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"Dreptatea" protesteaz' împotriva acudrii ce se aduce guvernului cl-'" • , 

voieşte să introducă cenzura • . . . "'-
Pe dealti1 parte, agenţii fortei publice confiscl permanent "Cronica poli- 7, J \ i 

tic' şi parlamentarA", la fel: zjarul "Cuvântul" din" Ianuarie (editiile de pro- :;j 
vincie şi Capitală) şi din 5 Ianuarie (editia de provincie), iar, ediţia de CapitaLă. ~ 
tot de Duminecl, n'a putut Bplrea pân' nu i s'au scos articolele, cari nu con
veneau guvernului şi n'a fost stricat zatul de către politişti. 

Cu alte cuvinte, de formă ... nu este introdusA cenzura, dar, de fapt .•• 
e practicall cu multă iiltensitate, clandestin 1 . , . 
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Tara şi guverftarea Din păcatele un~l~l proaste~"gospodării O înmormântare clasa 1 ·-,1 
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Luptele interne, cu r~n,t"r dt> 

expansiune a meritelur, il elabo
rat in toate liirile, afirmarea vo· 
intii in conducerea comuM a 
Statului. 

Statul era expresiunea fidelă 
a lilrii, colaborând la echilibrarea 
tendin!elor dintre clasele sociale, 
prin disciplină şi armonie. 

Vointa sa era vointa po )oru
lui, aplicată în ameliorarea exi
hibi\iunilor abllzive, În reprima· 
rea răului şi amortizarea dorin
telor anarhice. 

• El nu era lin simplII acoperiş. 
adiiposlitor al Sl1b'erlugilor in
capabili, bun să oploşeasc~ ele
mente a cXror V'aloare consta 
doar in expresia cinică a gf'stu· 
lui şi vorbei, sau într'a unlli ar· 
bore genealogic, cu ramilicatiuni 
în trecut, cu prinzând elemente 
de valoare atunci, iar nu azi I 

In istoria socială a .. ltnr po· 
poare, avem eXt'mple reale, de 
colaborare a întregei natiuni la 
condllcf'rea Statului, manifestată 
printr'un permanent cO:ltrol sau 
O rezistenlă tenace fală de anu- . 
mite fone, ce tindea'l să facă 1 
din viala tării, .m câmp de ex
perinle, rentabile pentru guver
nanli, lamenta bile pentru c~tâ, 
teni, 

Viata politiCă acolo, nu era 
un domeniu bun de eXfllnatat, 
ci un câmp primejdios de 1I1Dt~, 
expunând pe com batanti la ri:i
cuI înfrângerii eterne. 

Meritele, se afirmau prin con
stanla programelor eia oorate, 
perspicacitatea supusă la lungi 
experinle, şi mai presus de 
toate, a acelei forţe morale, 
plină de avânt şi abnegalk. 

CondUCătorii, ajunşi în forul 
public, căutau Sfl nu desmintă 
Increderea pusă în ei, nici sii·şi 
sCtllde persoana În mocirla re· 
negăTii şi-a incapadtă Iii. 

Şi la noi odinioara, viala po
litic;! a avut ca blazon; binele 
pentru toli cei ce-au contribuit 
la cl:H~in'd Statului, prin îapte 
meritorii şi o iudiscutabilă ca
pacitate. 

De cÂtiva ani incoace, asistăm 
la un interesant joc al politicei, 
remarcat print' o curioaSă atitu
dine, a Don Quijojilor electo· 
raii, cari odată investiti cu pu· 
terea gu vernă rii, [nce p a se deda 
la t'x:)eriente pe spinarea ţării. 

Ca dintr'o baghetă magicii, a 
unul scamator nostim, ne-am vă~ 
zut în fala a o seamă de o Ime· 
ni, imbrăcati În haina puterii, 
călcând marFal şi preocupati de 
efectul produs de persoana lor; 
sau răsturna ti lene~i în limuzine 
cochete, cumpărate cu banul să
racului, Îşi plim bă persoanel~ si
mandicoase, in vazul multimii, 
sfidând mizeria golanilor cu fala 
crispatii, crezându·se oameni de 
stat, cu vederi largi şi inimitabile. 

Ca merite, n'au avut, decât o 
seamâ de rude fictive şi o vorbă 
înşelătoare ca sunetul apei tur
burată de furtună. Munca şi ta-

I lentele, nu le au cunoscut decât 
. din vocabularul VIe unui dic
i tionar arhaic. 

1 Şi aceşti indivizi, produşi ai 
lupanarelor obscure, cu o ori

l gină duoioaStl, inzestrati cu cin-

Ilsmul cras al celor ce n'au ni. 
mic sfânt, sfidează şi insultă 

1 cr~dulitatea unei generatii Intregi, 
i pe spi narea Cărora se dedau la 

I experienle, făU nici un risc. 
I lşi pot permite orice f.mtezie, 
j !iira cea mai mica teamă Câ vor 
li. traşi la răspundere odată, în 
i pretori ul tării. 
~ Abilzul pot 88-1- practice, fără 
"l risca; fiindcă educaţia cetale
neascA, le·a dat credinta că pot 

I să·şi exercite În pace eri ce, caci 
leactiunea nu se va reduce de

. ~Cât la o campanie a presei, pe 
_eo consideră de câine ce 
. alri, iar ei caravană majestoasă, 
lnc:arc6tă CIl povara prejioa sa, 
l~i văd de dru ... şi afaceri. 

~ 
Altădată nu exista politician 

de meserie, ci om politic, peste 
tare natura işi arui1qlse: pre

J ~derea,personalitatea integrală 
'J ,i superioritatea geniului. ' 
;1 ,'.~pe. !ribuna(iirii stăteau atunci 

S 
/ entelf', consacrate prin fa pte_ 

Un. 'ogălniceanu, un Bo1intine
Rosetti, Negri, oratorul de rasă, 

, şi cinste recunoscută de toti: Ca· ! 
;) largiu, şi încă multi făuritori ai 
J patriei de azi, cari n'aveau in iată 
" deCât doar interesele binelui 

O public, 
Nu-şi făcuser.1. nici pa la te, ni ci 

" eChicule luxoase. Jşi duceau in 
O . odestie via la, Ca adevarati oa
Oeni de valoare. Respectul pen
alU altlJ.1 era_dus la paroxism. !" ~l vMuva ŞI orfanul găseau a
'O r· ipast şi uşurare a necazurilor. 

O 
. Mu1li dlll!re ei, erau lipsiti 
tmplectamente de monede um· 

!O··;aloare 
;o<~iPe în~eputuri1e lor, c1ădite cu j"l!ri enorme, pline de s.-

doal ea sângerândă a sufletului 
zbuciumat de gânduri cu orizon- comunale 

-----

pe bratele ooastre, şi când i-am - ,. ,~. 
socotit ceasul, - l-am trimis ,1' ~ 

turi largi, s'au instalat ftntmoo, 
fag-ii civilizatiei, dispretuind efor
tul, râzânrlu-si de cinste si cari 
tate, tra tând o tară intrea gll 
drept naivă, Naivă, pentrUCA na
lia, multimea aceia de nctijili, 
ce-şi târfisc trofl."eJe cântate În 
momente de liri~m electoral, rn 
noroiul pasivitătîi, într'un ritm 
de dl'zol" bilă ifly-tivHate st~ D~- I 

nili doar de un singur gând: 
asteptare şi r:lbdare. Dar până 
când? 

Şease atelie.re ale MunicipIului Oradea au dispărut fara urmă 

Dupd confiscarea ziarului" Cu 
lIdnt~l", numerilt din 4 şi 5.1a
nuarie a, c. d. N ae Ionescu di
rectorul IJce!ulaş ziar, fn n'umă
rul din 8 l.znuarle 1930 a scris 
un articol InWa/al: .,Povestea 
pe dos a lui Dorlan Grey" Un 
adelliirat rechizitoriu la adresa 
gu~erflultll şi în special pentru 
d. Iuliu Maniu. 

dincolo; să Învârtească praştia ,: l' 
şi sa şi chitească drept în frunte , 

1; Uri3ŞUJ. Şi ia!:. bratele i·au Ctlzut, . 
şi de pe zidurile ce'.~ tii noastre.,.,..,.' 

i 
~, 

O natiune întreagă se vede 
astAzi, Într'o tară cântatii de 
poeti, pentru fTllmuselea ei. du· 
cându·şi pe drllm~Hi glodoase, 
calvarul, prt>gătit de o guvr:rnare 
al1pmică. 

Trag'e după ea zdrenlele fâlfâi· 
toare în vânt, ca un stindard al 
durerei. In colibele tiiral1l1lui, s'a 
instalat hidra lipsei şÎ- a foam ,>Î. 

Pro~eniturilor, cari au văzut 
lumina, nu le poli stabili un 10:: 
in clasfic:nea zoologică. Nişte 
spectre infiorhtolre, peste cari 
apasă blestemul zilei, ei fiind 
ispihitorii nevinovati ai indo, 
lenţei. 

Muntii poartă aur, iar Iii lor 
Îşi cersesc bucata de păne, din 
poartă in poarta, pllrtând pe dru
muri mândria nalional,j". 

Alecl.! Russo, intr, ba odinioară 
pentruce Iara lui este a~a de 
trista. când dela Dumnezeu i s'a 
dat frumuselea şi bog~(ia şi fii 
voinici, cari s'o apere? 

Am scrili şi la inceputul ana· I 
lui trewt despre dlsoariţia al,· 
ilere/or MflRciplult11 Orldta, cbn d 
am urut, si se dea un CQ'1luIIl- 1 

cat desore soarta celor $~ase I 
ahli~I' •• d ,Ua,' c~Ute .. 1i 
ce s'a făcut c:u aver~a c/)_· 
munalll de citeva milioane 
lei valoare, CIIre ° reprezen
tau fostele atellere comu
nale, rari erau Inzestrate -
dupl dU suntem Informaţi 
.- cu instah.ţilmi m~derne 
fi ar '1 putut ocupa de pil
da şi in prezent, cind şoma 
lui ia proportii ,1 in Sihar, 
circa 200 meseriaşi şi lot 
ItlWa muncitori. 

Dund ctle s'rise de noI, d. 
dr. Ro m u 1 Pop, mtmbru (TI 
comisia /rtll!rlmară a ora1ulul 
şi conriu"dtor pri rt~lpal al se:
fiei economice, ne·a răspuns: 
că nu ore nici o cl1noştlnţă de 
cele' petrecu.le mal 'nainte În 
1!(}Sf}'11.ăria comunald - şi avea 
dreptate' fiind nouve"it la prl· 
mărie - dar, ne promitea: că 
va ctrctta cazul şi cd la timp nr 
va comunica şi r.'Zultatul cerce
tătilor, adic1 unde şi in ce sililUI't 
se găstsc fostele ateliUt comuna!.-. 

E1te cert, că urmărirea dis-
__ . ___ .L 

părulelor - ca en basmt -
ateliert, necesitd timp tnde/ungat 
şi d. Romul Pop, mai are şi 
alle muite lucriiri de rezolvat tn 
calliatea dtmnitdtii ce o~l1pă tii 
comisia interirnard; Insă, după 
IJII 011 de aşteptt' re, credem: că 
avem drwtul u t:ere din nou sd 
se facă odală lumină, pentru a 
nil se aşfunt dtf(nWv prafUl 
uitfril şi peste o aUIl de im· 
pOltant~ chestiune, tum e 
cea II atelier.lor comunale, 
cari, repetlm inc~o:lata: va· 
lurau Mal multe milioane de 
lei $1 in nIci un caz, nu se 1 
se poate şi nU trebuie sa: 
se trag31 ş' peste dansa: 
m1Jşamaua, CUm s'a mal in. 
lamplat In alte oeaziuni, orl
cari ar fi Interesele unora 
sau ale altora. 

Deocamdată, n'aducem nlei 
un fel de acuzatie nimănuia. Nu I 
precizăm altceva decât: că la 
"r~muri/t, cdnd primăria trebuie 
sd se tngrljeawl de ,omeTit ră
maşi pradă loama~i, Crnpreună 
cu familiile lor, dă din colt tn 
colt ş~ nu ştie de unde sd scoată 
atdta bănet, sd poatd vtni efi
cace fn ajutorul celor lipsiti d~ 
hranti şi de un băţ tn sob4, pe 

Iltrul cumplit, ce s'a abătut şi 
asupra oraşului nostru; atellf
rele comunale ar fi ajufJt mult 
la rezolv/rea rnţtleafJtd aprob
ltmti, ce survIne rtgulrJt de cd
tiva ani, 'fi timpul lunii. 

Dar, dacă d, dr. R,)mul Pop, 
n'o fi reuşit a pătrunde perfect 
che&tiunea atelierelor municipiu
lui este în schimb la pr[mărj~ 
nu' alt om, care, credem, că nu 
are nici un interes a mlJ.şama
!iza aventuroasa afacere a alelie
relor comunale şi care este im
posibil să nu cunoască în ce 
stadiu se găseşte chestiunea, în 
întreaga ei evolutie. Această per
soană, e d. Mihai Popa, şeful 
de serviciu al seCi iei economice. 
O-sa trebuie să vorbească tot ce 
ştie, pentru a nu risca să fie 
bănuit că tolerează a se lăsa 
pierdută o avere comunală - deci 
şi cetăţenească - de mai multe 
milioane de lei. 

De astădată, fără discutie, nu 
vom mai aştepta un an de zile 
rezultatul; liindcă a fost destul 
ti m p pentru orice fel de cercetări. 

Adevărul, Oricât de crud ar fi, 
t.rebuie să iasă la iveală; iar, 
cei vinovati, să·şi ia plata fie
care după fapte. Rep. 

Rtlndurile ttl~nrte din pan(J d-/ui 
Nae Ionescu, au o lnsemnătate 
deostbită, ele neconstltuind o 
proză de tarabă, Irau coman
date de ,.patron" să iOlleas:d tii 
adversarul de altă culoare poii
tică. 

Ari/colul din • Cuvdntui" dela 
8 lanullrie 1930, va rămOne o 
pildd documentard generatiilor 
viltoart, despre camdionismul 
politiclanilor de azi şi va ,vi· 
d~nţia totodată "ostuiatul pre· 
sei (n actualele timpuri şi tII lupta 
de-aşi afirma prestigiul ei. 

Rtproducel1l aproape tII fnlu
glme citatul orticol, pentru Il do
vedi şi cu aceasttJ ocazie: cum 
1şl tale singuri - \lorba roma
nului - craca de sub pieioare, 
actu1/ii guvernanţi, Cncercand să 
gâtulascd presa. 

de unde cu mana SlraşilJil oc:d· ;' ,'. j 
lor îi urmarim de 11'1 a;J rl(';;, r+- , 
cu inima strânSA pa,: ii, îi ;2._C, ",1 . ;-
închinător dumnezeului pdgdni~o .... 

ştim, la no e iHg şi str" -' j/' '. -:..,j 

şi Du mnezeu e a5~- ~'_ .... 1' 

, . 
dela fie care \1,; ....... Jertf" !~; ~ 
darii de sine, care e ... 't,l mai \;1-
tunecatii dar 'Şi Cl~;' Il.; ,.~'ll '': , I : 

povară Şllm, dincolo I~ fl1i~h"·; ţi: 
e belşug şi SIII;,ei ci:; _ .. ~' .-' 
pitele Sl1nt ffillll';', ,-:-·,'_~.,,:/i,a; Q. 

aceea l-am trimis pe el. p .. ,!. '/ _, 

ca il crMellm "~<:"uS ispitelor. \ 
N LI a fost, ~i iaHf, ac .. ~.~ m:l! il. i 
• ~ murit la viatii. penlru--Cl{ Il ' ; 
InViat la moarte. Si.i-l Îng;.,)păm • f •.. 

in sufletele noastre. da, î1'l('el şi ,1 

Im - ca Sd nu simtă i a fost t < . j' 
nostru, l-am iubit; :Lcii s' _le ',_ 
deştepta, şi·;tf da SNtna-J, irI . 

îngropăm pentru că'1 ,_;~.r!. iA ~. /J.,' ·~ .. ': .. I.··. 
ce bLm f Ar fi dur~ ea nOlllilr;:; Il 
mai mare înca decât a lui. 1 j' .,. 

Iar după Ce va 3jL.!Jge I? 11 ". ~ !i! 
~~~es~~cr~n~:r~~" ~~i~~O :- -";, 1e 
trunde. Să Sllne din nou trâm::-. ;,",;1 
lele de luptă 1 Nap: "mese" . I 

Dacd d. M1'!fu. a r~,rt"'ii'" '.;.: .. 
fa~e sd-şl piarda spr/jilluJ • CII' .; I II 

j jţ,<, r 
vântulul-, se poate tia;... iesltt! - r " 
concluzia efectt!!)r C~ vor de· I .J):' 

.r '.1'; 
curge din a:::'st tl/~nlmtf!t CQp1- 1 .'" 
taI 06ntrll guvernarea fl-~;;.;.. ,< 

Pentruce dar şi·acum, în ace
iaşi tal'8, bate vântul sărilc'ei 
şi-al durerii? Nu este ea înze· , 
strată Ca şi pe vremea lui Aleeu I' 

ŞOIUaj şi şomeri 
Din moment a ş/ zif1m L_<: .. · _ f Y 

valttul- lrece pp pozi/Te. se p', t .. 
. număra cu preeiziane zilele d.m J 
, le mai art de irdlf (!ulIt!T'lIJI. '. ,,'~ 

O. Maniu este fajă de noi 
într'o situatie ciud \tă. Ne iubeşte, 
ŞI toluş amintirea noastră îi face 
rău, Ne iubeşte, pentru ca nn se 
poate sustrage credinlei noastre, 
spiritului nostru de jertfă perso
nala, hotărârii noastre, curaj'llui 
nostru, stalornÎciei noastre.' Ne 
iubeşte pentru cit suntem imagi· 
nEa vie a ceea ce fusese el insuş 
când nu era la gnvern.· 

Dar pentru acelaş motiv pre· 
zenta noastră îi face rău. Cuci 
iată, după un an de guvernare 
în care el Îşi Îl1chijluise că va 
muta muntii din loc, noi st~m 
exact pe aceleaşi pozitii, luptând 
pentru aceeaş cauză, tot aşa de 
hotăriti, tol a,a de iluminati şi 
înccezători în ceeace trebue sl 
vină. Si pe măsură ce profilul 
nostru' se precizează mai acut 
tăiat pe cerul luptei, d·sa inte. 
lege, că trecut din .010, în lagă- l 
rul stapânitorilor, nu numai că " 
nu a realizat nimic din tot ce·i 
cluc0tea in suflet dar cii se con
Îl.mdă din ce in ce mai mult cu 
foştii lui du $mani, afundârtdll·se 
până la pierzanie În smărcunle 
fără fund ale politicianismului 
românesc. 

Russo ? ! Stomacul gol - esle ştiut - e 
Pentruce? P,~ntrucă a fost în-' cel mai prost sfetnic al individllllli. 

vălatii să rabde prea mult şi Să ! Prin acest mod de a spune, se sub
ierte tot aşa, Dar oare pân6 când linizlZă actel\! disperate la care 
se va abuza de buntllatea noastră? trece moi lot insul din cauza foa-

Până cftnd? mei. E mare lucru şi trebue sit Iii 
Toate au un sfJ.r\>it ; unul tru. un supraom, a te putea dispensa 

mos Ca un aplls de soare, altul I chiar d" shîcful neCl!sar, ml1l1u
furtunos, ca năruirea unei stânci. mindu-te, -- mai cu seamă !n ce 

Ţara aceasta, socotită ca un priveşte hrana - şi cu pulin, sau 
drept a1 polit(cianilor de meserie, îodurând ,i lipsa pentru a nn ceda. 
va ridica captll, iioroasă Ca pentru a rămânea In adev!1rala ac
Simunul deşerturilor şi-atunci... cepjle a cuvuntu!ui: om. Dar, pen
cine va scăpa? tru a intruni omul şi aceasUl mare 

Spiritul reaclionar, lâncezit de calilate: nbtinerea, în primul rând 
răbdare, O să fie mai groaznic, i se cere şi ° mare putere de voinUi 
1n ultimul efort pe care-I va face, care nu poale fi decât rezultanta 
Or să se prefacă atunci în ce. unei sl:inătl'ifi exemplare, a unei con
nu ş:j, tot ceiace s'a clădit pe stilul ii fizice şi intelectuale de 
minciună şi fraude. bronz. 

N'avem icoane vii în istoria Aceste calWltt şi acest auto-
popoilfelor, Noi ne-am obişnuit regim de demnitate se poate In
să credem, că nu se poate petrece lâlnl la intelectual. El, muncind in 
aşa ceva într'o tară agricolă. ,mai putinii măsurii fi:dceşle, poale 

Just, Însă paharul e plin şi-o i invlnge mai uşor animalul care 
singură picătură, va face să se I trăieşte in fiecare individ. 
verse tot noianul de suferinti, tot, La prolelarul manualseschimbll, 
rflul de lacrimi al răbdării şi lipsei. j diametral logi~a. Munca ce o pre-

Timpl11 O să schimbe tactica. I stează continuu fiind in cea mai 
Să se dea adevărata valoare mare mi'isudl. de ordin' fizic, cor

fieCărUia, spre a nil se mai face I pul du se istoveşte fn mult mai 
experienle tâmpite, pe spinarea mare mlisurl ca lain!electual, şi in 
unei Iări Întregi. acelaş grad, In mod automat işi 

Locuitorii ei nu sunt nici ie- reclaml regenerarea forţelor_ Altfel 
puri, niCi şoarecii; sunt oameni se iroseşte definitiv şi refuzli, lipsit 
ce cugetă, şi dacă a slat intr'o de vlllgli fiind, a mai cx.ecuta orice 
pasivitate condamnabilă, fării să \ actiune 
tragă la răspundere pe intru~ii Con~omi!enl cu drepturile la 
politici, pentru jaful filcut, e că vială ce ,i le reclamll orice Irup 
aştepta seră să He indeplinite fă- cu un stomac hlim~sil de foame 
găduelile. N'au VAzut insă nimic, - in chip cu totul violent decât cel 
ci numai minciună şi farsorie de hrllnit la vreme - se Inăspreşle ,i 
panoramă. spiritul, se Inlunecll şi l'nţlonamen-

D.lr Îndată ce au văzut că tul, mai cu osebire când flămânzii 
sallimbach politicei, tind sa facă au prilejul a întâlni la tot paSul 
din,a.~ă O şan~rama, pentru sca- indivÎ1.i imbuiba\i, din a dror ri
matorule lor, mş~lând~·le ~re- I sipă dAnşli ar putea duce o vialii 
dlnja, VOI pune mHHa, dand Pler-!..satlSfl1c.litOare cu foii al lor la-
zărit pe scamatori. .. olaltă. 
~ N'dşteptati vre~ea aceea, fllnd~ r De aci se naşte şi revolta sufle· 

ca se poate sa fie răU. Nu va fi teHllcl! care comprimll. apoi ura de 
scăpare nici in pântecele mamei I c1asi1.' 
iar gre!el,ile ftlyute cu intenl~e A{esln sunt adevl1rurl crude. 
sau i(lf6. mten!te, ar .sa·ŞI 'p1B:- , pe cari ar trebui să le cunoascli 
tcască tnbutu! 111 pretorlul naţlun~_ : şi să linu ,,~amă de dânsele şi cei 

Şi grea e Judecata poporulul_: ce dati ocazie ca suferinta să fie 

Teolil Dlamandl l şi mal amarnică. prin conduita lor, 
!!!!!I!!! 

filuzeui UniUEi'Sai ill tiparului I 
De cir. A.. Ruppel. directorul Mu, I 
zeului .Gutenberg" din Matenla 

Dirz partea d-lul dr. A R<lppel, 
dlrt:lorul Muzeului .. Gutu'l.btrJl
din Maitntll, am, primit, cu ru· 
r[lim i .dia de a pu/1lica următorul 
ist Hie apel pentru f1fUZ'lul s'lu, 

Către ,lnul 1445. avu loc la Ma
yence, un eveniment de o impor- I 
lantă unIverSală, care hebl!1 să 
s·:hlmbe laţ .. lume!. Evenimentul 
constă in simplu fapt, că loao 
Gensfleis':h, numit si. GlJ.tenb~rg, 
cetat~an din Mayenc:e, in 'lenta -
servh,du-se de caractere mobile 
confectionate dIn metal toPit-; 
arta de a 1mu1li cu o repeziciune 
uimitoare şi intr'un numar aproape 
nelimitat, manuscriSele, ctlri până 
la a,:eastă epoca, nu erau accesi
bile decât pentru Uri nURllir llml
tat de oameni. 

Prin Inventlunea aceasta, ştllnta 

lumei, devine proprietatea intregd 
omenirI. 

Ceiace n'a putut face descope
rirea Americei şI reforma lui Latha 
făcu loven1iunea lui Gutenberg, 
'lchlmbând cu totul Jnfăţişarea 
t'mpului sau şi resfrângându·se 
apoi a~u pra desvoltlirli tuturor do
meniilor vietii omeneşti din epoca 
modernă. 

ITlvenllunea sa avu o influenll 
decisiva asupnl gândlrel, persona· 
litatii, şflinţd şi ariei, econOmiei 
şi technicel, contribuind la dru· 
mul cAtre progres. 

Daca cineva merltii numele de 
.. 1"'<iIintell" tI'11ţ)ud 'or mod~r::,'~" 
8( esta !VI e ni:1 CiHbtc1pbor Ca- I 
lu,'1!:-, Ilie! J\Llrtin L lIther. ci nu-I 
m,i jOiin GlIt.·ilh~r~, "I~o"rece 
m'mal j(ellluild IL'estula.se da10- I 

cum şi cei cari au mISIUnea a se 
Ingriji de soana celor lipsiti şi a 
plizi ordinea; din moment ce armo
nia Între diferite straturi sociale 
nu existli şi astfel Cum e zl\mislită 
socielillea tn timpurile de fată nu e 
nici o nlidejde că poate surveni 
curllnd. 

Datoria celuf cari şi-au Ilsumat I 

şi riispunderea unei linişti perfecte 
lliunlrlce a tării, pentru ca ea să 
p·oată merge Inainte pe calea pro
gresului clitre care tinteste. nu este 
numai aCl,lell de a reprima prin ba· 
lonetli sau cu ml1rallera dezordine le 
ci, sli ia, Inaintea Init.Jurilor repre
sive pe cele preve:n1ive. Or. pentru I 
a preinlâmpina. excesele, s~ impune 
a inlălura cauzele cari le determină. 

Pentru rezolvtrea rajionalii a o· 
ricărlli probleme - cum e şi cea 
a şomajului e necesar mai in
tâl a o studia serios, pentrucA 50· 

lujionarea superficialll . dacă se 
poate spune cli aceasta este o 58' 

1isfaccre a oridrei chestiuni- dii 
totde:auna rezultate efemere. 

Luăm de exemplu stadiul şoma
jului din Bihor, care - este foarte 
just - are şi o lature de proveni- I 
enjli de:pe urma crizei mondiale, nu 
numai a celei din tara noastra. sau 
din regiune; Insii. tol aşa de ade
vărat esle ci1 proportiile luale de 
şumajul din acest judeţ au re:oultat 
şi din pricina allor cauze Îocale, 
înlre cari ocupă locul de irunte : 
nepriceperea celor chemati a solu
tina o asemenea dificilă problemă. 

Totu.. dacii numai unii dintre 
numeroşii .binelntentlonaţi" cari 
au bătut monedl1 din interesul 
- cu care s'a\1 lăudat - că'1 

poarlii muncitorilor, s'ar fi strllduit 
nu cu cine şlle ce eforturi, sll-l 

- solutloneze In mod practic" şoma
jul din Bihor, de n'ar fi displ!.rut 
complet, In tot cuul, n'ar fi numi
rat atatia lipsifl de lucru, - deci ~ 
de posibilitatea de-a.i hrllini fami
liile şi pe dAnşii. 

Bihorul este bogat tn multiple 
şi deosebit de valoroase minereuri, 
metale şi piatrl!. - exce'ând 'in deo· 
sebi marmura neagră şi colo'al!\. 
dela V lişcău, .- cari bogiijii imense 1 

exploatate şi cu participarea Sta- I 

reşte progusuJ ce deosebeşte I 
evul modern de cel mediu. 

FAră geniala Inventiune a ace
stui mare cetăţean al Mayence
ului, noi n'am fi ceiace Buntem 
8stăl.i. 

Omenirea ştie ce datoreşte ace
stui om. Pentru aceasta li oferA 
fiecare omagiile sale, ori decâte
ori se iveşte ocazia. 

Numeroase monumente I s'a 
ridicat, ca amIntIre. mărelei sale 
inventlun!. In 1900, cu ocazia 
a cinci suie de Bnl dela naşterea 
Stl, avură loc serbllri fără pereche. 
La fel In 1940, la aniversarea al 
c;ncel~1 centenar al Inveutiei sale! I 
omagIile ,e cari lumea le va oferi 
acestui mare binefăcator al ei, nu 
vor fi mai pulln mlll·ele. 

Ca sa se creeze iosl! un mo
ment viu 'II demn. pe:1t,11 o,2:'~ 
geT1'u ., "f'II.i' iiM, 5' a !<)nrLli"in 1 g{J!. 1 
la M~ mce, ~Mu~e" I GU!'~llber~-. i 

Acel ~ muz<~J. a:e drept 5:0J.' , t . . I ca' BC ,uIUlIrl'!\ iIl tot ce' .C'! lIe:·- 1 
~,e..11' .. i~ U1iirtl.lrÎe rni'rel in\'etlţ1 t1tJi I 

tului, pe lilngii fllplul că ar fi adus 
naui venituri visteriei ţlrll, al' fi 
putut ocupa tn tntreprinderlle de 
exploatare şi in industriile lor anexe, 
pe loii ,omer ii Bihorului, mai rll· 
mllnând locuri şi pentru aili munci
lori din alte regiuni. .. 

Ni se va rlspunde - poale 1 -
el lipsa de capital este cauza prin. 
cipali!. care Impedicl a se realiza 
un mllgnific plan de punerea In va
loare a zllcl1mlntelor solului şi sub
solului bihorean şi cl. zadarnic mal 
agltlîm chestiunea. 

Realitatea este. tm,ii alia : 
Intre delinlltorii de capitaluri 

respectabile, ai Bihorului. sunt şi de
stui români, ba unii pretin!1i devo· 
toţi amici ai norodului, tnsl!., nici 
unul nu voieşte .ii bage capital In 
Intreprinderi ce ar stringe depe 
drumuri cârdurlle de ţl!.rani, cari 
neavind de lucru la el acasii, fac 
hamalâc la mari depiirliiri de fa
miliile lor, riim ase tn plata lui 
Dumnezeu. 

Şi ceeace este profund de ru,i
ROS 1n atitudinea nepatriotică a ca
pltalişlilor români dela Bih<)r, e 
faptul riguros exact: el majoritatea 
celor ce stau neplisiilori falii de 
miz'rill neagrl In care se zbat cei 
fărl de lucru, slInl ridicati din mij
locul tărlnimli şi al meseriaşilor. 

Ajunşi acum .domni·, şi'lIu uitat 
obârşia, rellegllnd·o, 

Noi românem tineri şi senini, 
de-asupra contingentelor, incre· 
zAtori în victorie şi totuş gata 
de jertfa supremă; - el îmbăt
răneşte se bojeşte, se inchirceşte, 
şi se face urât-urât ca omul chi
nuit de duhurile rele ale nep'" 
tinlei. Suntem portretul tineretii 
lui avântate şi al nădejdilor llli ' 
rn care Încă crede dar pe cari 
nu le mai poate implini; - sun
tem mustrarea vie pe care el mă
soară ceas de ceas in trupul lui 
înaintarea mortii. 

Dorian Grey, când a priceput, 
Înebunit de groaza, cât de adâncă 

etit e de hilrluilif prr,; Ul ' '\,..~ 
aceastd tară, viitorl!tetf' mal f ..1 'ti 
nelnttlrziat .,Ii .iM"cdi din noU şi ~ 1- 1. j,; 
cu prlsoslfl:d: cd Dt~ .. el. este ~ 
1rrtradt\1ăr (} ,mltre şi 111 StCl!'IJ1 ' , . ;;.".1 t'. 
nostru şi lUI o fiellunt. ],: < 

Presa a adus la pa/ne p. 't- J. :' 
dul national-tdrantsc $1 fOI ... . ..: 1 j I 
il va lngrQpa . ~a.~eia~· f/t1rn:rti.: .!;;.I 

~!:~a;:r:n~a~~~~~'d 1.,. r·,· ., /".;' .. '-r. j. 

_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""''!"'''''!!!!!!!!!!!!''!c . . ....' t" '" ...--_ ... .!L. Ii ~""1 

C .. 1!lJ" ·._r .1 
Or.~'!~· .... ~ ........ t :"r'>J, 'II1II. ~ ~II..", .... " ~'i " __ '.i I 

dela Hr1!::~. f~~~ . ;I~:' 
atMos~er. S~ :tt: .......... 
tavor_~.:. "'u.:a&rda: 

Guvernul a prinli, pe ~; .. .w 
de Luni ,-ap!) ... ,..: "~if":~';:;'~:,.( 
din partel!' d;.o''''!"aţ:d ro;o;A.u~ 
dela Har!!' !llmpr a staaialu i . 
conferinţe.! rePIl .. stil!Oi ..... __ 

Din rapoarte rec:"l: .... $itud-
tia ţl~ii JI<J&stre ~~ conferlnt-li . 
este din l:t"le ...... .:; .. :;~. ,".~ . 

Atmosh-ra cre~ti 'a PariI. 
16 sânul conferinţei re~ ... 
fiilor ori f' n tai e, l!Ie n'I",,,ti .. !>, 
şi la Haga iu i."UIIl'er........- 'l 
telor revendic~ "1 ale României, .' 

D. Iuliu :~nin .. krimls de 
legaţilor nC'7"1 r'oui instn.c
ţiuni asupra ah""""!! viltol'!'-e_ 

Regulamentul legii 
administrative 

< a fost elaborat 

r P 
f l' 

(> 

Nu vrem să fim de loc prooroci. 
dar, astfel cum se precipită eve"j
menlele, orice om cu mintea clarI!. 
poate Intrevede a apropiatele Vre
muri, când, toti cei ce au stat cu 
mâinile pe şolduri, '0101' regreta cum
plit atitudinea lor pasivl!. de azi ,i 
zadarnice le vor fi atunci sfortările 
de a indrepta ce singuri ,I-au dl1-
râmat - adlcl1 Increderea popOru· 
lui - clici va fi prea tArziu, 

ii era căderea şi.a spintecat por
tretul. Exact În acelaş felin care 
d. Maniu - măsurând pe oglinda 
pe cari noi i-o tinem statornic 
În fati, deosebirea dintre el de 
ieIi şi de azi - a dat ordin 
pentru confişcarea ziarului nostru. Ministerul de Intunt a termi-
Dar peste trupul lui a trecut, nu TIai elaborarea regulamentului de 

, ~ ; 

-'1 , ~. , 

C. BIHOREAN 

CeHii şi răspânditi: 

"ECOUL'· 
organ de curaj românesc. 

peste al nostru I . _ . aplicare a legii pentru organiza-
Şi in asemea.ea. împr~Ju~ă!1 ati rta administratiei lo::alt. 

voi poate SA pnml~ VO!O.Şl mcu: Regulamentul conţine lIU mai 
rajările de lu~tă SI mâmlle .caTl putin decb.t 1341 articoll, adicd 
se Intind, pnetenesc deschIse? mal mult decât tnr:loitul art'co~ 
Nu, nu J Hotărirea noastră e mai Idor di" lege. 
neştirbită ca ori când. Dar Iăsati- Inr>vafla acestai rt.l!ulament 
ne Întâi vreme să ne îngropAm constă tn aceea că tratează ma
mortii 1... teria, pe capitolt, astfel cum estI 

Caci ne·a murit un om. Cel frnpdr/itd şi fn lef!I. . 
mai vrednic şi mai curat dintre D. miII/sira Ed. Mirto a n.
noi; în Davi 1, i!\semnatul de I viJzut proectu{ de rtgula ment, 
Dumnezeu, nu am fi crezut mai care va ft trim!s Conslllulul It· 
mult. L'am purtat plin de nădejdi. giJlativ pentru a-şi da a,izul •. 

-.,1 

--, 
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J 
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fAcută de Gutenberg; vrea tnsă Mayene-ul fu cel oare-' ai'JU 
In acelaş timp sA strângă, s~ (:xa- marea sa Invenţlune. MayeRc-ol 
mlntze, sa expună şi SI publice făcu tn 1445, prim. imprimare 
şi ceiace se referA la Istoria Iru- tipograficA dIn E"rop~ cu ,.frag
prlmerlel. In toate ţările civiliz.ate mentul ultimei judecall". Tot Ma
din lume. yen-cul fo Cel care crele dela 1452 

Programul muselui, era deci pană la 1455, capo- d'opera Impri. 
deie! Infiintarea loi International, merlei dia toate timpurile: B.blta 
pe!Jtrucă opera sa no se m~rgl- fo 42 rAadori. 
n.<'şte numai asupra lui Gutenberg, Ja M~yence este imorrnântat. 
Ci ea alinge şi toate celelalte lro'" La Mayence a fost dnstit, cu toata 
prlmerli ale lumei; nu S8 oproşte 1avoa şi 10 tot ti mpul, geniul lui 
la un număr IImiLlt de tari, el Gutenberg_ Tot aici !il'. ridicat 
se resfrâng~ asupra tuturor . farl- m0numentul sau cel mal măfI~t. 
lor; Se intinde asupra intregel sta· pe care marele Thorwlldseo l'a 
rli a imprimerlel dela Gutenberg cre\at pentru Gutenberg. Acesta· I 
~f până [n zilele nOllslre, 1mbră- Mayenc·u, lucreaz!!. pentru mu~ 
ţlşând toate procedeele tipografice. zeul Giltenberg, m!i bine de 25 

Cu .@j;est program, Muzeul Gll- ani, spre a fj şi ajunge, cu. pa· 
tenbe"g, pretindu să fie muzeul ternă a tataror imprimerlilor dio 1 
universal al imprimerlel, sau cel lumu intrellga.··'"""w 
puţin vrea sa ahm",~. ,\I'/'sle~ s:ln~ raţionamentele l' 

La ,,"ceml!, mUH'ul ulliversal, p~rltrtl cari. fvhv€'fiC-ul e lo~ul 
s'a (~5Clli8 la Mlv('lice, l'lt,'O preclesthat ca ~!t }ntocme~s:l ~ 
cas~, I1wn!tă .Zum C'Il ter:berg.... acut ml1l".eu, .' el\nli scop esle I 
t., .are s'd ;1.~scul. malde Inv,~n- ! de-a eVI!:,"I~tia Mia luI Gut':Jlberg, f 
hl:r puţin thlP jr\alnie de 1400. i dela o,igi!,!P3 S'i fI~1'\1 la ;'erf~.,:- I 

punea din zilele noastre. ,
Mayence este oraşul natal al 

artei tipografice. . 
ClI tOlte ca S'a Imprimat tu 

Asia, când Gutenberg, era copil,. 
prin ajutorul .ramel, con~n!nd cu
vhte Intregi. deşi. cAJiva apllră 
teoria, eli Laurenz Jaoson Costel 
de Haadem, a inventat Caracterele 
de metal, Foalotea lui Gutenberg, 
totuşi toti savanţii şi tOate natiu· 
nlle civilIzate, SUDt de acord de- a 
recunoaşte 'că imprimeria inveDtat~ 
In Mayence •. e cea care a cucerIt 
globul. 

'ata pentru ce, oricine se 11 1I
meşte discipol al lui Gutenberg 
şi care datoreşte ex:lstenţa sa utei 
acestui geniu, ou va (rebul si 
eslte atunci cAnd Se lucreazl: ta 
p.1zir"8 case! sale paterne, cAnd 

'...- --

. ' 

, . 

se i1j!tă IJ~ :ntr.'jk<!r(''& şi m:u:rf'd . -:..c;r~ 
rn\lT~JI.:1 {J,t reetl::,,\!, in Ol'Flilrer. 
~arj;ltelui Cţ lt'I '1 Il 8j tt:t.,rOf til'· ,: t 
prl rnerlllc,t_ •. 

Mlle,,1 QoJter'll"~fR', t'ebu'~ 511 v; 
(!l~il~("J; l.! tJ1J.qlrro 2-aJ ~ r~ 

, 
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'Cecul 

··'_"';'·~;:;'~·~':';e-id-O-SC-O-p'---""M-are-Ie--;U-rn-eu--, -V-I""Z'-ta-,-'I _5_-S~T--:'-T=f~ -:I~R= 1 Ş 1 F APT E 
al Teatrului Carabu, ' ---

Sunt poa.te putini, c~l cori marele 
,Uu ce număr de suRete, hri· Dlrtcliunta C. 1 d n c: s t .' Din partea Dlrtcţiunl. rtglo

nalt P. T. T. Oradea, primim 
IlrmntoartI~ : 

dragoste de mumli, ler fală de 
ceilalt', CII. octumă",: sCtld~ ~ora: 
lui celor rii [naşi sa dura ŞI mal 
denarle carul statului pe urne· 

parle in slujb& ca nişte "răi ne
cesari" ... II s' IIU dat conlracte 
numai pe câle o lună •.• ne,te pimânlul răbdiitor. Cu cel mIII formidabil succes magazin 

. loti după ultimele statistici, Bucureştean 
." numărul tuluror loc·jitorilor depe • t .Inlftlcât reporliţio sumelor 

ÎnSCflse in bugetul general al 
I Slatului pe finul 1930. nu a fost 
II incA făcută, aulorilăli1or exteri· 

Intelegeti del.:e e vorba: ,. 
Cum pretinde câte tlfl gală· 

gios sl\! de deBce 1 s'a pro· 
mis, pleacă inj6tă dela BllCU· 
reş!.: o nouă dep~şe cu sLI t,;· 
legrofic - că do'aceetl e poşla 1 
_ şi d 1 ul cutare nll I s~ {Ilfl! 

prel~ngeşte l~onlradlll dela z.t 
'ntă' ..... şi p8r!iz1nul îşi ia în 
primire ciolanul. S:mplu, ca bLl
nă z!lIa. 

.~ glO:~I!m:r:rtl~8em~~~~~:,()le : RMev'lsita~lnS2 ac~ş~~a~~. uril! 1 l~ [~ 
America de Nord 295 m,lÎoanp, 
America de Sud 65 milioane. N. VIădoianu şi N. Constantmescu. 
Africa ilO milioane 'Ii Mare montare. 

oare. Directia Generală P. T. T. 

\ 

an dispus ca in cursul lunei la· 
uarfe, 8. c. oficiile poştale să 

I el.bereze la cererea formală o 
II autoritătllor. timbre speciale pe 

rii lor. 
Dar, menif>rA, Bdoplllt5 de 

conduci\toJii supremi ai P.T. T,
ului fată de slujbaşii .săi, .e vi
Iregă şi fală de fllnc1I?n6T1i su: 
peri ori, nu numai fata de cel 
miL . 

Australia 31 miiÎoane, fas4 costume, decoruri. 

ceiace face peste lot 1~l7 mi ~I(~l[~[~ IIollne, dirora pltmfmlul le o Personalul artistic: ~ 
feră exIstenta, 111 afarli. de sutele D. n ele: Natalita Pavelescu, 
de mii de animale necllvânlit- Violeta Ionescu, Lizica Petescu, 

--mare. Ro%Zi·Rozzi şi d-oii: C. Tiinase, • 

credit, contra nuei chilante ne-

\

limbrate, În dublu exemp16r, 
semnată de şeful flutOlItălel re· 
spective, urmând ca această 
chitanţă s~ ipoarte acela.,l nu· 

Princlpiile de eehihte de can 
sunt călăuzi ti - de sigur!
iau determino.l s~ se poarte du· 
pă zeci de eni de zile d~ ser· 
viciu cu func1ionarll ce i-lm da~ 
peste bord, cum nu procede~z,!S 
cineva nici cu un argal, când 11 

1 jlă dece ni-! drogă Illât de 
mlllt democ:ratlll re rormatorilor, 
ce·au !Ji f..ric':!8scă tara acea· 
sta până Într'atâta, Cd nici po· 
veste n'tlre să mal riim8.nă de 
apucăturl:e .celor vechi .• -

• Oiugaru"Sa~dtH~~i, Dan Deme-
Intreaga omenire, după felul treseu, Mihea Mlhan, l. Lorent, 

~el obiceiuri şi rase. Îşi are Jean. Angelescu, Al. Giovani, 
credinia el, consflAt!lă prin d~' Burcuş, etc. etc. 
tini şi riturl, c6rl se IranSJ~lt MARE BALET - 60 BALERINE 

SUrcesUI 

IH~r~1 
IVllilVIU 

măr de cont, care s'a strlbuil 
6ulorltălilor pentru telegramele 
şi convorbirile lele!on;ce acre· 
dU81e, 

concedillză ... 
Să dăm un exemplu: 

apoi dia general,ie Îa generaţIe, 
cu ajutorul ciirlilor sau tradljlel. Celebrul numar uuentrlc 

Fiec6Te creştin ştie cii Într~!lqa 
iaCl'edint! este inchegilia In 

dogmele lăsate de Christ, păs
trate pAnă azi în Noul Testa· 
ment, lor cele cu privlr~ la ve· 
1Iitea Sa, scrise in VechIUl Tes. 
:t'lm~fm6nd ambele BIblia, 

MesHgeriile prpzenlale de au· 
torităti, - pentru 8 nu suferi 
Înlârzlerl, - "ar fi primile de ofi· 
cii În luna )onuarle a. c. şi la
xate In credil8re de tflxe, până 
ce outoritlilîle exlerioare vor 
primi dispozillun~. 

Tot pe ziua de 1 16nuerie o. 
c. ou fost scoşi la pensie intre • Ecoul" opare M/ercuru şi 

IlGAR & "OUMG flloct:onorii superiori şi d;r.,.c!o· S imbtJlez, seare la orelt 18 

Dela Teatrul CasiRO aa PariS rul regiollol: d .. Chişiu, ~irfginti~,: Pffţul abonJmtnlelof e :>fe ur. 
Păunescu şi Andrle'llcl şi olln. mă/orui: 

EruP11a Vezuvlului Ci; a proced"t lJioe sau rău, Pe Uri on: 400 hi. 
scotându·i şi pe aceşti rllllClio· Pe ş'ase luni: 250 Iei. 

'41J Car'ta c4rti1or. 
. Mari ÎrţSi de Biblie SIlU 

ifinla Scriplure, cum I lIe mai 
tice, mal fx!slă inc~, unnumiir 
'·"It!~re de ci.rtJ sfinte, In cari 

~~lI(t"-!QJImf!le allor po' 
't>re _creştine. 
\ŞII avem: 
J. Cartell s[l\n\& EI tuturor ce· 

1 ce cred in Mahomed, numil5 
:oraR 8t'1U Aleoran, 'r8dusi şi 
n limba Româd de Dr. bo
/eseu. 

2,. Avesta, alribuil" zeului Me· 
lo-Pel1i1or, Zl1roastru. inftllişând 
ulele lIl'!U dirlile .fiale ale 
>erşilor vechI. .' 
,. BdasstJe, o II.dUn8re de 'ra· 

!iţil mitologice ,1, legende 
)cu dinllve. , 
. .f. Kingsele, de numind tolallta· 
ea drtllor sfmte, d€lIvoltale de 
ll1.IloruJ asiatic ConfaClas. 

"rrlplkatalelt, sau dirlile 
Hlcre ale religiei Budlsmului din 
ludta. !ralând despre doctrina 
8\JdlsOlllhd. . 

6. Vtdasele unde se scrie de
'pre credinta Hindu,lIor, lot din 
"sili. 

Sufll Jht(~le. din cele m8i 
vechi timpuri •.. -~ . . 

• 

'''brit:ei 1 .. lmpef"18'· 

I Str.· "'inelor Na, 83. 
Gradu. 

ExtraordInari realiur. 
elettrlel 

In pauze va Concerta 
.. Radio ~Jtilips". 

Această revistă S'a jucat in Bu
cureşti de 80 de ori cu an succes 

nemaipomenit. 
Cea mai mare monlare ce s'a 
Vă2Ut până tn prezent tn tarii. 
Orcbestră proprie sub cond.ucerea 

d·lui Ben-Horris. 

ITINERARIU 
pentru Ardeal şi Banat 

Caransebeş: Marti, 28 Ianuarie; I 
Lugoj : Miercuri, 29 Ianuarie; Re
şita: Joi, 30 Ianuarie; Qravita: i 
Vineri, 31 Ianuarie; Timişoara: 
Sâmbătă 1 şi Duminică 2 Feb· 
ruarie; Arad: Luni 3 şi Marti 4 
Februarie; Or,uiefJ: Mltrcuri 5 
şi Joi 6 Februl.Jr;(; Satu-Mare: 
Vineri, 7 Februarie; Baia-Mare: 
Sâmbătă, 8 Februarie; Dej: Du· 
minică, 9 Februarie i BIstrita: 
Luni, 10 Februarie; Cluj: Marti 
11 şi Miercuri 12 Februarie; 
Turda: Joi, 13 Februarie; Trg.· 
Mureş: Vineri, 14 Februarie; 
Sibiu: Sâmbătă 15 şi Duminică 
16 Februane; Alba Iulia: Luni 
11 Februarie; Medlaş: Miercuri I 
19 Februarie; Sighişoara: Joi.1 
20 Februarie şi Braşov: Villeri 
:lI Februarie. 1 

Legi promu1gafe 
Prin Monitorul Oficial din a 

Ianuarie 1930 a~ fost promu/gate, 
urmlitoarele legI: 

Legea pentru interpretarea unor 
dlsp.ozitiuni ~? legea pentru or
gUl1%1rea mInisterelor din 2 Au
gust 1929; 

- Legea pentru modificarea I 
art. 16, 22, 117, 133, 134, 135 
~i 142 şi a tabelei litera C din 
legea pentru organizarea politiei 
generale a Statului: 

Legea pentru organiZarea t(}o 
mitetului centr.1 şi tomiteteloJ 
loca le de revizuire; . 

- Legea pentnt modificarea 
unor dispozitiuni din legea pentru 
organizarea şi functionarea Con
siliului legislativ; 

- Legea pentru modificarea 
I1nor dispozijiuni din legea pentru 
organizareft judecătoreaSCă; 

- Legea pentru dt'Sfiintarea 
Cooperativei militare: 

L
V~~ItOri8' splHlI.toria 
,1 eurl!tlloria chimiei 

adislau Szabd 
Fondatl tn 1890. - CUl'111 şi 
.. lIpse,te frumos. - Fabrica: 
S~. Take Ionescu 1. - FiliaJa: 
Bul. Reg. ferdinllDd 2. Oradea 

~~~~f~ 
O-doi Reue!e ferdinand Ht 11 

SDsin~u·ne un mare trampnrt 
de mărfuri, am pas In vanzare: 
Molino • • _ dela 28 lei mir. 
Şifon pl. albituri. 32.. .. 
Karton (Stambă). 38.. .. 
Barchei. • ., 40.. .. 
Zefir pl. cilmlişl. 48.. • 
Plluri groase 
pentru Internate •. 400 )eJ buc. 
PUipuml . • • • 6(10.. .. 
P8nzll pl. Cf'llrcea-
furi de pat, 140 cm, 
Ullime • • • • • 110 lei mir. 
Pln:dl. pl, ceRrc!'a-
furi de pliipuml 160. 
18Q,1200 COl. IliliOle 150.. .. 
TeDiss·flan"l (Pinet) 35 ., .. 
Stofe blirbiltE'şti de 
lână .".. • ' 300.. .. 
Pîlnză de Cas8 dela 32.. • 
Pânză pl' sallde dela 80.. .. 
Feţe de mese dela 100.. .. 
Şervele de masă deie 38 Iei buc. 
Şervete pl. pahare dela 28.. .. 
Coverluri albe de 
plchel dela . • • 300.. .. 
Cuverluri de pichet 
diferi te culori dela 300. .. 
Pîlll7l1 de lulă, 100 
clm. Iillime dela • 451411 mir. 
PIInzl de lull, 140 
Iăllme dela , •• 55.. .. 
Basmale (cArpe) dl>' 
lână dela • • • • t~ lei bllc. 
Bssmale (c6rpe) de 
IIlli dela •••• ~.. • 
&tl61e dela • •• ,_... 
Pre~ri, 65 clm. 16-
time dela. . • , 110 Iei mIr. 
Preşuri 90 clm. Iii-
lime dela. • • • 140.. • 

La fel şi celelalte 
articole se vand 
cu preturi extrem 

de reduse. 

Benzină. 
uşoară 
pentru automobile se 
glse,te la automatul 

din dosul teatrului 

Proprietar ; 

Flodan Ben'ea .. 

Adresa DireefirJ,nll P. T. T. 
Oraita ca CIl.re ni s'a transmis 
ctie de mal &US, poartd Nr. 169 
din 4 {rJn/.larle Q. c. şi·am pri
mlt·o QrtJ fI! ziaa dt 6 l .. l1lua~ 
,tt a. c. 

Oare, tot din caaza IIpui de 
fonduri sau de timbre po~tJlt. o 
adresd Clt caracter urgent, chiar 
a P. T. T .• ului, a fâcut 2 zile 

I dirr str. Episcopul Ciorogariu -
pe care se ati;! direct/uma re
giona/â P. T. T. - ş/ pând În 
a patra strada ~ Nlcola~ }lga, 
urrd~ tste redalia nQQsfrl1? •. 

• 
Şi pentru dl \le ni vorba de 

"anumite curiozită'," dela P. T. T. 
să mal precizăm şi 8lte "origl' 
nalităti- cari merită ti fi relevate. 

Pe ziua de 1 Ianuarie 1930, 
inlre 811i slujbaş! cari ou Co,t 
scoşi la pensie, se: găsesc şi 6 . 
factori: .. romiilli şi 2 unguri. 

Românilor, nu le-o spus nime
nea, cu ocazia incunoşlintăril 
cii ti 8U fosl scoşi la pensie, 
nici: "dLlte mai incolo·... În 
IImp ce cel doui fadori ali fost 
decoraU. 

O fi 8dev1ir~t: ci, romAnul 
e obllgal si şt fscă datoria cu 
mullă abnegatie in slujba 1iirii 
sale fără a conditiona serviciile 
ce aduce Statului de vre·o re· 
compensă, clici alunc1?o scade 
volortrea devolamentuluf ce pre· 
ste6d şi că, recompensareo 
minorihrilor leali in fun"liunile 
ce ocupi in stHtul adopth, au 
ratlunea lor pildullo3re; insă 
nu e mai puţin adevărat. el. a
tunci când cei din frunte8 insII· 
tuliel se poarlă fo1lii de unii cu 

nori de carieră acum la pensi .. , Pe trti luni 15() lei. 
~Ie o altă chestiune ce n-o pw(ru autod<!ţt. bănci, elu· 
m':ll disculăm, din moment ce burl, ca/tnelt şi oile ftdrtprln· 
aşa fiind obiceiul pl1mântlllul şi dtrl: lei 1500 anual. 
aclualul gUl'ern având În, il multi In streinâfde duo/u. AnundarÎ 
p9rtiZ!!lli de plasat, ,trf!buia 58 şi rte/ume dapd tarif. 
se asigure de locuri vocflnl!... :--" __ !!!1'!!1_!'!!!!!!'!'!!!I!! __ I!!111!1!'!'!!1! __ 

Ceeace vrem să remarcam _2S 
este altceva. Bursa din Clul a in-

ŞI celor trei sluJba,l cu coli· 
tale de conducălori, la fel, le-o eeput să functioneze 
venit pur şi simplu teleţtril ma 
cu slillil Illptdar: "pe ziua de 1 La Cluj a lrzr.'trut a~tfvitat(Q 
IanUArie fiti fosl SCOS la pensie?.. noue/ burse de valori şI efecte 
şi atât. Nlmene8 un le·a SPU!:l precUi1l şi aceia d,. mdrfari. 
măcar Uri "multumesc· seu: Locului bursei este tn pal.dul 
"mf'rgetl s6năI()şi la ,,>~rele Cal1er~1 de comert· 
noastre şi odlhniti·vă, ci aII dot ~onducerea b~rselor eslt tU-
Slatului tot ceeac,a ali putul, a· maoarea: 
tiU cât ~ pntul stoarce dm Via' Bursa d~ valori şt tjecţt: prt
g.o vOHtra, in decursul decenii· .1' ştd!nle, Ionel COm!;'I, dlrectorul 
br tn cari 1· oii serVi'·. . ţfe'l~hll al Bdncel Centrale din 

ÂCf'st shlem ill6ugural la P.I CluJ.. ~~~.;i..~~~ 
T T. şi poate şi la celel8lte in· . Vice' preş!dmte: Butararl Har·.,~~ " 'o. - ". 
sÎitutii de temeile ale stalului, giiay,~lrt! torul g;neral al Bdrr- VI z It ft il m Bre 
dpcâtld cu ..... remurile şi oOrl\e· cti Araeltana.., elegantu 

;: ... mai are 1;01 incă o la· Secret'lrul bur.ţel: 1. Cac/Illa. Salon de IndII 
~u~iin~~~~m de inter.'ssntă. Mellbrii: Dr. ~. B1rbely, dl· al d.llli 

F t• .. I de 'ondu. rectarul sucursllet B:Jni:tl Ma,... 
unc IOnam C\J r? C morvsc"-_ 

cere scoşi la pe~~~e, ,până. vor 1. pewt.a, directorul filialei 
fi aduşi .parltzanll ŞI dati pe Băn~ti Alb na 
brazdă sii nu de!) cumv." caruta 1. ~ Ghuman . şi 
in ,~ealll, pe ~cel6şi dota. {I S~?6: Dr. IOSif Setustyen. 
tern la pensl~, 6U • fost ang J~l . Conducerw bursei de mărfuri: 
mai departe In slUJbă, cu C?· preol'dinte G Roma "ov/ci se. 
t t N "nsă in proportIIle .. ~ •. , 
fOC e. \J. 1 • . 'O cu/arul gtneral al S{atuiul Ne· 
contraciulUl dlul Vldnghlll• • 

Alexandru ... _-_.-
Oradea. B·dul Rtg 
nand 2. (Edificiul. 
colt Str. PdlulC 

Lucre1l2.!i d npll model!le 
noui: inc81liimin1e fini I 
pt. doamne blirbejl $i 

juri de frclemi. 
f· • d' .. r gus'ortSC 

(ldant,j superiori,. le el lrJgm I I Vlce-p;tşedlnte: D Sigismulld·- • 
sau chiar d!rectorl, nu sunt sp~· G I . ~~~~W~· 
ciflli~Ii... Monopolul ~n ~C€ost~ 'S'~retlr: Altxandru Tatoy. 
ta ii il au numaI d. Vldfl9~ n Şl Membrii' D. Po.lsca Ludolllc . I 
alti .speciahşh" de Sile': ldlit :1: ... Ungar, &111" p"p li. S-Jmuel CeHti şi răspândi~: 
lea dsole... Heller coml'claM de cereale. O~ 

Foştilor condudHorj ai ~ubu. IrteeOfjlU1 de activitdte t pur Ee . 
nWIlllor poştale şi tinuti mal de- formal. A ~tlvitalta reală vă Îfl· " 

N. L. organ e cural ro, 
_ tepe peste cdtel'Q zile. d . ~ 

a============'a , 00000000000000 
Aperitive delicioase, calde şi reci, \'1 "J 
~not ~~:d~:'i ~~enice excelente, se I D. A:iceSOr;;:-·ro -~I 
BllfE;~tul-AutoJ.n.at. cauciuc~ 

şi şi orice fel de piese de automo~ 
RESTAURANT it'ii FOlJACHETTE se găsesc de vânzme cu p~ 

Plata Regina Maria Nr. 3 .. 
Proprietar: AL .. V A.IDA., fosl antre· 
prenor al hotelului şi cafenelel "Palace". 

Vinuri .STIRBEY· şi .DEALUL ZORILOR". 
Lichioruri "ZWACK- şi cognac .. MARTY". 

~=. ======================*a 
Garajul 
Telefon 209 

cele mai convenabile !ij 

ORADEA TeldO! 

Mersul autobuselo; 11-- Benzină şi uI~':r!t 
P e liniile: Beliu-Tinca.-Oradea şi retur,l::; . (UE. ~~~ ...... 

Ul\de sa mlnlncl ! 
bine ,i eftlft.? . ~!:!~i~:!:~~J:!rd-Marghita. şi retur. I OOOOOOOOOOOOO~C 

La - Plecarea Sosirea Plecarea Sosirea, .. :!) '" ~ ~ ~ ~~~"'l'l 
Re 5 tau r an t u I Beliu. orele: 6 Oraoea, orele: 9 Orade6. orele: 18 Siilard, orele: 19-20 

'Iinca, orele: 7 Oradea, orele: 8.45 Sălard, orele: 19.30 Marghila, orele: 20.30 CROITOR(!\ ŞI CEAPRĂZĂRIA MIL1T;\R.~ ~ 
ORA.DEA, STR. GENERAL NlOŞOlU N,1,19", Casei Nationale Tinca, orele: 1:1,30 Oradea. orele: U Oradea, orele: 19 Siilard, orele: 20.30 

ButevardUlReg,'eFer· Tinca, orele: 15.30 Or8de8, orele: 17 Sălard. orele: .2040 . Marghit8~ orele 2,..30 I Z M TR-U N CQCC 
dinand No.11 , Oradea O d 1 11 T J DU 1 ~ ra ea. ore e: inca, ore e: il.30 Marghlta.-Slila.rd-Oradea 1, • 
Antreprenor: Oradea, orele: 17 Tinea, orele: 18.30 Il --
ŞTEFAN K"RAJCSI K T Marghlto, orele: 6 ., Oradea. orele: 9.30 I -_ _35 Inca, orele: 18.40 ~ Beliu, orele ~ 20.30 

Marghita, orele: 7 Oradea, orele: 10.30 1 II '1' 
i B!uturln .... Irelne ţ Ora.dea. ... Sălard.-Mftrghlte. ~·c·_, Siltlrd, orele: 7 Oradea, orele: 8_~0 f EXECUTĂ o ARTISTIC ORICE corW:N \y' 
I şi Ind 1 .... el .Orad_. ore\e ~ 10 Sălard, orele: 1:1 - Mllrghite. orele;· '1,.. . SiUard, orale; "14.30 .;,M~Tl~~~,JURN~~ &;' 1: PRQ;l;l JRt "'~ l.' 
.' ____ ---•• - __ i, I $ălilrd, orele: 11.10 Harghita, orele: U.30 ~ SiUord. orele: 14.40' Qrade., orele: 15.:m" ~ ~ '"' '"' ~ 9~8~9 , . ~~ 

.. ______ ~~ __ ~ ____ ~~_.-_~._----__ ~_-~~_-_-_ ... _ .. __ ~_~ ______ ~, .. ____________________________________________ .. i-_-__ ··_-_--_-_~·~_-________ a_· __ ~~-~~~_~-.. ______ ·G_·_T_'_·· ____ .. _. ____________ ---__ . __ ~-_~-_.~-u-~~. _____ --.---" .... -._ .. --; 
devle "Templul glorlel, din oraşul 
Mayenae, ~ntru cel mal mare 

" fiu al du. depozitul ceotral,1 
f Internaţional, peotfll toate produ-

..., sele imprimerlel, al martinelor " 
flne1tr/Or de Imprimare. centrul 
,tllnt1flc al tuturor operelor de.· 
spre istoria Imprlmerld In toate 
tArile; Joeul, unde fiecare' dlsclpol 
al mirelui m.lntru, va putea sA 
gilleasdi Doutall Insulll'titoare, 
pentru lucrul du. AşI ci muzeul 
VI servi la onoarea ~I profilul 
Imprlmatorllor. " 

Foodat to 1900 1, MayC!!oce, cu 
ocaz.la loiverd.rll a cloci aute de 
de anI, del. naşterea lut Guteo
btrg, Mustul fU Inangurat In Pa
latul Electoral dela Sf. Ioan In 
1001. la 1912. museul se Instală 
1&\ leatajul prim al Bibliotecei 
PUblice din Mayence, dar 10 cu· 
tind. locul acest. numai fu 10· 
dtltalător pentru muzeu, Primii 
~ ani, fura InchiDaţi la măritea 

mlrirea parterulul, Coridorul 
dela antresolul " sala bibliotecei 
mUlieului Gutenberg, care a fo st 
mutltA In alti parte. 

St ajunse a se Instlla o imlt.· 
ţlune exactă a unui ateBer tlpo
graNc dia timpul lui Gutenberg. 
O mare publkaţlune lublliară se 
ICJiIl4l de 78 dintre cei mal fal. 
m~ ..... anţÎ " practicieni. ai 
artei de .. \l1\l)flma. din toate ţă
rile lumel. . 

Aceaslll mare pt1\)\\~t'llne ia. 
bUl arI este urma ti dela \926 de 
catre .Anuarele Gutenberg" PU
blicate de .Soclelatea Gutenbers· 
din M,yence. 

Trebue sA admitem, ci mu
%I!ul • făcat dl'ja un plS mire 
dtre scopul, explicat mat aUB. 

Intentiunea de·a ajunge. mu' 
seul universal al Imprfmerlel este 
aprob.t! şi ajuh\tl DU numai de 
orafl1l Mayence, dar şi de auto· 

ţii Internationale din ul1imli aol, 
au cerut şi primit anuarul "Mu. 
seulu! Gutenberg·. 

La .. PressaoO" din Cologne, două 
Imprlmt'ril cu caradere turnate 
din 1400 şi 1722. au fost puse 
In activitate. lar fn acest timp. 
se palte vedea la expozilia .Ibe
to-amerlcană" dlo S~vlll .. atelierul 
reconstruit de .Gutenberg" -
cari apartineau muz.eului. 

Oraşul Mayenct', este in curs 
de. a face sa se reslaureze pen
tru mArirea muzl'ulul, frumoasa 
,1 vechea casă patrlciau!!. numiti 
.,Zum Rămlschen Kalse,", situata 
la Col lui vcnerabilel Catedrale. 
Pe IAriI(A aceasta, ora,ul are In
tentlunea al done%e mal târziu, 
mUztlllui. frUmoasa casă numită 
.KOnll 'Ion England*. Când ee 
vor organlzaell.pozillunile mu
zeului 'o aceete clAdiri. faptul va 
fi In aşa mUnrl, IncAt .a multu
measca "ustul cel mai pretentios, 

f Desyoltarea techaicel Imprlme-
riel va fi arI tati mal amanullllt 
decât până astă.:!. ' 

Mal departe un ateJler din tim. 
pal lui G~tenberg, se VI instala 
ImprimenUor dia Sl!colli: 18, 19 
şi 20 precum şi o papetArie a 
secolului al 15.1e •• 

S'au dat pAni acum, deja mal 
multe presse vechI. Cdelalte do· 
naţIuni sUnt de a1iteptat. 

Oraşul Mayence. leagănul im· 
primer!el, şi Inci câteva alte ora· 
şe, cari au .0 importanţi specială 
pentru Imprimerie, va r~prl'zenta 
p~ fiecare naţiune dIn lume, 
pril1 tr'una SiiU mal multe I!~H, ro 
cart se va demonstra printr'o ma
nler! demlll ş' estetica, Istoria 
imprlmeriel din tara 81 •. 

Astfel desvoltarea .Museului 
Gutenberg- a f!eut deja un pro
gres frumos_ 

Este de 1Iorlt şi sperat, cii 

raliunllor, In rândurife discipoli
lor lui Gutenberg, pentru cari 
mal ales a fost crelat mU.euJ. 

Pe lângă aceasta; este de nI
dăjdllit, ca. organlnllunUe Imprima. 
todlor din diferite tari, dintre cari 
cIteva s'au distins deja prin da. 
rutl generoase, - vor IItipula in 
statutel" lor un paragraf, prin 
care acest avans al lor, muzeului 
din M~yence, sa conStltue unul 
din primele SCOţlori ale organi
zaţlun!lor. 

Atunci fără Indoial! eli, natiu· 
nlle civilizate şi guvernele lor, 
nu vor eslta de-a ajuta .. Muzeul 
Ol.llenberg" cautind sI expună 
aici, tot ceiace Se referă la isto
ria Imprimerie! din jara lor. 

pUbl!ca,iuoea jllbillara din 1925, 
a fost prezental! la toţi ,efli de 
Sial In persoana. prin a mbasa
dori! şi tri mişll lor la Berlin. 

In scooul 1otrelineri! mUs eului 

,.Societatea GlItenberg-. i 
Ea a publicat cele mal Impor- I 

tante studII, relative la Istoria 
lmprimerlel, cari au· .părut de 
c!wa timp. 

Societatea, in urma multor do
natiuni generoase. Este ro stare 
deA. oferi membrilor săi, contra 
unei cotizaţlUll1 anuale de 4: 001. 
lari, nişte publlcatiunl pretioase, 
ce valorenA mai mult d~ 3 ori, 
decât această sumă. 

Societatea Gutenberg este deci, 
faţa de rr:embrfl sai, un donator 
g .. nerus.. Apoi, f!rl:l de anum~le 
DGutenberg" ce apar anual iii 
St. Ioan, membrii mal primesc tn 
fiecare an, mai multe studll mici, 
despre ch\'stlunlle speciale În 111_ 
torla Imprimerie!. Marile publica
tll1ul ale soCîelătel Gulenberg, 
caror. le datoreşte reputaţlunea 
Sa ştilntlfkil ,i InternatlooalA, dar 
cari au fost Îotreruple tu Umpal 
lnlla Iei ..... au ăsit d~'a Con 1-

tato rul i mr:!!Q~~""-;' 
sii ulte-b 
tenberg" • 

Insi cine datoft!Şte 
pâinea sa Im'prtmeriei j 

şi 5e simte discipol I 
marelui maestru, v. 
fijule museul ce pOi 

lui Glt::nberll. ptlnial 
pazltia Sa, maşinele, 
sate şi cele puSe la 1 

Va trebui s:t·itrlrnll 

cele vechi Il' cele n° 
de·a imprima, şi va I 
de-al a j ti ta in Ir'uD II 
contribuind la theitui 
fac spre desăvar§ÎI 
mus eu llnlver'!la!. 

Plecare dar, va pc 
donatolulul. şi prin I 
numele donalOrului , 
pentru totdeauna de I 

muritor al lui O'llenbl 
In \3 ânde te i 
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