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O M A N E S C
ZIAR INDEPENDENT

Tertius gaudet

Protestul al advocaţilor din Cluj

In sfârşit a sosit şi ordinul
mult aşteptat al dlui Ministru de
Interne, prin c a r e se ordona tu
turor funcţionarilor publici din în
t r e a g a administraţie a ţărei, de a
nu se mai amesteca în luptele
fraticide dintre ambele confesiuni
româneşti.
„Telegraful Român" delà Si
biu precum şi „Unirea" delà Blaj
erau în permanentă ferbere aruncându-şi reciproc cele mai grave
acuzaţiuni, şi astfel dând ocaziune
celor c e ne pândesc de mult, să
a t a c e în plin, fără însă de a ne
putea apăra şi valida drepturile
noastre câştigate, cu multă trudă
şi amar.
Campania aceasta fraticidă con
venea de minune tuturor pescui
torilor în apă tulbure, — şi ast
fel luda ca représentant al tu
turor sectelor clandestine, şi-a
continuat şi mai departe opera-i
nefastă, — otrăvind poporul no
stru drag şi scump, — cu balele
sale veninoase.
Am semnalat la timp présenta
valurilor de indizerabili — pre
cum şi acţiunea lor de subminare,
—
iar astăzi nu pot decât să
mă bucur căci glasul meu nu a
răsunat în pustiu, atât în întreaga
presă cât şi la autorităţile în drept.
Căci la drept cuvânt vorbind,
— e r a oare necesar în actualele
X împrejurări ca să asistăm la acte
ca cele desfăşurate la Poiana şi
Cheile Cibului ?
Í
De sigur că nu.

Reabilitarea şi realegerea decanului dr. Ioan Suciu

Recunoaştem şi noi că o sin
gură religie întăreşte temelia unui
Stat, — dar pentru aceasta tre; bueşte oare manipularea cuţitului
şi a revolverului pentru supri
marea celeilalte?
Şi apoi nu avem noi oare
unde îndrepta mai cu succes ac e s t e arme, — când întreaga ţară
e s t e copleşită de plaga sectelor
nelegiuite, — preconizate şi sus
ţinute făţiş de către organizaţiile
minciunei, urei şi ale perfidiei
comuniste ?
Porunca
vremurilor
cari le
trăim este pacea, iubirea şi dra
g o s t e a de neam — pentru ca să
ne putem apăra cu succes contra
puhoiului strein, — şi astfel jert
fele pe cari le-am adus pe alta
rul naţional să dee roade bine
cuvântate — pentru întărirea şi
consolidarea generaţilor viitoare
ale neamului nostru.
înconjuraţi de toate
părţile,
atât înăuntru cât şi în afară de
duşmani, nu ne mai rămâne de
cât un singur lucru de făcut, —
strângerea rândurilor contra fron
turilor duşmanilor comuni, — şi
mai multă iubire de lege şi neam.
S ă nu uităm niciodată, —
chiar şi în cele mai grele împre
jurări că —- Inter duos litigantes
tertius gaudet.
D. H.

« J A un exemplar 4 Lei.

Satisfacţia strălucită dată de adunarea generală
dlor Dumitru Dobrescu şi dr. Ioan Suciu.
Clujul de azi cu oamenii săi buni
şi răi tot cel vechiu a rămas. Delà
unire încoace acest oraş bătrân a avut
multe clipe înălţătoare, sublime chiar,
dar a avut şi momente de slăbiciune.
Pe mulţi dinire noi ia ameţit gloria
prezentului şi strălucirea banului. Do
rul de stăpânire şi îmbogăţire a orbit
pe mulţi dintre noi. Azi suntem schi
lavi în morală şi bolnavi la mentali
tate. Zadarnic căutăm punctul fix de
mântuire şi fericire. Şi lozinca şi ţinta
zilei noastre ar trebui să fie fericirea
neamului. Cine nu ştie ferici pe deaproapele său şi neamul, n'are nici un
rost în lume.
Cuvântul este sabia, care uneori
tae, dar şi vindecă şi fericeşte. Cine
nu ştie ferici prin cuvântul său ori
prin slovele sale, rămână mai bine
mut ori îşi arunce condeiul în foc.
Ziaristica este bateria electrică a
unui neam. Slovele ei uneori rănesc
şi uneori vindecă şi înalţă. Progresul
omenirei are trebuinţă de ziaristică
ca şi omul de aierul curat. Libertatea
presei este perla cea mai scumpă şi
temută a omenirei. Presa are dreptul
de a critica şi a se mesteca în ches
tiuni publice, dar în acelaş timp abuzul presei face ravagii ireparabile....
Crerul meu era imbibât de acestea
idei Duminecă, când călcasem pragul
adunării generale de protestare a ba
roului Cluj. Am şi zis, că în localul
acesta nou şi frumos al justiţiei ro
mâne ar trebui să se facă o feştanie
ca să se alunge duhul rău şi necurat
dintre noi şi dintre acestea ziduri
măreţe...
Şi feştania s'a făcut....

*

*

*

Totuşi cineva în ziarul „Înfrăţirea"
din Cluj a aflat şi aci nod în papură
şi atât înainte cât şi după şedinţa fes
tivă ziarul în chestiune a ţinut să
atace în mod neobişnuit atât pe dl dr.
Ioan Suciu cât şi pe dl Dumitru D o 
brescu pe motivul, că dr. Ioan Suciu
vrea să introducă politica ţărănistonaţională în barou şi că a procedat
delà sine putere invitând pe dl Du
mitru Dobrescu să ţină discursul fes
tiv la acel prilej, deoarece Dumitru
Dobrescu ca antidinastic şi antiroman
nu ar fi capace şi nici vrednic să pro
slăvească îndeajuns memoria eroului
Avram Iancu. Apoi Dr. Ioan Suciu prin
invitarea dlui D. Dobrescu ar fi proce
dat de capul său fără autorizaţia şi
ştirea Consiliului baroului, şi de alttel pentru discursul festiv numai ad
vocaţii din Ardeal ar fi fost potriviţi
să-1 ţină, dar mai chemat ar fi fost
duhovnicul infalibil al monopolului naţio
nal şi călugărul fără prihană al baroului
Cluj: dr. Arnos Frâncu din Cluj. Dr. Ioan
Suciu încă a fost timbrat de antidi
nastic şi rău român pe motivul, că pe
dl dr. Arnos Frâncu numai din riva
litate şi ură l'ar fi prêterai din pro
gramul serbării. Zadarnic a dat un c o 
municat oficios Consiliul baroului după
şedinţa festivă în ziarele „înfrăţirea"
şi „Patria", căci „înfrăţirea" a repeţit
şi după şedinţa festivă atacurile sale.
Dr. Ioan Suciu scârbit de acest
atac şi-a dat dimisia momentan din
demnitatea sa de decan şi a convocat
adunarea generală electivă pe 2 8 Sept.
1924. La adunarea aceasta baroul aproape în număr complect a protestat
votând sub prezidenţia prodecanului
dr. Simion Tămaşiu o moţiune cu
unanimitate, în care aprobă procedeul
corect şi legal al decanului dr. Ioan
Suciu şi aduce mulţumitele sale dlui
Dumitru Dobrescu pentru discursul
său clasic, rostit cu acest prilej. Adu
narea generală protestează contra ori
cărui amestec extren în agendele ba
roului şi îşi exprimă adâncul său re
gret, că ziarul din chestiune a avut
îndrăzneala să tragă la îndoială până
şi loialitatea şi neţărmuritul devota
ment al baroului şi al tuturor mem
brilor săi faţă de înălţatul nostru
Domnitor, primul rege al tuturor Ro
mânilor: Ferdinand I.

Intre advocaţii din Cluj problema
decanatului este de cea mai mare im
portanţă. Decanul conform legii ad
vocaţilor are azi o putere mare şi co
vârşitoare asupra advocaţilor din barou.
Demnitatea aceasta onorifică este le
gată de mari răspunderi. Precum e
decanul aşa e şi baroul. Delà pre
luarea imperiului încoace în baroul din
Cluj s'au purtat lupte şi personale dar
şi pentru principii. Baroul din Cluj
mai anii trecuţi era ca un „vezuv",
care era pe-aci să s e prăpădească sub
ruina lavei sale. După lupte crâncene
şi intrigi draconice s'a ales de decan
Baroul Cluj este conştiu de me
la începutul acestui an cel mai bă
trân dintre noi : dr. Ioan Suciu şi cre nirea sa şi doreşte să întreţină rapor
deam că pacea s'a restabilit iarăşi în turi de bunăînţelegere şi respect cu
baroul nostru. Credinţa ni-a înşelat Uniunea şi cu organele sale reprezen
însă. A trebuit să vină serbarea c o - tative şi nu va tolera, ca porniri răz
memorărei eroului Avram Iancu, ca din leţe conduse de deşerte ambiţii sau ten
pricina unui discurs festiv să isbuc- dinţe politice, să contribue aceste bune
raporturi. Adunarea generală îşi e x 
nească vulcanul urei din nou.
Dr. Ioan Suciu ca decan a con primă deplina încredere în decanul
vocat adunarea generală a baroului baroului dl dr. Ioan Suciu şi nu îi
Cluj pentru o şedinţă festivă pe 2 primeşte demisia şi insistă să rămâie
Septemvrie 1924, invitând cu acest şi pe mai departe în baza unanimei
prilej toate barourile din ţară, în frunte încrederi în fruntea baroului, pentru
cu dl Dumitru Dobrescu, preşedintele a-şi continua opera, care a ridicat ba
tuturor advocaţilor din România-Mare, roul nostru la nivelul neajuns până
ca astfel memoria eroului şi a advo acum, la care s e găseşte. Adunarea
catului Avram Iancu de pe vremuri să generală însărcinează biroul adunării
fie slăvită cu un fast mai mare. Dis I să comunice aceasta hotărâre şi Dlui
cursul festiv era menit să îl rostească • preşedinte al „Uniunii advocaţilor" cu
Dumitru Dobrescu ca preşedintele tu accentuarea, că atacurile din ziarul
turor advocaţilor din ţară alăturea de susmenţionat erau îndreptate împotriva
cuvântarea comemorativă alui dr. Ioan păcii şi ordinei din barou şi atingem
Suciu, decanul baroului Cluj, care a- chestiuni de administraţie atunci, când
singurul judecător competent al acestor
ranjase şi convocase şedinţa festivă
din chestiune. Şedinţa festivă s'a şi chestiuni este Consiliul şi Adunarea
ţinut după programul de mai sus şi Generală a Baroului.
lumea era încântată de modul cum a
Moţiunea de mai sus a Consiliului
decurs serbarea.
a fost desbătută pe larg de adunarea

Manuscrisele
nu se înapoiază.
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Generală şi după cuvîntările de ade
rare ale avocaţilor Dr. Ioan Giurgiu
şi Dr. Liviu Ghilezanu a fost primită
cu unanimitate şi cu mare însufleţire
de Adunarea Generală.
O furtună de aplauze au produs
mai ales cuvintele de indignare ale
advocatului Dr. Ioan Giurescu, care
într'o fericită inspiraţie atinsese buba şi
vestejise culisele intrigilor, c e s e ţes
şi astăzi de o mână neagră în Baroul
Cluj şi cari subminări primejduiesc din
cale afară pacea şi munca rodnică a
Baroului.
Baroul din Cluj de astădată a fost
la culmea chemărei sale şi numai datorinţa şi-a îndeplinit dând expreslune
protestului şi indignirei sale faţă de
un atac absurd, îndreptat în contra
alor doi bărbaţi neprihăniţi şi meri
tuoşi : Dr. I. Suciu şi D. Dobrescu. In
urmare Dr. Ioan Suciu a fost reales
din partea adunării generale de decan
cu aclamaţie şi cu mare însufleţire,
iar preşedintele Uniunii : Dumitru Do
brescu a fost asigurat din nou de res
pectul şi simpatia baroului din Cluj.
Corespondentul.

Deschiderea
stagiunei Teatrului
Naţional
Marţi seara în 3 0 Septemvrie a
avut loc deschiderea staginnei teatru
lui Naţional cu drama istorică a lui
B . Delavrancea „Viforul".
Era de prevăzut că publicul dornic
şi însetat de teatru, — va umplea
sala în mod neobicinuit. Aşa a şi fost.
Cu toţii ne-am grăbit a fi mai punctuoşi ca oricând. Cu o oarecare emo
ţie aşteptam ridicarea cortinei, care
ne va permite să revedem pe vechii
şi iubiţii noştrii artişti. Cu mare aten
ţiune am urmărit fiecare pas, fiecare
vorbă şi fiecare gest al interpreţilor,
şi în zelul aceasta conştiincios, nici
nu ne-am dat seama că piesa începea
să ne obosească ; e adevărat că în
suşi autorul a pus în această bucată
tot c e a fost mai viforos în istoria
neamului după moaitea lui Ştefan cel
mare dar şi artiştii s'au năpustit cu
toată tăria asupra interpretării ei, aşa
că în unele locuri devenirăm aproape
incapabili de a urmări şi a pricepe
adevărata desfăşorare a acţiunei.
In rolul lui Ştefăniţă-Vodă dl
Braborescu a fost corăspunzător, şi
şi-a dat toată silinţa să imiteze pe
domnitorul crud şi măreţ, ceeace i-a
şi răuşit în cele mai multe locuri, cu
excepţia câtorva momente prea e x a 
gerate.
Dl Bârsan în rolul lui Luca Ar
bore a fost cel mai reuşit personagiu.
Dna Bârsan în rolul Oanei a fost
la'nălţime. Dna Alexandrescu deasemenea. Restul ensamblului a fost bine
dar în general s'a observat o forţă
deosebit de pronunţată ce a pus fie
care în jocul său, făcând astfel şl mai
viforoasă desfăşurarea conţinutului.
S e vede că cu toţii s'au recreeat
îndestul, pentrucă în noua stagiune
să poată începe cu puteri înzecite la
predarea pieselor grele ca „Viforul"
lui Delavrancea.
A.

Excursiunea

Ciulii de drept

C. F. R. Ea Constantinopal
Am anunţat la timpul său, că func
ţionarii C. F . R. vor face o excursiune
în Constantinopol şi împrejurimi. Am
promis tot atunci, că vom reveni cu
detalii asupra acestei excursiuni, care
şi-a luat fiinţă din iniţiativa dlui Cor
nel Angelotti un activ funcţionar la
Direcţiunea C. F . R., care şi-a luat
asupra-şi toată sarcina şi responsabi
litatea conducerei acestei trupe de ex
cursionişti în număr de 5 3 persoane.
Dl Angelotti a făcut de mai înainte
paşii necesari pentru a obţine favo
ruri în această călătorie, şi oboseala
nu i-a fost fără rezultat, căci a şi ob
ţinut reducere de 75°/ atât la tren
cât şi Ia vapor. In ziua de 14 Sept.
la acceleratul de dimineaţă s'a ataşat
şi vagonul excursioniştilor, luându-şi
drumul cătră Bucureşti, unde sosind
seara, am poposit peste noapte, iar a
doua zi am avut timp să vizităm ca
pitala până după amiază la ora 3,
când am continuat drumul spre Con
stanta. In drumul spre Bucureşti am
admirat frumuseţile de pe Valea Pra
hovei, iar spte Constanta podul delà
Cernavodă a stârnit uimirea tuturor.
Ajunşi seara în Constanta, fiecare
ne-am grăbit a privi mai întâi Marea
Neagră, pe care urma să ne conti
nuăm a doua zi drumu!. La moment
ne-a cuprins şi putină groază, văzând
acele valuri puternice, c e cu mare
sgomot se isbiau de mal. Ne gân
deam că ce vom face, dacă tot aşa
turbate vor isbi şi în vaporul nostru
mâine.
0

Cu atât mai mare ne-a fost însă
îndestulirea, când am văzut Ia îmbar
care că marea e mai liniştită decât
un lac. Ne favoriza deci şi natura,
căci vaporul „Regele Carol I" depărtăndu-se tot mai mult de orizontul por
tului, mergea par'că tot mai liniştit şi
mai sigur, iar ajuns în largul mării,
nici o adiere de vânt nu-i turbura alunecarea uşoară; astfel a ţinut toată
noaptea, iar a doua zi am avut cel
mai frumos răsărit de soare, ce se
reflecta în mii de cordoane colorate
în colosul de apă. Trecând şi acest
fenomen, nu ne-a rămas altă distrac
ţie decât să privim ceata de delfini,
cari urmăreau vaporul nostru, întocmai
ca câinii pe automobilul ce conturbă
liniştea satului. P e la amiazi ne-a animat ştirea că ne apropiem de Bos
for şi în curând îi vedem frumuseţile,
înainte de a ajunge la gura Bosfo
rului ne-am întâlnit cu vaporul
îm
păratul Traian", care pleca spre Con
stanţa. E interesant salutul ce şi-1 dau
vapoarele la întâlnire, scoţând nişte
vuete prelungi şi lugubre, iar călă
torii se îngrămădesc pe docurile celor
două vapoare, pentru a se saluta ca
necunoscuţi, fâlfăindu-şi batistele până
ce abia se mai zăresc. P e neobservate
ajungem la gura Bosforului. Aici va
porul s e opreşte şi aşteaptă sosirea
pilotului turc cu barca, care aduce un
funcţionar de vamă şi altul de politie,
pentru controlul actelor vaporului.

care o parcurgem în decurs de o oríi
şi ceva, dar care ne pare abia câteva
minute, căci a fost prea scurt pentru
a putea cuprinde şi admira toate fru
museţile ce ni-le oferă cele două tarmuri : în dreapta cel European, iar în
stânga cel Asiatic. Acum urmează pe
rând locurile frumoase de vilegiatură,
ca Rumeli Kavac, Anatoli Kavac, Teii
Tabia, Buiukdere, Therapia, Beikos,
Ieniköi, Rumeli Hisar, Anatoli Hisar,
Göksu, Ortaköi, etc., cari se înşiră pe
ambele părţi ale Bosforului ca două
coliere de perle, cu palate de mar
mură, cu vile luxoase, cu grădini şi
vii bogate, cu parcuri frumoase.
Intre mii de exclamaţii de admiraţie,
ajungem în portul Galata la „Cornul
de Aur", unde o lume de tot nouă ne
atrage atenţiunea. Multime de oameni
de toate categoriile şi toate naţionali
tăţile se îngrămădesc pe cheiu.
Hamali şi copii strigă în diferite
limbi către pasagerii de pe vapor, dar
e preferată limba franceză. Aşteptăm
să se scoboare toţi călătorii, iar noi
rămânem pe doc, unde o delegaţie de
ingineri C. F . O. A. turci şi ziarişti, în
frunte cu venerabilul Fehry bey, ne-a
făcut o primire călduroasă, vorbindu-ne franţuzeşte şi nemţeşte. Ne-am
înprietenit mai iute decât credeam,
căci turcii sunt nişte oameni foarte
prietinoşi, veseli, primitori şi servia
bili. Deja înainte de sosirea noastră
ni-s'a pregătit incvartiruirea într'un
internat al Şcoalei Ç. F, O. A. din
Haidar-Paşa ("Asia Mică), unde ne-am
dus cu un vapor local, fiind însoţiţi
de toţi acei domni turci, cari aveau
destinaţia să ne servească de călăuză
în tot timpul ce vom petrece în Con
stantinopol şi împrejurimi. Dl inginer
Noury Kemal — pururea atent, —
dupăce ne-a împărţit biletele de vapor,
şi-a ţinut de datorinţă să ne dea e x 
plicaţii despre tot c e e a c e observa că
ne atrage atenţiunea în special ; Totul
însă era nou şi interesant ce vedeam
în aceea seară senină, traversând
marea Marmara spre Asia-Mică. Ajunşi
la destinaţie ne-am oprit la primul pas
pe pământul Asiei ca să admirăm mă
reaţa clădire a ultimei staţiuni a
C. F . O. A. înaintând câ{iva paşi am
sosit Ia locuinţa pusă la dispoziţia
noastră, şi între multe urale de bine
ne-am despărţit de amabilii conducă
tori turci, până a doua zi, când tre
buia începută călăuzia prin cele mai
importante locuri ce aveam să vizităm.

Această formalitate terminată, dă
drumul vaporului spre Constantinopol.
Bosforul are o lungime de 27 km. pe

c o
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— Sfatul de miniştri a împuter
nicit Casa Şcoalelor să cumpere delà
librării cărţile de lipsă pentru înfiin
ţarea de 1000 biblioteci şcolare în sa
tele din cuprinsul tării şi mai cu seamă
în ţinuturile alipite. T o a t e aceste cărţi
se vor cumpăra între marginile sumei
de 600.000 lei care. se va plăti din
banii casei şcoalelor şi a culturii po
porului.

* Femei! „Cartea Moaşelor"
cu 140Jotografii feminine Lei 120
la librăria A n c a .

A apărut
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de D r e p t
de; Dr. Anca I. Leontin
se află î n toate librăriile din ţ a r ă .
Preţul Lei 135 plus porto.
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in editura librăriei A. Anca, Cluj
a eşit de sub tipar zilele acestea, un
„Compendiu de drept civil", datorit dlui
Dr. Anca I. Leontin, judecător la Trib.
din Cluj. Cartea ce-a scris acest har
nic judecător, poate să stea foarte
bine la îndemâna studenţimei, deoa
rece în ea se tratează toată materia
dreptului civil, în mod rezumativ. P e
lângă aceasta, este necesară oricărui
jurist această lucrare, ca una ce stu
diază comparativ dreptul civil al păr
ţilor ungurene şi al vechiului regat cu
toate modificările survenite din legile
de unificare.
In acest compendiu se studiază
drepturile de personalitate, drepturile
reale şi de familie. Cu multă claritate
este tratată materia obligaţiunilor, în
toate formele de manifestare ale ace
stui „vinculum furiş". S e studiază apoi
stingerea obligaţiei cu multă fineţe şi
pătrundere juridică.
Pornind delà studii tomaniste bine
fondate, Dr. dl Anca, a reuşit să pue la
îndemâna tuturor, un manual de drept
civil, în care se îmbină technica pur
juridică, cu fineţea stilului exprimat.

— Activitatea desfăşurată de către
Domnul Septimiu Murăşeanu Prefec
tul judeţului Cojocna este mai mu
decât lăudabilă. In cursul săptămâne
Dsa a vizitat aproape întreaga aàm
nistraţie a Judeţului precum şi cons
trucţiile şcolare, cari graţie energiei
şi priceperei sale au ajuns deja fapt
împlinit. Paralel cu acţiunea desfăşu
rată de Dsa am făcut şi noi o anchetă
de care ne declarăm perfect multu
miţi. Dacă însă la judeţ merg lucru
rile atât de bine, apoi nu este căzu
ca să ne declarăm mulţumiţi cu Ut
burile cum merg Ia Primăria oraşului
Scumpetea şi necurăţenia sunt stăpâ
nele oraşului, — iar neîncrederea
domneşte pretutindenea. Ai uitat d-lt
Murăşeanu că eşti şi Prefectul ora
şului C l u j ?

— Seminar teologic Ia Cluj. I. P
S. Sa episcopul Nicolae Ivan, întn
alte gessturi mari şi binecuvântate
mai avut frumoasa iniţiativă de a în>
fiinţa la Cluj şi un seminar teologic
care în urma energiei stăruitoare
I. P, S . S a l e s'a şi deschis cu tre
cursuri, având înscrişi 6 0 de elev
Tot odată I. P. S. S a e mai cumpă
rat trei proprietăţi mari, c e e a c e ade
vereşte că este un personagiu foarte
activ spre fala neamului şi îndestu
lirea-i proprie.

Unde se duce spiritul
omului

în timpul somnului ?

Urăm I. P. S. Sale ani mulţi ca si
poată lucra cu spor şi să dea roade
sănătoase, fiind pururea preamărit di
neamul care îl iubeşte.

de: Pavel Roman farmacist.

Spiritul omului în timpul somnului
nu se duce nicăiri. Atât numai că nu
suntem trezi. Aceasta însemnează că
nu suntem senzibili la nimic din cea
ce se petrece în jurul nostru în tim
pul somnului. Chiar când dormim
foarte adânc, în timpul somnului luăm
parte la tot felul de acţiuni, le facem,
sau cel puţin le credem că Ie facem.
Aceasta se întâmplă ori de câte ori
visăm, şi visăm mult mai des decât
putem noi să ţinem minte când ne-am
deşteptat.
De mult sălbaticii credeau că în
timpul somnului, omul părăsea locul
în care dormea (adecă spiritul omului.)
Credinţa aceasta să dătorea, bine
înţeles visurilor. Visele pot face mult
rău persoanelor cari cred prea mult
în ele. Cu nici un preţ nu trebue să
ne lăsăm înfluinţiaţi de vise, sau nu
trebue să credem în nici un feli de
eresuri, care nu au alt efect, decât să
ne tulbură liniştea.
Tocmai visele ne dovedesc că n'am
părăsit sufleteşte locul ocupat în na
tură, căci mai în totdeaunea isvorul
care a dat naşterea unui vis, trebue
căutat în o cauză pornită direct din
mediul nostru înconjurător.
Un sgomot uşor bunăoară, şuerul
vântului în horn, ori o frunză uscata
care se isbeşte în geam, e deajuns
să ne facă să visăm. Cea ce ne tul
bură mai adesea ori e stomacul. Un
stomac prea încărcat cu puţin timp
înaintea culcărei, tulbură creerul, şi
ţine o parte din el în neadormire. Un
alt sgomot oare-care, isbindu-ne auzul
prin somn, ne face să ne dăm seama
întru câtva, că s'a produs acel sgomot
fără să ştim însă lămurit ce este. Do
vada că spiritul nostru nu vagabon
dează în timpul somnului, e tocmai
faptul că auzim toate sgomotele din
jurul nostru, fără însă a ne da seama
de ele.
— In Bârlad s'a ridicat un mo
nument poetului Vlahuţă, care s'a aşezat în grădina publică şi-a cărui
desvelire s'a sărbătorit în ziua de 21
Septemvrie a. c.

Tiparul Instit. de Arte Grafice Alexandru Anca, Cluj.

— Anunţăm cu plăcere publicul
clujan, că în curând se va deschide r
stagiunea Operei Române, care în- ţ
vingând toate greutăţile ce se s'au n
năpustit asupra ei la sfârşitul stagiu
nea trecute, a reuşit să se reorgant- M
zeze cu o orchestră nouă compusă în la
majoritate din muzicanţi streini, şi cu
concursul artiştilor conştiincioşi, va aduce în repertoriul acestei stagiuni mai
multe opere noui.
— Membrii Reuniunei notarilor
comunali din judeţul Bistriţa-Năsăuc
vor ţine o adunare generală ordinari
în Borgoprund la 11 Octomvrie 1924
ora 11 a. m. în sala de Consiliu delà
primărie.
— La Oradea-Mare a fost confiş'
cată revista „Vulturul", care a apăru
cu articole şterse de cenzură.
Í!
— Dl Ovidiu Gritta prefectul po 1
liţiei din Cluj a plecat Ia Bucureşti în
chestii ale serviciului său.
— Dl Camil Negrea, fost decan a
facultăţii de drept, este noul rector al
Universităţii din Cluj.
I
— Dl AI. Lapedatu, ministrul Cul-i
telor şi al Artelor, a sosit la Cluj undei
va sta până mâne seara. D s a a fosil
întâmpinat în gară de către dl Oct.f
Simu subprefectul judeţului Cojocnai
— „Junimea" nou ziar săptămânali
a apărut la Timişoara felicitările noastre.

— Universitate la Oradea-Mare ?|
In sesiunea de toamnă a parlamentu
lui dl Dr. Anghelescu, ministrul ins
trucţiunii publice, va prezenta uni
proect de lege, prin care se va înfiinţaj
o universitate la Oradea-Mare. Aceastàl
universitate ar avea trei facultăţi (drepţi
litere, ştiinţe,) şi va fi instalată în pa-j
latul fostei scoale de cădeţi.

— îndrăgostite deacelaş cioban,]
Două f r a n c e (din Neapole oraş înj
Italia) s'au luptat cu cuţitele până cel
una din ele a căzut jos în urma uneil
răni căpătate. Cealaltă nu s'a lăsat]
până n'a ucis-o pe deplin. Lupte dej
astea între femei se întâmplă cam des|
în Italia.
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