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R AVAS

PARAVANELE
„Minciuna stă cu regele la masă".

Bänca Marmorosch şi

Blank

Apare de trei orz pe săptămână.
Pe o lună
25 Lei
Pe un an
260 Lei

rege, căci dacă s'ar răsturna in
Să cadă paravanele mincinoase
vers ele ar acoperi şi mai bine de interese; să bată vânt sănătos
şi puternic să le răstoarne pentru
murdăria stăpânilor lor.
Şi când în ţara noastră nu vor ca miniştrii şi regele să vadă până
mai fi paravane, regele,
ministrul, la noi, să ne audă glasul aşa cum
prefectul vor putea privi adevărul porneşte din durerile noastre, trist
până în adâncul neamului. Atunci şi tânguitor; sau din fericirea noa
nici notarul nu va mai lua găina stră, vésel şi recunoscător.
Atunci toate legile vor fi bune,
din bordeiul săracului, nici agro
nomul nu va m'ai dosi. pământul toţi miniştrii vor ajuta poporul şi
cuvenit ţăranului şi copiilor săi; tronul regelui îşi va fixa mai
nici grâul, nici boul, nici pungile adânc picioarele, pe adevăr iar nu
cu bacşiş, nimic nu va mai avea pe castel de paravane.
Să cadă dar paravanele, să
unde să se ascundă.
trăim o viaţă adevărată şi curată
Dar vai, în toate ramurile de căci e păcat de ţara aceasta, cea
activitate,
în toate resorturile de mai frumoasă şi cea mai bogată.
conducere, paravanele de interese
Gebota.
se înşirue dese şi erarhlc, ca să
arate regelui o faţă
mincinoasă.
Iar când din pădurea de paravane Curiozităţi.
oficiale şi neoficiale tu îţi ridici
ï a eschimoşi, doctorul îşi primeşte
glasul tău către casa pădurarului,
plata imediat ce intră în casa bol
aşteaptă-te să te mănânce lupii sau navului. Dacă pacientul se vindecă, doctorul
cum spuneam la început, să te mă ţine banii, iar dacă nu îi dă înapoi.
Dacă ar fi aşa şi la noi, câţi doctori
nânce sfinţii.
n'ar muri d e foame?
Pic.

Sau pe înţelesul tuturora : până
la Dumnezeu, te omoară sfinţii. Şi
cu cât sfinţii suni mai numeroşi,
cu atât te mănâncă mal bine. Glasul
tău oricât de puternic» nu va putea
răzbate zidul de paravane făcut de
sfinţi din interesele lor. Sau în
cazul cel mai fericit, până la ure
chile regelui, glasul tău trecând
prin defileu de paravane,
se va
transforma din plâns în .râs, din
jale în glas
de fericire.
Sita
aceasta mincinoasă
de paravane
este cel mai dibaciu
instrument
pentru ca urechea marelui părinte
al poporului să nu fie supărată.
Iar marele părinte al poporului,
crezând în necesitatea lor, nu face
altceva decât să le atribue nuanţe
împărtăşim fericirea aGelora, cari din sufletul său.
piu să se debaraseze de apucăturile
Delà cel mai de jos până la
civilizate, pentru ca să-şi asigure li cel mai de sus, se înşirue o erarchie
bera acţiune nu numai în folosul de paravane, după fiecare paravan
ascunzându-se un cât de mic interes.
propriu.
Aşa că poetul avea dreptate când
Oameni darnici ca Jaques Elias şi ne arăta pe bietul rege silit să stea
prevăzători ca A. Blank sunt la noi cu minciuna la masă. Căci dacă
o concepţie nouă. Dintre evreii vechi am băga bine de seamă, toată ne
d. Blank a ajuns la convingerea rea mulţumirea începe delà paravanele
Cooperaţia este asociaţia (însoţirea) trebui la diferite împrejurări; ca să
de jos. Pe acestea dacă le-am în
a mai multor persoane pentru a cum vândă, recolta încă de verde, de pe
lităţii, cunoscută de mult în alte ţări
lătura, ar cădea toate unul după
străine, ş^tie că numai atunci vor altul ca un castel de cărţi de joc. păra sau vinde laolaltă felurite ar câmp, pe lucruri de nimic la cămă
putea menaja şi politica internă „na Atunci prefectul nu va sta cu min ticole de hrană, îmbrăcăminte, sau tari, ci ar găsi banii de lipsă în
de a vinde şi desfece în comun pro banca populară din satul lui, iar
ţională", dacă îşi vor asigura domi- ciuna la masă ; nici ministrul, nici duse casnice, şi agricole, cum şi de
recolta s'ar vinde la timpul potrivit,
naţiunea şi independenţa economică- regele; atunci adevărul va ajunge a depune spre fructificare banii ce îi împreună cu a celorlalţi prin obştea
la destinaţie în toată goliciunea sa,
financiară, prin reprezentanţi ai tu nepăsându-i nici de simţul estetic au şi unde la caz de lipsă se pot sătească şi s'ar putea căpăta un preţ
mult mai ridicat decât cum Tar vinde
turor curentelor politice puşi în adă al paravanelor, nici de meschinăria împrumuta cu procent mic.
Acest fel de însoţiri sunt foarte la cămătari încă de verde. Câştigul
postul conducerei băncii.
intereselor lor.
numeroase în alte ţări, iar în vechiul sătenilor ar fi mai mare şi încetul
Suiţi-vă ceva mal sus, de unde regat a luat o desvoltare foarte fru s'ar obişnui atât de mult cu banca
Vom jubila şi noi satisfăcuţi, când
vom vedea că din generozitatea Cen să puteţi privi în dosul paravanelor moasă, aşa că la sate, s'au format populară şi obştea sătească că nu
mici şl mal mari; înarmaţl-vă cu „bănci populare" unde fiecare sătean ar mai putea să se despartă de ele.
trului din Bucureşti, din veniturile spirit de filozof
şi cu răbdare îşi depune spre fructificare banii şi Atât băncile populare cât şi obştiile
scoase din acestea plaiuri, va câş herculeană, ca să nu isbucniţi în unde în caz de lipsă se poate îm
săteşti sunt direct apărate şi spriji
Veţi zări după prumuta cu procente foarte mici, scă nite de stat, având şi lege care arată
tiga şi cultura — viaţa economică — accese de revoltă.
unui notar o găină, pând astfel de cămătăria neruşinată modul cum se fac, cum se adminis
românească de aici, cu riscul nume- paravanul
după acel al administratorului o a celor ce caută să-i sugă ca lipi trează şi cum se conduc.
rilor din registre.
majă de grâu şi tot aşa mai de turile.
D-nii preoţi şi învăţători de aci, din
. *
parte daruri tot mai bogate şi
Tot la sate s'au mai înfiinţat şi Bihor cum şi toţi fruntaşii şi condu
D-l Lahovary, ministrul plenipo mai mari, dupăcum e şi paravanul. au dat roade foarte bune „obştiile cătorii satelor, cari sunt pătrunşi de
tenţiar al României la Roma a plecat, Paravanul nu poate adăposti mai r.ăteşti" care sunt tot un fel de în adevăratul lor rol de apostoli, au
venind in locul său d- Diamandi. Aşa mult decât poate, iar când are im soţiri (tovărăşii) a locuitorilor dintr'un datoria ca să cerceteze amănunţit
ni-o spune pe scurt ziarele. Fără prudenţa să îngrădească prea multe, sat, chiar şi din mai multe sate, cu această chestiune şi să pornească la
nici un comentar chestiunea se pre atunci el cade şi câteodată trânteşte scopul de a lua în arendă diferite fapte, care să ridice starea economi
zintă în claritatea ei. A trebuit să printr'o mişcare de continuare sau moşii sau păduri, pe cari le lucrează că a sătenilor pentru a binemerita
plece fiindcă nu i-a fost locul acolo. de inerţie toate paravanele până la fiecare locuitor după putere, adică recunoştinţa locuitorilor pe cari sunt
L-a ajuns soarta, care însuş şi-a rege. Şi atunci puneţi-vă manile la pământul li să dă pentru lucrat, după chemaţi să-i conducă.
ochi şi la nas şi bucuraţi-vă că au numărul membrilor familiei în stare
creiat-o.
Vom arăta în numărul viitor, cum
căzut paravanele. Când însă furtuna de muncă, după numărul plugurilor,
se formează o „bancă populară".
Concepţia Domniei Sale, care era se porneşte,
toţi sar să-şi înţe vitelor, etc.
V. D e l a b u z ă u .
prea aproape de nişte trusturi cultu penească paravanele dinaintea lor,
Acest fel de tovărăşii au , dat cel
rale comercializate, şi de unde a paravanele mai mici, căci dacă ele
venit multă prăpadă de ban, — a cad, se va nărui tot şirul până sus mai bun rezultat, acolo unde au fost
eşuat. D. Mussolini, preşedintele •şi regele îşi va pune'manile la nas tragere de inimă şi bine conduse.
Preotul şi învăţătorul îndeosebi au
Consiliului fascist din Roma, nu a şi la ochi.
înainte de a părăsi Belgradul
avut frumosul şi importantul rol de
puiuţ accepta politica greşită intro
Rar când vre-un idealist de pre conducători ai acestui fel de tovărăşii. regele Ferdinand al României
dusă de reprezentantul României şi
fect
sau de ministru, porneşte în jos
Prin mijlocirea „băncilor populare" a dat depline puteri d-!ui Iaraandi
în detrimentul românilor. închegarea
irelaţiunilor italo-române, astăzi este pe scări şi dă cu piciorul în dreapta şi şi a „obştiilor săteşti" starea ma ministrul plenipotenţiar ronân
mai presus decât rugina diplomatică în stânga în paravane şi paravanaşe, terială şi economică a sătenilor se iar regele Alexandru a făcut
care acopere şnururile uniformelor convins că puterea lui şi a regelui poate îmbunătăţi foarte mult, căci acelaş lucru faţă de d. Nincici.
dignitarilor ei. De aceea pleacă d. său nu trebue să se sprijine pe fiind feriţi de camătă celor ce se Cei dpi miniştri au ratificat aLahovary îşi dă loc curentelor noui cărţi de joc şi pe construcţii minci îngrăşau pe spinarea şi din munca
mussolinizate, cari vor putea să noase de carton. Rar când vre-un lor, iar pe de altă parte luând în cordulprin care converţia rela
;aducă o apropiere între celea două idealist întârziat caută să privească arendă diferite moşii sau păduri, pro tivă la alianţa sârbo română e
nu numai în faţa paravanelor ci şi dusul muncei lor nu mai este cum prelungită pe trei ani.
isurori.
în dosul lor, ca să se convingă părat pe lucruri de nimic, ci se vinde
Această convenţiune stipu
Va trebui să sé fucă, chiar peste personal de ce se ascunde după
prin obşte, cu preţuri mai ridicate,
calea lungă care ne duce din Ro ele. Rar vre-un mesean al regelui
deci aduc un câştig mai mare mun lează ajutorul militar reciproc
mânia peste Jugos'avia la Italia!
îşi dă seama că paravanele tre- cei locuitorilor. Săteanul nu ar mai ia cazul unui atac din partea
buesc răsturnate de jos în sus spre fi silit ca pentru câtva bani ce i-ar Ungariei sau Bulgariei.
şi-a serbat jubileul de 75 de ani. Din
sceasta ocaziune aproape întreaga
presă română cu d-nii N. Iorga şi
Şt. Popescu dimpreună au cântat
Intr'o armonie' lauda ei. Prin muncă
şi străduinţă, — noţiuni ale ele
mentului semit, — fondatorii trecuţi
din Maramureş spre România, au
pus bazele solide aproape celui mai
puternic institut financiar de aci, care
astăzi gravitează prin crearea unei
filiale spre capitala ungară, Budapesta.
Se accentuiază generozitatea d-lui
Arisíid Blank, >un om de cultură su
perioară europeană.

Despre Cooreraţie
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.VESTUL ROMÂNIEI"

Procesul de presă Bogdan lonescu
M. 6. Samarineanu

I şi în toate, Şi fiindcă „Ghimpele" 1-a a- | îm'anuarea sentjnţei în 8 zile să poai
I tacat în câte-va rânduri dându-i numele, | înainta desvoltarea apelului,
aceea
crede că şi in numele de „Bogda Prostii" senatul admite. Acuzatul anunţă apel]
este domnia-sa. Dacă se găseşte treaba personal. Reclamantul ia cunoştinţă.
d-sale. S'o mărturisească că el e Bogda
Cu acest proces se deschide st
prost şi Onor. tribunalul îşi v a spune
proceselor intentate de d prof. B.9,
ln 25 cor. la orele 10 a avut loc d e s - Lazar, Dr. Simonca, A. Horváth, Bacaloglu cuvântul.
baterea procesului de delict de insultă Balint Iosif, Pres. Curţii D. Stancescu'
Nici odată nu a dorit să se sustragă dan lonescu contra d-lor Dr. I. Ar|
şi calomnie intentat de Profesorul Bogdan Rădulescu Petrache Cons. la Curte, I. V. delà răspundere.
delean, U. Gombos, I. Soricu şi alti
lonescu contra ziaristului Director al re Fetu pentru ca ' sâ s e declare oare D-l
In acest caz d. prof. Bogdan a mai
Noi eram mai satisfăcuţi dacă
vistei „Ghimpele", M. G. Samarineanu Prof. Bogdan este acel bogdaprost vizat
dorit să spună ceva, agitat fiind şi pro
pentru cuvintele apărute in „Ghimpele," în revistă.
cest
proces nu ar fi fost intentai
testând contra faptului că l'a făcut bolnav.
„trimite pe bogdaprostii la catedre," pre
Procurorul
respinge
ca neserioasă Şedinţa se ridică apoi s e pronunţă sen de d. prof. Bogdan lonescu. SI
cum şi pentru celea scrise în articolul propunerea, s ă opune. D-l Prof. Bogdan
tinţă în nume legii. Tibunalul afiă de vi provocat atâta ilaritate în sală lil
„La noi e putred mărul".... din No. 5.
lonescu deasemenea se opune. Senatul novat pe acuzat pentru două delicte de
cât credem că prestigiul d-sale ml
Senatul este compus sub preşedinţia respinge cererea, pe baza că, e vorbă de insultă. Constatând că a avut intenţia de
D-lui Docan, din D-nii judecători Szölös'sy un delict de presă, care s e vădeşte însuşi a vătăma, îl amendează cu câte 2000— mai avantajat nu a esit cn toatll
şi D . Angelescu. Prim-procuror este ca- prin articolele apărute. Apărătorul anunţă 2000 lei amendă principală şi 500—500 amenda aplicată directorului revisltf
lei accesorie ; in caz că nu va'plaţi amen „Ghimpele".
delegat D-l Teodorescu din Sighetul-Mar- incident de nulitate.
Probaţiunea se închide.
dă se transformă în câte 25—25 zile
maţiei.
Persoanele cari stau în mijlocul
Prim-Procurorul îşi face rechizitoriul. închisoare corecţională :
Reprezentantul D-lui Bogdan lonescu
Expune
că
încât
negaţ'iunea
este
absolută
;
mişcărilor
politice trebue să fie prel
Motiveie :
avocatul Alf. Stamatopol iar apărarea D-lui
gătite la atacuri ; riposta este arma
Samarineanu o susţine Dr. Iustin Ardeleanu aceea ce de altfel este puţin cavalerism,
Proprietatea
numelui
este
inviolabilă.
fost Prefect şi redactor al „Vulturul"-ui. in chestiune, în speţă fiind probele pre- Chiar in ziare satirice nimenea nu este cea mai puternică şi confirmă enel
Sunt de faţă atât reclamantul cât şi acu sumpţiunii de iură, ridică acuza pentru dator să sufere o desconsideraţie a per gia ideilor. Aci s'a judecat în demi
zatul, şi un numeros public din magistraţi, delictul de calomnie, D-l Prof. Bogdan soanei sale. In speţă s'a constatat că
lonescu declară că nu are pretenţii civile.
nitate după lege, dar lipseşte Іоѵщ
avocaţi, ziarişti.
presumţiile sunt probate că numele d-lui
D-l Dr. Ardelean ia cuvântul apărării
D-l Samarineanu declară că nu a vizat
Bogdan să aminteşte în repeţite rânduri. tura politică care trebue să o dea ш|
prin nimic pe D-l Prof. Bogdan lonescu. Errare humánum e s t . . Aştepta ca cu ştiinţă
S'a luat în considerare că gazeta care politician.
In „Ghimpele" conform programului re berechet D-l Prof. Bogdan lonescu să vie a încetat a fost o gazetă locală şi nu
din
Patria
Mumă
aci,
ca
să
ridice
lumina.
vistei a satirizat situaţiile cu oamenii de
putea fi vizat ca bagdaprost alt profesor
azi. Nu înţelege de ce d. Bogdan lonescu Nu s'a pomenit încă ca să se fi ridicat decât d. Bogdan lonescu şi că a preciza
proces
unei
foj
umoristice.
S'a
făcut
o
se simte atins în cele expuse în „Ghim
în general nu însemnează a aduce a c e pele" precum şi în „Vulturul." Va putea glumă, se poate proastă. Lumea râdea nu lea-şi nume în continuu.
să recunoască câ prin cuvântul prost de conţinutul articolilor, fără pentrucă ştia
In ce priveşte calomnia nu poate fi
se aduce ,o inzultă, însă
„Bogdaprost" că reclamantul s e năcăjea. Clara pacta —
este o figură luată din întâmplare, şi cu boni amici, nu era oare mai bine ca D-l vorbă în speţă*. O singură faptă nu poate
au sosit
vântul în limba românească îşi are un Profesor Bogdan să fi cerut o rectificare avea mai multe calificări. A aplicat ca
s t o f e e n g l e z e s p e c i a l e lai
înţeles de tot deosebit. Nu a ştiut că este în ziar, decât acest proces ? Nu constitué circumstanţă atenuantă, că d-l Samarianu
profesor D-l Bogdan lonescu fiindcă. 1-a o inzultă în cazul concret cazul, şi nu este a dorit să servească ca moralizator şi nu
văzut mai de multe-оп pe culoarele dife vorbă de vre-o calomnie- Cele scrise nu a fost pedepsit. Agravant este că a fost
constitue nici insultă, nici vătămare de vorbă de un profesor, funcţionar supe
ritelor ministere decât în Oradea-Mare
onoare, cu atât mai puţin o calomnie.
rior. Primprocurorul nu face apel. Apăcroitor
bărbătesc
D-l Preşedinte expune că toţi D-nii
rătornl în baza art. 585 1. a. din proce
De
câteori
s'a
satirizat
chiar
şl
per
Strada
Avram
lancu No. 21
ziarişti ar trebui să cunoască legea presei
dura penală anunţă apel şi cere ca după
ş i ' s ă - ş i ia răspunderea faptelor scrise. soana Regelui Carol, precum a Miniştri
lor, dar mmănuia nu ia venit nici în minte
Se dă cetire articolelor încriminate.
să intenteze proces.
D-l Prof. univ. Bogdan lonescu este
Apărarea prezintă un manuscris prin
citat atât ca martor cât şi ca acuzator,
înainte s e ascultă ca martor. Expune, că care doreşte a dovedi greşala de tipar în
delictul este în mod evident formulat. Este cazul Bogdanprostu. Cere achitarea acu
vorbă de persoana sa, când il vizează că zatului.
D. Samarineanu apărându-se spune :
este profesor, politician, javră, prost, zero.
Ştiinţă. liorări şi un deces. Brüning (Berlin) a în-l
Onorat
tribunal,
A fost o scenă amuzantă, când sesizat
registrat un succes complet. Într'un caii
|
i
u
ştiu
dece,
dar
cazul
de
astăzi
îmi
de a dovedi, D-l Prof. Bogdan Ionesf u că
0 interesantă comunicare a prof. la Lille, d-nii Godier şi Jean minet ail
aminteşte
de
Harpagon
(să
mă
ierte
d.
prin articolele înşirate este atinsă persoana
obţinut prin tăierea simultană a simpâ-[
sa, a pus întrebarea Senatului, — atunci profesor Bogdan lonescu dacă nu pronunţ dr. Torna lonescu făcută la Aca ticului în ambele părţi, vindecarea, nai
bine
franţuzeşte
;
ar.
putea
să
mă
corec
demia de medicină din Paris. numai a anginei, dar chiar a dilatăreil
care este părerea Senatului? D-I Preş.
afabil a declarat că Senatul s e va declara teze căci, din ultimul număr al „Vul
— Tratamentul chirurgical al a n g i n e i aortei. Operaţia este mai mult delicaţii
turului",
am
aflat
că
are
un
doctorat
ulterior. Ü-l Prof. Bogdan lonescu dove
decât periculoasă şi ea promite cele mail
de piept —
de...la
Paris).
Vă
amintiţi
când
se
fură
deşte prin цп număr al Ghimpelui că este
frumoase speranţe."
I
celebrului
erou
al
lui
Molière
comoara
?
vizat direct ca profesor — poitician. Este
Universul publică: Cetim în „L'Echo
Ziarele „Le Temps", „Le Journal"!
In
desperare,
urlă:
„Să
se
aresteze
toţi
uşor a schimonosi un nume, dar trebue
des Paris" delà 16 Oct a c. :
„Journal d e s Débats" etc. s e ocupă ş l
s ă iai răspunderea scriselor tale. In por cei din casă, toţi vecinii, tot oraşul şi
„ D. Profesor Torna lonescu a făcut ele de interesanta comunicare a d-lui prof.|
toate
comunele
din
împrejurime".
Ei
bine,
tretul care-1 face dovedeşte că acuzatul
Academiei de medicină, în şedinţa delà dr. Torna lonescu.
1-a cunoscut foarte bine. Vrea s ă d o v e  şi d. Bogdan lonescu pare un zgârcit... îşi 16 Oct. ai c. o nouă comunicare asupra
păzeşte
demnitetea
şi
cinstea
cu
aceeaşi
dească că vorbeşte mult în dauna lui, deşi
tratamentului pe care l'a descoperit pentru
„Mioriţa" în ungureşte
aceasta nu constitue un delict. El e acel sgârcenie ca şi eroul menţionat, deşi câte vindecarea anginei de piept, şi care con
odată
uită,
cum
e
cazul
cu
ziarul
din
„bogdaprost" aceasta este şi convingerea
stă în tăierea simpaticului cervico toracic.
Gluj
„Patria",
care
1-a
acuzat
că
e
sub
într'un foileton al ziarului Keleti Ujsq\
D-nilor Dr. Şimonca, Fetu şi Stamatopol.
venţionat de un. tripou cu 4000 lei pe Din şease operaţi, patru prezentau mai a apărut traducerea poeziei popularei
D-l Samarineanu dovedeşte că unde a lună, fapt pe care până azi nu 1-a dez ales oarecare simptome de nelinişte : Mioriţa de cunoscutul scriitor şi poetl
dorit să-l atace personal 1-a atacat cu minţit şi nici n'a dat gazeta suszisă în ceilalţi doi erau cardiaci veritabili,' in Emeric Kádár din Cluj. Traducerea foarte I
numele. In ce priveşte părerea D-lui Prof. judecată. Dar n'are importanţă aceasta.' ajunul asystollei. In grupul acesta rezul
fidelă conţinutului, e versificată în ritm I
Bogdan lonescu despre el împărtăşeşte zic d. Bogdan lonescu pare un sgârcit în tatele sunt mai puţin satisfăcătoare. In
original.
f
ce
priveşte
pe
ceilalţi
patru
operaţi,
sunt
aceeaşi părere despre domnia Sa.
chestia onoarei şi fiindcă au cutezat unii
Menţionăm această traducere reuşită,
trei
vindecări,
datând
de
8
ani,
2
ani
şi
D-l judecător Szölössy vrea să ştie oare să-l ia peste picior a ajuns să intenteze
O asemenea iniţiativă colaborează lai
este încă un profesor Bogdan în Oradea- procese la trei sferturi din cetăţenii Ro- 1 an, şi o supravieţuire de 8 luni. Este
adevărat că în cazul acesta din urmă cunoaşterea comorilor intelectuale ale |
Mare. Apărătorul pune întrebarea: ştie mâniei-Mari.
operaţia a fost necompletă, ceia ce stabi celor două popoare.
oare D-l Bogdan lonescu ce înseamnă
Se zice că zgârciţii sunt oameni bol leşte importanţa capitală pe care o ia
cuvântul bogda-prost? D-l Profesor nu
răspunde. Apărătorul întreabă dacă a dat navi. E adevărat. Suferă în primul rând extirparea totală a ganglionului cervical Henry Barbusse dat în judecaţi]
şi a primului ganglion toracic, ambele fiind
odată 1 Leu unui sărac, şi dacă da, ce ia de mania persecuţiei.
Iată motivul care a dat naşterea pro de cele mai multe ori împreunate. Aceiaşi
dat ca răspuns la Bârlad ori în Ţara veche ?
Se judecă procesul romancierului Hen
cesului de faţă, domnilor.
metodă întrebuinţată de doi chirurgi din ry Barbusse, autorul lucrării „Le Feu",|
a cea ceruia i-a dat?
San
Francisco,
a
dat
următoarele
rezul
pentru un discurs subversiv ţinut Ia con
D. Bogdan lonescu in îngâmfarea jt
Explică, că înţelesul cuvântului este
o mulţumire. Cere ascultarea D-lor Dr. d-sale crede că s e găseşte pretutindeni, tate : două succese menţinute, două a m e - Igresul internaţional al foştilor luptători".!
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ScoHie âe Arfe si Meserii ca factor prîclpal
io dssvoltarea industriei noasîre iraflonaie

foarte mult de dorit. Din pune de
vedere economic, este în deosebi
cunoscut că indgpedenţa economică a
unei naţiuni rămâne o ficţiune atâta
Viitorul economic al României vreme cat nu se vor putea valori
cheamă „învăţământul meseriilor" la fica bogăţiile naţionale, sustrăgânduun rol cu mult mai mare, de cât se cu alte cuvinte de dependenţa
acela ce până azi l-au avut „Şcolile produselor industriilor străine : ori,
de Arte şi Meseni". Conducătorii România este astăzi una din ţările,
de diferite specialităţi, necesari vii care posedă în solul şi subsolul ei,
toarei îndrumări industriale a ţării bogăţii imense şi foarte variate, care
trebue sâ fie în cea mai mare poarte, nu vor putea deveni valori reale de
formaţi de către aceste Şcoli de cât atunci când vor putea fi tran
Arte şi Meserii. Progresele econo sformate.
mice ale unei ţări în general şi cele
Importanţa socială a învăţământu
industriale în special, în alte state, lui meseriilor este astăzi zilnic şi
au eşit din aceste şcoli şi în raport puternic verificată de transformările
direct cu organizarea şi desvoltarea» sociale pe cari le trăim şi de rolul,
cart li-s'a dat. Experienţa vastă a din ce în ce mai mare, la care e
răsboiului o ajuns să convingă şi chemată să participe pătura munci
pe cei mai rebeli asupra importanţei torească.
de netăgăduit a desvoltărei ŞcoaleAstăzi avem ceva, dar foarte pu
lor de meserii. In ţările unde indu ţin, mai cu seamă aci în Ardeal un
stria şi tehnica modernă a ajuns la de industria e cu mult desvoltată.
apageu cum sunt : America, Anglia, Şi acest puţin Pavem din devota
Franţa şi Italia, învăţământul acesta mentul şi credinţa de apostolat a!
a fost o preocupare de căpătenie a câtor-va convin şi, dar de multe ori
conducătorilor, fHnd convinşi că nu amărâţi, şi descurajaţi de lipsa de in
mai aşa pot avea armata producă teres" din partea ccelor, cari ar trebui
toare, care, după cum am văzut şi să-şi deaseama cât mai de grabă, că prin
în marele război mondial, este sus desvoltarea acestor şcoli se măresc cele
ţinătoare armatei combatante.
mai intense puteri de propăşireale nea
mului.
Cum stăm cu aceşti şcoli, noi ?
Scoalele noastre suferă de două
La, noi acest învăţământ, lasă

mari lipsuri : de personal ajutător
devotat şi de material. Dacă la
aceasta mai adăugăm şi lipsa loca
lurilor, se vede cât de puţin rămâne.
Cheia acestor şcoli este persona
lul devotat lucrărilor practice. Şi
acest personal se găseşte cu mare
greutate din cauza diferenţei prea
mare de salariu ce le primeşte în
industria particulară faţă de şcoală,
iar fără de el profesorul de cursuri
teoretice se istoveşte într'o muncă
ingrată şi foarte puţin rodnică.
Dacă s'ar fi înţeles de cei în drept
importanţa acestor şcoli şi s'ar fi
făcut sacrificiile necesare Ia timp,
astăzi am fi avut o adevărată arma
tă industrială bine pregătită; în inidustria noastră s'ar arăta o activi
tate crescândă cu o înrâurire nu nu
mai asupra problemelor mici, dar
mai cu seamă asupra tuturor chesti
unilor interesând toată viaţa producţiunei economiei noastră naţionale.
Starea actuală a acestor şcoli nu
mai poate dainu fără grave incon
veniente pentru aşezarea şi organi
zarea noastră economică naţională.
Menţinerea lor în această stare incomplectă şi precară este într'adevăr o cheltuială zadarnică; înseamnă
a le menţine numai cu numele fără
a le da posibilitatea de a produce
şi de a fi într'adevăr folositoare.
4

Să dau un exemplu cu Şcoala de-l
Arte şi Meserii din Oradea-Mare,
care nu e singura in această situaţiune deşi e o şcoală înfiinţată încă 1
din anul 1913, aci în oraşul unde
industra este foarte desvoltată şi
unde se simte foarte mult lipsa con
ducătorilor şi meseriaşilor români,
Cu înmulţirea elevilor în anul !
acesta, toate sălile de lucrări prac
tice sunt absolut Insuficiente mulţi |
dintre ei vor rămâne numai cu stu
diul teoretic. Şi acest neajuns îl în
tâlnim prea dès în şcolile noastre.
Organizarea acestor şcoli în condiţiuni bune, nu luxoase, ci potrevite
puterilor şi nevoilor ţării, ar da un
nou avânt industriei noastre naţio
nale, care ar putea atunci susţine
comparaţia cu ţările apusene şi ar fi
cel d'intâi element de progres al ţării.
Situaţia României Mari faţă de
vecini şi mai cu seamă faţă de
vrăjmaşii ei, reclamă serioase orga
nizări în această direcţiune. Trebue
să dovedim că poporul român este
în stare să se afirme şi pe terenul
tehnic industrial şi economic tot atât
cât şi popoarele cu o civilizaţie mai
veche, că găsesc în ele> însăşi ele
mente suficiente, pentru organizarea
temeinică a avuţiilor, şi că pot con
tribui astfel cu puteri mărite la
binele obştesc.
Vasile Dfagomir.

r
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Buletin Politic
Intern.

Extern.

Parlamentai s'a redeschis. După
ce s'au constituit birourile şi s'au
ales vicepreşedinţii, ieri Vineri, a
luat iar vacanţă până Miercuri.
La alegerea vicepreşedinţilor la
Senat s'au falsificat alegerile. Erau
de faţă 93 senatori şi în urnă s'au
găsit 137 voturi.
Deci primele lucrări ale adună
rilor
constituante
din sesiunea
actuală sunt : falsurile şi vacanţele.
Delà 15 Oct. de cânţi s'au deschis
până la 30 Octombrie au lucrat
numai trei zile şi-au avut vacanţă
12 zile: ceeace ar veni 6 zile de
lucra pe lună. Şi dacă s'ar men
ţine procentul, din 6 zile de lucru
va trebui să avem două zile de
falsuri.
Remanierea continuă să menţină
spiritele încordate. Tratativele con
tinuă. Se crede că se va ajunge la
o înţelegere definitivă în diferendul
Brătianu—Constantinescu.
Oranizaţia
de spionaj
descope
rită în Bucureşti se confirmă. In
provincie
se continuă
arestarea
complicilor

Guvernul central german pare a
şti ce vrea. Procedând energic şi cu
hotărâre a reuşit să potolească pof
tele separetiste ale unora şi să do
molească avântul comuniştilor. Din
Hamburg a fost alungaţi
comu
niştii la Schiffsbeck unde se întă
resc. In Bremen s'au produs incedente între muncitori şi patroni.
Ceiace e mai grav în Germania însă
este lipsa de pâine. O pâine a ajuns
10 miliarde mărci, şi totuşi nu se
găseşte. Se zvoneşte că Mustafa
Kemal paşa nu primeşte să fie pre
şedinte al republicei Turceşti. El
vrea să aibe un post activ. Candi
daţi la acest post ar fi Izmet Paşa
şi Fevzi Paşa.
In Grecia lucrurile se încurză din
ce în ce. Generalul Metaxaş e dis
părut. Na s'aputul constitui un gu
vern de coaliţie care să prezideze
alegerile, guvernul revoluţionar pro
mite că va prezida el şi va fi ab
solat imparţial.

Parlamentul

8 lei un klgr. de carne

IltfFORMAŢIUlVI
M. Sa Regele Ferdinand f,

Bancă- româneasă Tn Ungaria.

s'a înapoiat ieri din Belgrad.

O telegramă din Budapesta anunţă
că banca Marmorosch şi Blank din
Bucureşti s'a adresat ministerului de
externe ungar, cerându-i autorizarea
de-a înfiinţa Ia Budapesta o bancă
româno-ungară. Banca Marmorosch
şi Blank ar subscrie majoritatea ca
pitalului, încredinţând conducerea băn
cii actualului director al sucursalei
sale din Timişoara. Cererea băncii
din Bucureşti a fost dată spre stu
diere secţiunii româneşti a ministeru
lui de externe,

Regina Marioara a Jugoslavlei

este bolnavă. Regina Maria a Ro->
mâniei a rămas la Belgrad spre a
îngriji pe fiica sa Regina Marioara
a Jugoslaviei, care se află indispusă
în urma unei răceli.
Un 7 l a r din tapitală anunţă că

Regele Alexandru al Serbiei va pleca
foarte curând la Paris ; pe tot acest
timp Regina Maria a Serbiei va veni
să stea la Bucureşti.
S'a prezentat o delegaţie a Ca
merei de Comerţ din localitate în
frunte cu preşedintele Romul Barbu,
Prefecturei de poliţie cerând redu
cerea formalităţilor de eliberare a
paşapoartelor pentru comercianţi. Lis'a răspuns că nu se pot călca dispozjţiunile ministerului.
La 1 Noemvrle se vor începe
dezbaterile apelurilor înaintate la
Administraţia financiară din localitate
în chestia impunerilor. Se lucrează
Ia compunerea comisiilor anuale.
Joi

s'a

reînfiinţat oficiul de

cartiruire în oraşul nostru. Pre
şedinte al acestui oficiu a fost numit
d. Col. Ioanid, comandantul garni
zoanei, din partea Prefecturei este
delegat d. Chirilă, prim-notar jude
ţean, iar din partea primăriei d. Th.
Prodan Oficiul va putea L a dispoziţiuni numai asupra locuinţelor for
mate maximum de 2 camere.

In ciuda preţurilor atât de bine
Camera Oct. 25
calculat maximate de autorităţile
Şedinţa se deschide Ia ora 4*10 noastre, măcelarul Baratki AI. din
După formalităţi 'м. procedează la Velenţa, comerciant în. toată puterea
alegerea vicepreşedintelor. Se pro cuvântului, pentru a scade preţul
pune ca să se aleagă 6 vicepreşe pîeţii prin libera concurenţă vinde
dinţi în loc de patru. Această pro carnea cu 8 lei kgr.
punere trebue cetită în 3 şedinţe.
Efectul acestui fapt — eroic în
Se aleg patru şi anume : Simionescu- vremea de azî de speculă nesăţoasă
Bârlad, D. N. Bălănescu, Ionescu şi de îmbogăţire peste noapte —:
Mare Concert ia pian şi vioQuintus şi Gherman Pântea. Se aleg s'a şi simţit în Velenţa unde toţi lînă. Sâmbătă seara 10 Noemvrie.
apoi următorii senatori : D. Juca, P. măcelarii au scăzut preţul la 12 Iei Thomas Stefan, pianist bine apreciat
P. Gârboviceanu, Mişu Marinescu, kgr. cărnii, în loc de 16 Iei cum e profesor renumit delà Academia de
Emil Lobonţiu, Pompiliu Bărbeanu maximat.
muzică din Budapesta, maestrul arti
şi Aurel Morariu.
Ce zic măcelarii din centrul ora ştilor Bartók Adalbert şi Dohnányi
Şedinţa se suspendă fiindcă se şului, şi mai ales ce zic autorităţile Ernő, organizează împreună cu fata
D-sale Thoman Maria virtuoasă în
cari se ocupă cu specula?
stinge lumina.
Vor.crede că acest măcelar nu-şi dă vioară un singur Concert în sala Cer
Senatul.
seama, de ceeace face şi merge la cului Catolic Preţul biletelor de in
Se procedează la alegerea vice ruină ? Ori îi vor acuza că nu e bună trare s'a fixat de către agenţia
preşedinţilor. Au votat 93 senatori carnea? Pentru a doua, e stabilit. „Muzica" foarte avantajios, şi anume:
iar un urmă s'au găsit 137 voturi. Mai mulţi consumatori cari au cum- delà 10—60 Lei.
Fiind falsificări s'a anulat alegerea. î parat carne au observat că e de
La trenul accelerat No. 21—22
i calitate foarte bună. Pentru prima,
. Şedinţa se ridică Ia ora 5.
Bucureşti-Oradea-Маге
nu vor mai fi
cel care-1 cunosc pe măcelarul Ba
în
timpul
iernii
vagoane
de ci. III-a.
Şedinţa din 26 c.
ratki ştiu că este un mare capitalist
In schimb de patru ori pe săptămână,
care
şi-a
făcut
averea
numai
prin
Senatul a adoptat propunerea de a
Luni, Marţi, Joi şi Sâmbătă se Vor
se alege 6 vicepreşedinţi. S'ajprocedat combinaţii negustoreşti inteligente. ataşa vagoane de dormit.
Deci nu acestea sunt motivele ci
Ia alegere şi au fost aleşi ca vice-preş.:
Toni Iliescu, Gr. Vasiliu preotul, realitatea, absoluta realitate. Vitele
D-1 Director regional C. F. Hossu
Popovici şi Lascu. Secretari au fost ieftinindu-se era natural ca preţul a început creditul acordat pentru
aleşi, Socol, Popescu,Moldovan Ion j cărnii să scadă.
Gara Episcopiei. Lucrările vor începe
Dar speculanţii nu vrea să ştie de săptămâna viitoare.
şi Păcurariu Mitescu şi Popescu,
După acea s'au aleş şi chestorii. aceasta. Cât mai mult câştig în de
Artistul pictor Andr. Litteczky
Şedinţa viitoare a fost fixată pentru trimentul populaţiei nevoiaşe ; iată
despre
care am amintit în ziar şi-a
deviza
lor.
Miercuri.
Să vedem ce vor spune autorită închis expoziţia tablourilor frumoase,
ţile şi comisia de aplicarea legei şi pune în vânzare 6 tablouri cu
preţuri extrem reduse. Atragem aten
contra speculei.
ţiunea cetitorilor asupra acestor ta
blouri, cari se pot vedea tn biroul
— Leul a fost cotat la Paris cu 8.10.
de ziare „Simplon" din Passagiul
- Mínsterul a transformat caracterul
Vulturul Negru, Oradea-Mare.
şcolilor ordinelor călugăreşti din Ardeal,

Ştiri mărunte

III10

recunoscându-le ca şcoli confesionale: au
fost puse sub jurisdicţia episcopilor.
— Premiul Nobel a fost decernat c e 
lebrului chimist german Osvald.
— Frizerii din Cerrăuţi sunt în grevă
de ieri. Cer sporirea salarului cu 50 %.
— Cultura tutunului la noi scade.
— P e lângă cei arestaţi învinuiţi în com
plotul din Bucureşti contra miniştrilor a
mai fost arestat şl Ilie Gârneaţă, şeful
Ligei studenţilor creştini din Iaşi
— Numărul persoanelor fără lucru
din Anglia este 1.253.900.
— Mercuri seara societatea „Cântarea
României* a dat un festival în onoarea
maestrului Vincent d'Indy.
— La Iaşi şi Huşi s e v a sărbători anul
acesta Bicentenarul morţii lui Dimitrie Сапц
temir Domnul Moldovei.
— Criza de numerar a cauzat în Chi
şinău falimente de zeci de milioane.
— învăţătorii din întreaga ţaţă sunt
în fierbere. In mai multe judeţe au d e 
misionat ia bloc din cauza salariilor insu
ficiente.
— Franţa a acordat un credit Româ
niei de 250.000.000 franci pentru cumpă
rări de armament.
— Bugetul ţării prezintă până acum
un deficit de 800 milioane la încasări.
— Profesorul Torna Ionescu a fost
primit Vineri 19 c. în audienţă de Poincaré.

— O statistica

a unui

ziar englez. —

La Academia

de

drept

s'au

început cursurile. S'au înscris 175
studenţi. Cantina studenţească s'a
deschis în 20 Octomvrie cu 30 stu
denţi. Primirile se fac la decanatul
facultăţii.
Musoiini doctor h. c. Roma —

D. Mussolinni a primit în audienţă
pe rectorul Universităţei din Bolog
na, care i-a anunţat că această Uni
versitate intenţionează să-i confere
titlul de Doctor în jurisprudenţă Ho
noris Causa. Mussolini şi-a exprimat
mulţumirile sale, arătând însă că va
accepta această onoare, numai în urma
unui examen. Preşedintele va prezenta
o teză în care va susţine controversa.
Ministerul de interne printr'un

ordin a desfiinţat Antistiile comunale,
organizate de administraţia veche pe
lângă primării. Antistiile comunale
până acume formau forţa motrice
a mecanizmului vieţii comunale. EI
conduceau secţia industrială, chestiile
muncitoreşti, de ele depindeau cir
cumscripţiile orăşeneşt şi tot ele
conduceau biroul de plasare. Consi
liul orăşenesc al oraşului nostru s'a
ocupat în ultima şedinţă de acest
ordin. Nu a decis nimica însă. Hotărîrea se va lua după ce se vor
consulta primăriile din Timişoara şi
Arad. In acest scop au şi plecat
doi delegaţi.
Acum câte-va iuni contabilul
a fabricei Columbia din localitate
Boghen (Stein Iacob) a dispărut,
furând o sumă însemnată din casa
fabricei. Punându-1 în urmărire, zilele
acestea a fost arestat la Vlena. Pe
lângă furt Stein Iacob este acuzat
şi de bigamie, cari in decursul
acestor câte va luni s'a însurat deşf
aci în Öradea-Mare lăsase o nevastă
tânără. S'au făcut demersuril pentru
ca excrocul să fie predat autorităţilor
noastre
Aprovizionaţi

Vă

cu

Cărţi,
Reviste,
Ziare,
Jurnale de modă
deia

biroul

de

ziare

„SIMPLON"

Ieri, în faţa subrefectuiui TemZiarul :„DaiIy Chronicle" publică peleanu şi a unei delegaţii a avut loc
Oradea-Mare
următoarea statistică asupra popula instalarea primului pretor Vereş Bela
Pasagiu!
„Vulturul Negru"
Ja noua primpretură din Tileagd. D-1
ţiei evreeşti : *
Tempeleanu
după
aceea
s'a
dus
la
ІП toată lumea există azi 15
Conflictul româno-turc ? Ziarul „Stammilioane de evrei, din cari 8.750.000 Cefa unde s'a desfiinţat pretura de bul' din Constantinoporanunţă că, faţă de
acolo
şi
a
luat
în
primire
oficiul
care
trăesc în Europa orientală (Rusia,
dispoziţia guvernului român de a nu per
Polonia. Austria, Ungaria, Cehoslo era sub conducerea, d-iui Dr. Aurel mite supuşilor otomani să locuiască mai
de o lună pe teritorinl românesc, '
vacia şi România), unde ei formează Gobra. Personalul acestei preturi a mult
guvernul otoman a dispus s ă nu se mai
fost
mutat
Ia
Tileagd
iar
d-1
Gobra
8'1 la sută din populaţie. In Ame
permită şederea supuşilor români în Tur
rica se socotesc: 3 milioane de Ia Salonta.
cia decât pe un termen analog.
evrei în Statele-Unite şi 300.000 în
Comitetul executiv al parti
Cercetări în chestia spiona
Canada şi toate celelalte republici
dului
maghiar întrunit în Cluj a
jului.
Paralel
cu
cercetările
care
con
latine din America de sud. In Pales
luat
în
discuţie chestia şcolilor. S'a
tinuă
la
Bucureşti
asupra
organizaţiei
tina numărul evreilor e de 84.000,
hotărît
să
întervie printr'un ^memoriu
de
spionagiu
descoperit
zilele
trecute,
fie 11 la sută din populaţie.
în tot Ardealul s'au reînceput cer Ia M. S. Regele spre a se reveni
In Asia sunt 377.000 de evrei,
cetări. Organele Siguranţei sunt pe asupra dispoziţiuniîor luate de mi
în Africa, 450.000 şi în Australia
nisterul de instrucţie relativ Ia şcolile
urmele imor noui complici.
24.000.
minoritare. Acesta este al treilea
Cea mai puternică massă evreia
Primăria locală a comandat stofe protest pe care minoritarii îl ridică,
scă în raport cu cealaltă populaţie pentru funcţionarii ei.
în aceasta chestiune.
e în New-York, care contează
D-1 Simionescu directorul gene
Un mare număr de studenţi delà
1 643.000 de locuitori ; urmează apoi
massele evreeşti din Polonia şi Ro Academia de drept din localitate ral a fost zilele acestea în localitate
în chestii oficiale.
caută posturi.
mânia".
Я
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Domnul generai de divizie N.

Petala, comandantul Corpului VI
Armată, a inspectat în zilele de 22,
23 şi 24 c. trapele delà îtontieră. In
ziua de Luni 22 c. d-sa a fost în
Salonta-Mare inspectând ,Reg. 86
Infanterie iar în celelalte două zile
următoare d-sa a fost oaspetele oraşului nostru unde a inspectat re
gimentele din garnizoană. Cu acest
prilej s'au desfăşurat în împrejurimi
teme de luptă, manevre cu dublă
partidă Ia care ostaşii regimentelor
ce au luat parte s'au re/narcaţ prin
o frumoasă mobilizare şi capabílitatea
în mâna şefilor lor lucru pentru care
însuşi d. General a ţinut să mulţu
mească tuturor ofiţerilor şi în spe
cial dfiţerilor superiori cari au co
mandat' deasemeni şi d-lor generali
Olteanu şi Schotsh cari au asistat.
Întrebăm pe d. Şef al Staţiei C. F. R.
Oradea-Mare pentru ce până azi nu s e
vede încă nici o vorbă românească scrisa
deasupra magaziei pentru expedierea măr
furilor de mare viteză pe cât timp încă
stă scris şi acum acolo „Gyorsáru Raktár"?

Sportive. Astăzi Duminecă are
loc uri interesant match de futbal
pentru „Cupa Carol" între echipele
sportive din Braşov şi Oradea-Mare.
Dnii Dormond secretarul societăţii
naţiunilor însocit de Hod'su Manu şi
Popoviciu însocit în Bucnreşti. In gară
au fost primiţi de d-1 I. Duca, minis
terul de externe şi de încă doi dele
gaţi ai ministrului de externe. Seara
s'a dat un banchet la Athéne Palace
în onoarea lor.

Consiliul oraşului Oradea-Mare,

a votat D-Iui Dr. Virgil Pop director
al bibliotecei pentru traducerea „Sta
tului de edificare al oraşului" un ono
rar de 15.000 Lei. Statul conţine 130
pagini cu maşina de scris. Dl Prefect
V. Hodor a restituit hotărîrea găsind
exagerată suma de 15.000 Lei.
D. inginer Kôszeghy a

lucrat

un proect de parcelare a terenuilu
de dincolo
de uzina electrică pe
drumul Felixului, unde se va face
împroprietărirea foştilor Luptători
Toţi foştii luptători aduc mulţumiri
acestui harnic inginer "care s'a pus
cu atâta bunăvoinţă la dispoziţia re
vendicărilor lor.
De ieri nu se mai găseşte pâine
tn Berlin. Aceasta din cauza că
morile au scumpit aşa de mult
făina încât brutarilor nu le con
vine să mal cumpere făină spre a
fabrica pâine.
Cetim în ziarele

locale

ma

Un copil maimuţă. Din Soroca

Géza Hormann fost notar pe
vremea ungurilor a fost propus ca
notar de dare în Salonta-Mare. înţe
legem romanizarea mai ales aci la
frontieră prin români, dar să roma
nizăm introducând în serviciu elemente
străine chiar aci, ne vine să nu o
credem? Aşa se vede că aceia cari
fac propuneri ia fel, nici până astăzi
nu au convingerea care trebue să o
purtăm ca element conducător în Stat.
Rectificare. Ocupându-ne in nu
mărul trecut al ziarului nostru cu
darea în arendă a localurilor de
prăvălie din edificiul hotelului .Re
gina Maria" rectificăm că aceasta
priveşte numai prăvăliile. In ce pri„ veste observaţiile faţa de consiliu
a fost o scăpare de condeiu, care
trebue înţeleasă în senzul, că astfel
de i-evidiări a contractelor s'a mai
ojdonat din partea forurilor supe
rioare, nu am vrut să atingem
' consiliul-

13 Sept. 1923.

mânească", îndemnăm cititorii noştrii să
şi-o procure, fiind o operă extrem d e
interesată şî tradusă până în prezent mai
în toate limbile eilropene.

ghiare aproape zilnic numele unor
domni delà primărie cari par a-şi
face o reclamă sarbădă cu figurarea
prea repetată a numelor lor prin
gazete. De se face aceasta cu cunoştinţa
lor sau nu, nu ne priveşte. Suntem
Greva din Polonia. O tele de părere însă că activitatea adevă
gramă din Varşovia ne aduce ştirea rată se dovedeşte prin fapte şi nu
că greva din Polonia se întinde prin reclamă.
mereu. Trenurile nu mai circulă,
Pentru abonaţi. Toţi abo
prăvăliile s'au închis.S aşa că, multe
oraşe sunt ameninţate cu foametea. naţii cari în urma reorganizării
Lucrătorii delà fabricile textile din administraţiei noastre n'au primit
Lodz au declarat grevă, ieri, funcţio
regulat ziarul în ultimul timp,
narii poştali din Zwittau sunt în
grevă, iar în Dombroviţa 70.000 sunt rugaţi să comunice aceasta
de lucrători delà minele de cărbuni biroului de ziare „Simplon" din
pe teritoriul Krakoviei.sunt în grevă. pasagiul „Vulturul negru" OAceasta situaţie a Poloniei alătari radea-Mare.
de aceea a Germaniei nelinişteşte
mult pe englezi şi pe italieni.
Dl prof. N. lorga publică un
Consiliul orăşenesc a hotărît articol de fond în neamul românesc
să revizuiască hotărîrile aduse asupra în care este contra impunerei limbii
chioşcurilor pentru vânzarea ziareior. româneşti în şcoile minorităţilor De
Aceste chioşcuri se vor da separat oarece această chestiune prezintă un
de acum în colo în arendă pentru mare interes ne vom da părerea î n fiecare pe timp de trei ani. 26 locuri tr'un articol, în numărul viitor.
in diferite puncte ale oraşului unde
România obţine un premiu.
se vor ridica chioşcuri" constituite
România a obţinut Ia expoziţia inter
după planul serviciului Technic al
naţională din Strassburg premiul
oraşului. Chestiunea chioşcurilor for
mează un proces vechiu. Dispoziţiile „le grand prix" pentru lucrările re
arbitrare ale fostului şef de admi lative la igiena şi asistenţa socială
nistraţie, în detrimentul unei societăţi din România.
româneşti, a provocat în repeţite rând
Un mare furt la Arad. O bandă
discuţii aprinse. Să vedem acuma de tâlhari s'au introdus în băcănia
care va fi rezultatul acestor discuţii. fraţilor Elesan şi dupăce a spart casa
Vor fi satisfăcute interesele presei de fier, au furat numeroase bijuterii
româneşti ori ba ?
de mare valoare, 300 socoli, 400
dolari şi 185.000 iei.
se comunică faptul, că in comuna
Rediu, din acest judeţ, femeia Aculina
Colubra a născut un copil monstru,
foarte asemănător unei maimuţe. Co
pilul, de gen femenin, are tot părul
acoperit cu păr roşcovan şi o barbă
considerabilă sub bărbie.

Ш valtoMa Oradta-Hari

Din interesanta carte „Protocoalele
înţelepţilor Sionului", despre care ziarul
nostru a mai ayut prilejul s ă vorbească,
a sosit un nou transport Ia „Librăria Ro

Pe ce s'au cheltuit banii în
casaţi delà sătenii împroprie

Zilele acestea s'a prezentat la o
policlinică din Belgrad un tânăr de
20 ani care suferea de stomac. Agravându-se boala s'a hotărât să se
supue unei operaţiuni, executată de
profesorul Costici. Mare a fost mi
rarea profesorului şi a medicilor asi
stenţi când în organismul tânărului
au găsit un fetus de gen femenin.
Avea capul mare cu părul lung şi
dinţi şi era fără mâini şi picioare.
Medicii au explicat acest fenomen
astfel. S'au conceput în organismul
mamei tânărului doi copii gemeni.
Nu unul alături de celait însă, cum
se întâmplă de obicei, ci unul într'altul
aşa că Ia naştere unul purta în el,
iară să ştie, şi pe celait. Prin ali
mentarea lui se- alimenta şi cel care
era condamnat în vecinie întuneric.
Neavând nevoie de anumite organe
de oare-ce se ştie că nevoia naşte
organizmele, fetusul s'a dezvoltat,
bineînţeles anormal, la cap şi trup
numai.
Acum de curând murind fetusul,
tânărul nostru se preschimbase într'un
coşciug viu, iar intrarea în putrefacţie
a embrionului provoca durerile

Coroana austriacă (suta) Lei 334
Marca germană (milionul) „
—
Coroana ungară (suta) . „
138
Coroana cehă . . . . „
622
Francul francez
. . . „
1265
Francul elveţian . . . „
3750
Dolarul . . . . . . .
21150
Lira italiană
. . . . „
955
Lira sterlină
. . . . „
952
Prefectura Poliţiei oraşului

Pubilcatiune.
Prefectura Poliţiei Oradea-Mare, Ser
viciul Contabilităţii, publică concurs, pentru
repararea a 40 sobe cari se găsesc în edi
ficiul Poliţiei şi pentru tăierea a 60 b.,
table de geamuri.
^
Toţi acei, cari doresc a primi aceste
lucrări să-şi înainteze oferta în scris la
Serviciul Contabilităţii a Prefecturei P o 
liţiei Orada-Mare etajul 1. camera 10, in
termin de 8 z i e .
Orade-Mare, la 24 Octomvrie 1923
Şeful Contabilităţii:
Nr. 94—1923. execuţionăl.

Publicaţie de licitaţie.
Subsemnatul executor judiciar delegat,
prin aceasta aduc la cunoştinţă publică,
că in urma deciziunei judecătoriei de
ocol-rurală din Oradea-Mare de sub Nr,
2360—922. efeptuindu-se execuţia de
escontentare în favorul urmăritorului Agronumul institut de Asigurare Oradea-Mare
şi reprezentat prin advocatul Dr. Rednic
Gavril în sarcina urmeritului
pentru
suma de 1270 lei capital şi accesorii şi
ordonându-se' prin decizia judecătoriei d e
ocol rurală din Oradea-Mare sub Nr.
72861—923. 1 licitaţia asupra 2 cai şi
altor mişcătoare secvestrate şi estimate
în valoare de 8000 lei,-să fixează termen
de licitaţie pe ziua de 7 Novembrie 1923
la ora 3 d. m. în comuna Sărând (Irma
maiv) când mişcătoarele secvestrate s e
vor vinde pe lângă plătirea preţuele de
cumpărare in numerar şi in caz de .nece
sitate şi sub preţul de estimare, şi până
la concuranţa creanţei servestranţilor
anteriori ori a suprasecvestranţilor întrucât
aceştia şi-au câştigat asupra acestora
drept de ipotecă.

Duminecă Ia orele 5 a organizat
Reuniunea femeilor române din Ora
dea-Mare în- sala prefecturii judeţului
un ceaiu dansant, la care a luat
parte în frunte cu P. S. S. Episcopul
Ciorogariu, o mică parte a societăţii
băştinaşe din Bihor, o seamă de oiiţeri diri garnizoană şi câţi-va stu
denţi universitari. A cântat muzica
Regimentului 85 de Infanterie. Doam
nele au servit ceaiu, prăjituri, tine
retul s'a încins la joc. Ceaiul a du
rat până la orele 9 seara.
S'a incassat suma de Lei 4460,
Se provoacă toţi aceia, cari şi reven
care serveşte pentru haine copiilor
săraci, în ajunul Crăciunului. Nu ne dică escontentare din preţul de vânzare
al lucrurilor ce s e vor licita, întucât s e c putem fopri mirarea, că administra vastrarea
în favorul lor s'ar fi făcut .ante
ţia financiară încasează taxe de im rior şi aceas a nu s'ar învedera din pro
pozit şi la astfel de ocaziuni. Ar fi cesul verbal d e secvestare să nu intrelase
în datoria ei, ca să informeze Mi a-şi prezenta anunţările în scris la sub
semnatul delegat, până la începerea lici
nisterul de finanţe, că nu poate fi taţiei.
justificat moralmente, de a incassa la
Termenul legal s e v a socoti din ziua
scopuri atât de nobile la 150 bilete ce urmează după afişarea publicaţiei la,
judecătorie.
750 lei în,impozit statului.
Oradea-Mare, la 20 Octombrie 1923
Ne întrebăm? Este oare o repre
Grigorlu Bosnyák
zentaţie teatrală străină, de mai
primoficial.
mare importanţă, decât acţiunea Reuniunei pentru copiii cei săraci?
Reuniunea a transmis pentru or
felinatul din Braşov în susţinerea
alor 72 fetiţe orfane suma de 2000
Edificiul Bazar. Partea spre teatru
lei, primind mulţumirile Reuniunei prin
cuvintele adresate de Prezidenta din
Primesc tot feliul de haine —
rufărie pentru curăţit chimic.
Braşov d-na M. Baiulescu.
Călcatul hainelor se face imediat
Cu această convenire s'a deschis
seria convenirilor societăţii româneşti
pe iarna viitoare.
Reuniunea are o menire frumoasă,
mai ales aci, ea va trebui să atragă
în mod sincer şi Doamnele străine
al căror soţi au contribuit şi contribuesc Ia regenerarea vieţii publice,
avocat
stagiar
şi la munca de edificare concepută
şi în intenţiunile Reuniunei.
1-3 lucrează în cancelaria

Spălătorie chimică

SamuiI Borgos

tăriţi. Cum în timpul din urmă s'au
făcut oarecari discuţii asupra sume
lor încasate de stat în plata loturiior
de împroprietărire. „Adevărul" ne aratăcădin cele 400 de milioane înca
sate până în prezent, peste 300 de mili
oane s'a cheltuit în compunerea unui
credit ce s'a deschis căilor ferate
'Căută"mTcorespondenţi în
pentru plata materialului rulant şl toate oraşele din jude ţele Bihor
Sătmar şl Sălaj.
atelierelor volante.

PETRU VURUCLAS

Or. (ULIU POGANI
Oradea-Mare. Piaţa K h a i Viteazul 10.
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