul şi ajutorul altui coleg. 
In astfel de cazuri, cât de pre
ţios ar fi un bun sfătuitor, care 
să fie nedespărtit de oricare 
învăţător! ... 

Colegul Gheorghe Brânzan din 
Bazargic, pentru completarea 
acestui gol, a dat la iveală o 
lucrare intitulată: .. Călăuza Iti
ndrulu/ Inod/ălor In /lnerea 
scripte!o"'. Este o lucrare care 
cuprinde toate cunoştintele ne
cesare unui lnvătător in cariera sa. 

Par/ea /. cuprinde lucrdrile 
ce trebuie Infiiplude fn timpul 
anului şcolar: Ja direc/iunea 
$coolel, comitel şcolar, precum 
şi alte atribuliunf şi chestiuni 
ce prioesc pe tnoă/dtor. 

Partea II cuprinde cunoşlinle 
amdnun/ile pentru finerea scrip
te/or l~: şcoala prirnard, cerc 
cultural, ·centru cultural, cassa 
corpului didactic şi comite lui 
şco/ar. 

. Partea lfl cuprinde diIJerse 
instructiuni 101 penlru /inerea 
scriplelor şi un nu.măr de 100 
anexe cu formulare model. 

Tânărul învăţător, aruncat de 
soartă pe plaiuri străine de el, 
găseşte în această' lucrare cel 
mai bun sfătuitor şi un nedes
părţit tovarăş de muncă. Şi fi
nând socoteală că după felul 
cum se prezintă administratia 
şcolară. depinde şi progresul in 
învăţământ, însemnătatea acestei 
cărţi se dublează, devenind in 
unele cazuri chiar indispensabilă. 

De aceea, o recomand cu 
toată căldura colegilor tineri, 
cărora li s'a dedicat precum şi 
tuturor comitetelor şcolare_ Ea 
se poate procura cu preţul de 
80 lei direct dela autor: Oh. D_A ____ •..•• _. 

Deaceea ziarişfii ardeleni şi 
bănăfeni, acum când, după zece 
ani de muncă şi de aclivifate 
slobod românească, prin Sindi' 
calul lor, sunt pe punctul de a-şi 
clădi un .. Cămin' al ziariştilor În 
Cluj - inima Ardealului româ
nesc - în primul rând şi cu 
deplină incredere se adresează 
publicului romanesc de pretutin. 
deni, in slujba căruia şi'au' pus 
inima şi gâFldul, talentul'şi sănă
tatea. 

"Căminul Ziaristilor din Ar
deal şi Banat- va fi Întâia mare 
cucerire a presei româneşti de 
pe aceste finuturi., EI va În
semna nu numai o realizare 
profesională a acelora cari 
după zece ani de muncă de
pusă numai in slujba minlii şi 
faplei româneşli s'au gândit 
pentru Întâla oară şi lainte
resele lor, dar va fi şi un steag 
infipt pe meterezele aceslei 
trufaşe cetiili, care până la co
titura din urmă a istoriei, s'a 
născut, II crescut şi II inflorit 
numai pentru rohirea. îndure· 

Noui distinctii pentru 
d-I praf. N. Iorga 

Universitatea din Oxford. 
va conferi în ziua de 3 M~ 
gradul de .,Doctor in litera
fură, honoris caus a" • d-lui 
profesor Nicolae Iorga, rec· 
torul Universităţii din Bucu· 
re şti. -

Taxarea ouălelor 
la C. F. R. 

AvInd tn .tdtrt el ouălele sufIJ 
alfm~ntt supuse stricăciund TI- , 
ptZl, atât t" timp de larn". c8t 
ş; la timp de vară, dlrecţiUflea 
geatralda '(:JUor ferat, a dis,Du 
ca asemenea transporturi sd fiI! 
considerate ca mdrfarl sU{JUSI! 
francă", obllgat(lril la predare, ~ 
adicd tilx~l, de trQuport şd fie 
{J1ăUt la prtdart. 

o nouă operă de ~~consolidare"· , 
a guvernului ... 

Universitatea din Cluj se tnchide? 

Citim in ziarul .Naţlunea'" din 
Cluj ~ ,_ 

Universitatea. tndati' după 
sărbători. va hotărl daci va 
putea să funcţioneze până 
la finele anului scolar sau 
d-şi Inchid" por1ile. 

Ştirea e de necrezut, dar 
e adevărată. Guvernul Maniu, 
IJUvernul .. budgefelor echilib
rate" şi al "erei noui" nu 
lichidează nici fondurile ne
cesare funcţionării normale 
a Universitătii din Cluj, dar 
necum să O mai ajute pen
tru ca aceasti citadelă de 
cultură să se ridice la nive
lul celorlalte universităţi su-
rori din ţară.. . , 

Guvernul nu a achitat nici 
pAnă azi furnizorli universl· 
tă1ii. pentru sume ce se ri· 
dică la câteva milioane lei. 
Aceştia refuzl de a mai 
primi comen'lÎ dela univer. 
sitate. pană ce nu li R'" a,-hitli; 

stitulele şi laboratoriile uni· 
versitltii in special. se gl-' 
sesc In imposibiltafe de a 
mai lucra_ In această situa· 
tie îngrijorătoare se g~sese 
In deosebi insfitutele de pe 
lângă facultăţile de medi
cină şi ştiinţe. E deajuns 
dacl amintim, că numai pri
măria din Cluj are o creanlă 
de peste 6 milioane lei fatl 
de ministerul instrucţiunii 
pentru curentul electric fur
mzat UniversiUl.ţii. 

Cazul trebuie să revolte pe 
oricine are puţină demnitate 
romAnească. Guvernul Ma
NU, care a g.bit miliarde 
pentru a Infunda gura ire
dentiştilor unguri. guvernul 
care a găsit fonduri pentra 
toti voinicii şi trepăduşii 
electorali. acest guvern nu-.,i 
satisface obligatia fată de 
cea mai tnsemnatil institutie 
culturală a Ardealului ~ţ. o' 
~';l .... .c._ _Jt _! & __ II tII"'" 
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cortul tfterar 

Pentru un câine bătut 
în noaptea de' Inviere~ .. 

Şi-a fost aşa ... ca in noaptea 
de Invierea Domnului, când toată 
suflarea creştinească se umple 
de bucurie şi de nădejdea mân-
1uirii, să fii lovit atât de păgân, 
de picioarele unor suflete atât 
de cucernice. 

Te-am văzul, sărmane, ieşind 
val-vârtej pe uşa bisericii, intocmai 
ca o minge de foot-ball. Dacă n'ai 
fi chelalăit, te asigur, că te-aş fi 
luat şi eu drept o minge, ceva 
mai mult, că asist la un match 
de fool-oa11. Dar asta incă nu-i 
nimic! 'Tu, n'ai auzit, sau n'ai 
înţeles, când am voit sa-ţi iau 
apărarea, ce s'a vorbit pe soco-

. teala ta: 
- leta-te, Doamne iartă-mă r ... 

javra dracului! 
Sau: 
- Dă-I in paştile ... ~ iarlă-mă 

Sîinte Paşti! - ... de jigodie! Ce 
vrei să ne spurce Invierea? .. 

Şi vezi? Oricât de mult m'ar 
fi durul durerea ta, oricât de mult 
m'ar fi impresionat blândetea 
ochilor tăi, chiar dupăce primise-şi 
loviturile. te'nlreb şi eu acuma: 
Ce căutai tu acolo? Nu ştiai că 
e Casa Domnului Isus Christos, 

animale cu mult mai mari, mai 
puternice şi omul... le-a biruit, 
le-a supus, le-a extermînat: Su~ 
crezi. tu, că a putut el blr,UI m 
această luptă daca nu ar il fost 
superior? Şi În ce crezi tu că, 
Într'adevar, constă această su
perioritate? In mila, în dragoste, 
În bunatale? Nu! In egoismul, 
în brutalitatea şi in răutatea lui. 
Acestea i-au ascuţit conştiinţa 
de "element superÎor», şi dârz, 
a puiul să atace, să S~ apere, 
pal1ă a ajuns să stăpânească fo
cul, apa şi cerul. Şi acuma vii 
tu să le înfrupţi din această bu· 

, ? cune .... . 

.~ gre ! p~i:mi1 şi a inviat pentru 
!~ mânlulrea şi fericirea oamenilor? 

Oamenii îşi inchipuie că tu eşti 
bun, atâta vreme cât îi poti apăra 
de primejdii; mai ştiu, iarăşi, că, 
pielea ta se poate transforma in 
foarte căutată "piele de mănuşi»; 
dar, că ai avea un su!Iet... că ai 
insemnA ceva in scara evoluţiei 
speciilor, nu pot şi nici nu vor 
să. ştie. Voluntar, uită că Ia În
ceput «fotul a losl unO». Chiar 
dacă citesc În cărtile sfinte "că 
orice făptură e vointa ~i creatia 
lui Dumnezeu", crezi, oare, că 
din asemenea considerente, iti 
vor dă şi ţie un locşor, unde 
liber să-ţi aduci prinosul de mul
tumire şi recunoştinjă - printre 
dânşii - de a te fi născut ? ... 

',t 

'~\-'-~-~
, ~I 

Nll ştiai .::ă. acolo vin numai ce-j 
, cu'sufletul cucernic, să se bucure 
in toată voia de iertarea păcate
lor şi că, altuia nu-i este iertat 
să se înfrupte din această bucu
rie? Ce păcate grele, sau ce 
nădejde te mâna pe tine spre 
acest locaş, câine mic şi prost? 
Tu nu ştii: că omul este egoist 
chiar şi În prinosul unei recuno
ştinti ? 

Ai înţeles, cumva, glasul blând 
al clopotelor şi la chemarea lor 
ai pornit-o de prin ulijile depăr
tate să infrunţi orice primejdie, 
şi uimît, să vezi mântuirea oame-
nilor şi Invierea Domnului? Ţi-ai 
tălmăci!, tu, simbolul liuminilor 
micHremurătoare cari treceau 
din mână 'n mână înmulţindu-se 
tot mai mult, răspândindu-se prÎn 
Întunericul străzilor până ce În
treg oraşul lua aspect de sărbă
toare? Şi la strigarea, de veci, 
a Tot Stapâni!orului: «Veniti de 
luaţi lumină". le-ai repezit şi tu 
pe uşa bisericii, IIămând de a
ceasUl necesitate universală ? .. 
Ce te-a impins pe tine la această 
nesăbuinţa? Tu nu ştiai că oame-. 

, nil in fericire, ca si în nenoro-
1. cire, sunt eKclisivişti şi că '. nu 
! vor, cu atât mai mult când e 
',~ -""-.;~ ~2rb~ d~ un bine, de o bucurie, r sa ŞI-O Impartă cu alţii • .nici chiar. 
~.,""", . în,tre ei şi t::ă de foarte multe ori 
1_-~~imaginară fericire, se 
1 ' luptă, se bat şi ucid între dânşii ? .. 
• ~ Ce-ai cautat, tu, acolo, câine mic 
,\ şi negru ca o pată pe conştiin-

, .. ţele luminate,tocmai in noaptea 
;:, Invierii, când sufletele se apropie 
.~, mai mult de Dumnezeu ! ... 

c,l ' Eşti tu atâta de inteligent încât 
'i.] să fi inteles: «Şi va veni vremea 
.:; când toată făptura se va bucură",. 
'i Şi ai crezut că o sosit vremea ? 
', .•.• " Şi îţi închipui, că vor lăsa oame

nii vre-odată celorlalte vieţuitoare 
această li berta te ? ••• 

·Ce naÎv eşti! 

I Nu ştii că oamenii, conlestă 

! 

celorlalte animale orice posioili-
tate de inteligenţă, de gândire? 
Şi şi-o contestă chiar între ei, 
unii altora? Nu ştii, iarăş, că 
omul trăieşte in detrimentul tutu
ror celorlalte vietuitoare? 

In "adâncul vremurilor, au fost 

Evenimtlntul slDtAmlnil 

S'a deschis 
salonul de croItorie 

, blrbătească 

«ELIT» 
Aeem onoftre, It aduce 10 ~no· 
siin'& Qenerală ci am deschis 
Îa .It. Piciorul Orlgoreacll (aedi· 
ficlul hote1ubi "Rimono :zy~) un 
mOdern " luxos sato., de 
croitorie şi 1urnlturi ba'b~
te,U. Bogoi 8sorlimeat de stofe 
flOe din c .. le mai moderne de~e-

. nuri. Crolali Irepo,abil6. 

Preturi moderate. 

, Cu dislinsă .. ti'm6: 

KlsS & Varga 
Str. PiclorulOrlgore!l("u 

(aedlfidul hotelului Riman6czy) 

Tipogta~a şi U2·n~1l R rhZ',1Î Ora-I 
Papet,ljna II YUJ Q UU " dea, 
Str. Avr. lanCII 11.- Telefon: 623. 
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Ce prost eşti. tu, câine mic! 
Sau ai vrut să demonstrezi, că 

într'adevăr Dumnezeu înviază în 
fiecare an, fiecare primavară; 
In floarea proaspătă mirositoare; 
În frunza ce mijeşte, şi care in 
curând va doini; în fIu turul ce-şi 
tremură argÎntul în aurul soare· 
lui; in iarba ce şi-a aninat În 
vârfuri diamante de rouă; În pÎ
culinele fermecate ale păsărilor; 
În frământarea tăinuită a gâzelor, 
În toată flora şi fauna asta le
restră ?" Ce greşeală! 

Nu! Pentru oameni, înviază 
numai Dumnezeul care a pălimit 
pentru păcatele lor şi le-a iertat 
păcatele! Aşa~ar, dacă te mai 
dor, încă, loviturile, iartă-j şi tu 1 
Dacă un Dumnezeu a trebuit să 
sufere salbăticia oamenilor, pen
tru mântuirea şi fericirea lor,ce 
înseamnă câteva lovituri de picior, 
sau două perechi de mânuşi din 
pielea ta ? .... Tu nu vezi, nu in
telegi că omul s'a ridicat de
asupra lui Dumnezeu ? .. 

Ah! Ştiu ce vrei să-mi spui. 
Că !otuş, au fost oameni cari I 
v'au studiat. v'au inteles şi v'au 
imortalizat. Marii artişti şi poetii, 
cari pentru virtutile ·voastre, v'au 
" . ţat.d~upr<\ $uperiorităţi~_", 
menilor': Grfgore Alexandrescu 
în: "CâineTe soldatului»; celebrul 
pene! al lui Grigorescu,. genialul 
LQrd B)lron şi Încă mulţi alţii ... 
Aceştia. insă, au fost cei mai 
mari naivi, copii ai neamurilor. 
Dar fu, ia pUdă dintr' o istorioară 
scrisă în "Cartea de celire» din 
clasa III primară, cum un călător 
uitându"şi punga de bani, câinele 
acestuia, sare inaintea calului 
Să-şi oprească stăpânul, să se in
toarcă şi să· şi ia banii. Omul 
crezând că a turbat, îl împuşcă 1 
la pildă. __ şi să ştii şi dela mine, 
că orice intentie de bine, este 
pedepsită ... şi să nu mai îndrăz
neş!i să crezi că Dumnezeu 
trăieşte până şi'n cugetul fiintei 
tale; câine mic şi prost Ce eşti. 
Locul tău e la S. P. A. ~ ca să 
nu .spun hingherii. - şi nu la 
biserică. 

Con it. Bilrcaroiu 
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I Nou magazin I 
1· de mobile ~ 
~_ L C ~ ângl atedrala ![ 

I ortodoxl română ~ 
~ e 
§ fnainle de cumpăra orice i 
~ mobilă esle in Interesul § I dvs. de a vizita mai inlMu i 
î Magazinul de mobile ~ 
'1 al asociatiei timpla- i 1 rllor sP~cialiştit ~ 
~ unde găsiti cu preturi con- I 
~ venablle şi ,cu înlesniri de ~ 
~ plală mobl\5. soMă şi ar- ;. 
~ UsUc executati ~ 
2 ) = 
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PESTE prDauat.e gan$te 
zilnic la magazInul de colo
nhle ,i derieateSf! 

BALOGH 
Bul. Reg. Fe rdlnand 1. 

de piele dela 129 Iei (osus şi ciorapi 
cftinl şe glauc la Maga1;llIul 

CORSO 
Str, Rlmaaoczy No, 4. 

J 

~I": ';, SI!. p.ot c~<m~ara ie.ftll1 la, i, I~ 
~ ': blJuherul. ,;g 

iL" TA R 1 A N O A V R I L ri. Ceiili şi I'ăspândifi: 
~j. Sul.' Regele Ferd1nand ff ..... ,. ECOUL ". ~I " Se .poate cump1ra şi cu . I~ , 
; , . .carnetul .ILltere~u tlil Public· It ,,, 
- - ;. ibrgan de curaj românesc" , 
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~ Teatrul 
,"" . It 
"Re~ina Maria 

Compania dramatică fi 

Teatrului de Vest 
Director: OEORGE COSMA 

Mare'e succes al 
stagiunii 

• 
B OZID 

Dramă în 5 ade de M. 
. Arfzibaşew 

o singură reprezentatie 

Duminecă II Mal 
1930 

la orele 9 seara precis. 

Acelafansamblu 
dela premieră 

C. Barcaroiu 
Maria Sandu 

C. Macedonschi 
IOTi Pella 

AureJ Dinu 
C. Botez 

Lulu Savll 
Coca Codrescu 
I.'Pocşeneanu 

·.Geo Maican 
G. Alexandru 

Director de scenă; 

d-l D. TIBOR 

Vizita ti 
marele 

• magazin 

-":'·lDU~~ 

~.HlmUU~ 
~U[[2SDr 

IH~MD 
lynH~VI[l 

~RAD[A 
8-dul Regele ferdinaud nU. 11 

Sosindn·ne UD mare transport 
tte marfurI, am pus In ,aDlar!: 
Mo11no • • • dela Z8 Iei !\tIr. 
Sifon pl. albituri. :IZ.... 
Karton (Stambi). 38..... 
Buchet. . .' 40.... 
Zefir pl. cămăşi • .48.. " 
Plltllrl g2' oase 

. p€nlru Inlerllllie • 400 Iei bue. 
Pilpumi . • • .' 600 " .. 
PtrWIi pl. cearcea-
furi de pal, 140 CIR. 

Iălime • _ • .' I 110 lei mil'o 
P&nzl pl. cearcea' 
furi de plăpllmi 160, 
180şi 200 cm.liillme 150 • 
Tepiu-n_l (Finel) 35 .. • 
Stofe birbăteştl de 
lână . ... . .-, • .. ~ 300.. • 
P&a2i1. de c:asA dela ~.. " 
Pimi pl' seLlele dela 80.. .. 
Feţe de mUe dela 100.·" 
Şen-ete de m.,$ă dele 3f) lei bul:. 
Şertete pl. pahare dela 28 • . " , 
Cuverluri albe de 
pichel del.1I • • • 3OU" .. 
Cuve~lllrl de pichet 
diferlle culQri dela 300" 
prmd de lulil, 100 
clJQ. liltime dela • 
pamii de lulll, 1.(0 , , 
Iăl1me dela • •• 55.. • 
Basmale (cârpe) d-e ,. ' 
l"nă dela • • _ ~ 120 Iei bile. 
Basmale (c4rpe) d-e 
ali dela •••• 2!S.. .. 
Batiste dela • " • .'.. .. 
Preşurl, 65 c\m. Ii· . 
flme dela. • • • HO lei mir, 
Preşuri CJO clm. 11-
jtme dela • • • • 140 .. ·.. . 

La fel ,1 celelalte 
articole se vind 
cu preturi extrem 

de reduse. 

STIRI SI FAPTE , , 
Vineri 2 Mai a. c. la orele 9 

seara precis la Teatrul .. Regina 
Maria- din localitate, Turneul 
oficial al Teatrului National din 
Bucureşti, va da o singură re· 
prezentalie cu .. Trenul Fan
toma- de Ridley; cel mai sen· 
zajional spectacol al stagiunii, cu 
Icela, ansamblu dela premieră, 
in frunte cu: Mtlrietta Sadooa, 
LWy Popovicl societare, er. Du
lalucu, N. Sdvultscu. 1. FJnteş
Uanu societari şi J. Anaslas/ad, 
A. Podesc., A, Dumitrescu, Sca· 
rion, etc: •.•• 

Biletele de vânzare la agentia 
teatrală Ilieş şi Vanga. 

D. C. Angelw:u, subsecrttar 
de stat ia miflisttral de interne. 
a Ullut o cOflfetln/d cu o delt[{a
tie a parlidulul soclaI·dtmocrat, 
care a soUeft,]! autorizaţia ptntra 
subatea zilei de 1 Mal. 

MInisterul de Intvne a admis 
ca social-dtmocraţil sd subtU 1 
Mal prin tfltrunitlli Serf}{lre cdm· 
pt.nellscd. 

Man/festallunl de stradd nu 
sunt admlst. 

In Cl. prlvt,le pe comun/şti, gu· 
.unul nu le admite niCi tntru~ 
nirl, nici 3ttbort cdmpentascd şI 
ma.i putin mani/ea/aţiu.nl. 

România a fost invitata. să par
ticipe la expozilia industrial li a 
cerealelor care se va line în Ca
nada în 1932. 

La ministerul agriculturii se 
studiază chestiunea acestei par
ticipări. 

M'nlsterul Qgtlcultur~Î a luat 
contoct cu societatta de radiolu
ziune ptntru organizarea unul 
ciclu de conferl.!Ile cu caracter 
ogricol. 

Delegatiunea. română pentru 
tratarea conventiei comerciale eu 
polonia va pleca la Varşovia in 
ziua de 28 ert. 

Delegatia e condusă de d. ing. 
Cezar Popescu, directorul general 
al indaslriei. 

Congrt8ul nalional·lib~ral va 
InetDt la 1 Mai. 

Dlscuţ1ilt tII secţiuni vor dura 
tret zile 1. 2 şi 3. Mai. In ziua 
de 4 Mat va ollt'a loc O mare rn· 
"unlre la .. OpIU-, c~nd liberalii 
eonllazd sti aducd In Capitalll 
100.000 de partizani.' 

Fruntaşii partldulul s'au şi re
Intors (" Capita/d, tn vederea 
pregd tlril congresuluI. 

Domnilor! 

Sportive 
a 

, Foofhball-Asociatie· 
Mâine 2i~ Aprilie a. c. la orele 

5'12 P. m. va avea loc pe arena 
sportivă din Parcul .Redey· un 
malch amical, disputa! inlre clu
bul sporliv local .. Crişena" şi 
intre dubul "Ă. M. T. E.- 8 

muncitorilor din Arad. 

Inaintea acestui match la 
orele 3. p. m. va juca comb-

.Crişanei" cu comb. "Stăruinta: 
Pentru afirmarea câl mIIi de. 
săvarşilă 8 sportului românesc 
pe acesle plaiuri, sinlelizal inlr' o 
largă măsură in clubul .Cri
sana;& apelăm călduros, către 

toti spol'tsmanii români e asista 
la acest match. 

, Luca 
- --2 

MULŢUMIRE 
Socielalea .. Crucea Roşie-, 

filiola Oradea, aduce pe această 
cale multumiri onor. publicului 
orădean, care prin sprijinul dai 
cu ocazia chelei din 6 Aprilie a. 
c. 8 contrioui! cu suma de Iei 
13,,478 la marirea fondului so' 
cielălii, deasemenea şi onoratelor 
doamne şi domnişoare, cari au 
binevoi! a da pretiosul d·lor con· 
curs. 

Doamnele: Oabriela dr. Man· 
gra. căpitan Donosa, Lucia locol. 
losor, Maria dr. Bucico, Florica 
dr. Tănăsescu, Angela dr. Ionescu. 
căpilan Dumitrescu, Elena Hor
val şi căpitan Pelin. 
Domnlşoarele Lucrelia Frenfiu, 

Consltmla Lupancea, Mioara 
Miulescu şi Elena Andrelşescu_ 

TribunaUberA') 

Scrisoare deschisă 
Părintelui Mihai Boea, negustor de apă minerală 

Oradea 

c,l 

; 

I 

.. Institutul National RomAn pen· 
tru studiul amenajării şi folosirii 
izvoarelor de energie" face cu
noscut că înscrierile pentru par
ticiparea la a 2'0 Conferlnţd Mon· 
fi/alti a Enu[!lti ce se deschide 
la Berlin, la 15 Iunie 1930. pot 
fi primite incă pâni la 31 Mai 
193Q. 

BArblerlJl·VA ftUJnal cu 
Cretnă 

"RAZVITE" 
fArA apA 

fArA. sApun 

1 
Dupt'1 ce mi·ai luai b~nii. sco/ându'mă din foaie drepturile 1 

mele, f6rl1 un pic de teamd de Dumnezeu, purfându-Ie ca cel ' 
din urmd laş; astăzi, lot depe lJrma ta mII trezesc c(J fabrica I 
de sficle unde eşti numai tu dalor, tn urma fâ/hăriei ce·ai sd· 1. " 

vr!irşit.o (mpofrlva mea, m(J sechestreazd pentru suma de 1.50.00Q 
lei, din care sumă eu nu datorez nici () centimil. ./ 

. Te somez, ca In timp de apt zile dela data apari/iei pre
zentei scrisori, stI· fi aranjezi datoriile de cari singur eş/l respad': 
sabii cum singur a; rlImas beneficiar la cdş/ig in urma pungă
şii/or ce-ai sălJdrşit In paguba mea " căci, in caz contrariu, !Joi 
fi silit a md adresa parchetului. 

lnstituliuni1e şi persoanele Ce 
doresc a lua parte la această ma· 
nifestare intemalională sant ru
eate a se dresa .Instltutului Na. 
1/Of,aE Romo.n ventra studia amt
nQjărli şi folosirii fZlloarelor de 
energie", str. Matei Millo 2, Bu
cureşti. 

La 28 Aprilie IIOr pleca. In El
.efla, un numdr de &ăttni dtla 
noi ~entra a face timp de un an 
practlcd agricoid. Al:est, burs, 

. s',mt acordate de Ministerul Allrl· 
cuUurei şi de UnIunea Camtrl
(or d~ Agriculturd. 

fArA pensuUi 

Intr'un Jnlnul! 
DOAMNELORl 

Crema .Ra.lZVITe" este 
produsul cel mai ideal pentru 
improspăfarea gâtului şi pentru 
depilarea cefii. Pielea devine fină 
şi mătăsoasă. Crema "RaxViTe'" 
face să dispară intr'o singură 
noapte roşeata, diferite abcese 

ele., etc. 

Reprezenlant şi depozitar ge
nefal pentru judetul Bihor: 

IOSIF BAITAY 
Str. Take Ionescu Nr. 3. Oradea 

Dacă superiorii UIi, - cărora li s'a adus la cunoşfinliJ din 
timp toate faptele tale ruşinoase, - n'au găsit de cuoiinlă a lua 
masurile cerute de prestigiul hainei preoţeşti şi tolerează să o 
murdăreşfl şi mai departe. te voi pune eu la Jocul tău, aşâ cum 
meriti. pentru a nu mai nenoroc; ş! pe al/ii. 

26 ĂprUfe '19'30. 
TRAIAN MARIAN 

comerciant 
ORADEA 

') Redac/la nu'şi asum6 nici O rlfspundere pentru cele publicate In a-
ceasUl rubrică. ' 

Frumuseţea sub 
cu utilul. 

orice chip este numai atunci deplină când' se contopeşte 

MUzica, desfătarea divină a vieţii nu se abate dela această lege neclintită. 

PHILI P S, uzinele cu faimă mondială, cari intotdeauna au ţinut locul de 
frunte în radiofonie. au înfăptuit aparatul desăvârşit. 

Impreună cu vorbitorui său, minunat. prin claritatea sa neasemuită, 
acest aparat alcătuieşte o contopire de armonie şi frumuseţe. 

Muzica' Clasică a vechilor maieştri, operile reprezentate pe . cele mai 
mari scene din lume, muzică uşoară de dans, arii populare, pe 
toate le auzim în camera noastră, comod aşezaţi în fotoliu, atât de 
puternic şi de clar ca şi in sala de spectaco1.· 

. , 

Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor eledrodinamice 
, ' Înfăptuiesc această , 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 

., I , "PHILIPSII 
. 

.""...,,,,", .. ""'~-~~ ~'~,'h 

Aceste aparate, 'cele mai perfecfjonate dintre ,toate cele, ":" 
existente până' în prezenf)l cum şi toate. accesoriile necesare lor,' 
se găsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv la 

Libră.ria 
SOCEC& CO·.>S. 
Oradea. Bulev. Regele Ferdlnand Nr ... 71a. 

Se"vinde şi În.·ratelunare~ 
, -' '. ~'. :: '"~o. 
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