
• 
p 

• 

I 

Anul al V-lea. Nu. ZS .. 

Redoclla .. AdmiRI_ira, ... : 

Strada Nlceloe )Iga No. 22 
Oradea. 

Director: 
CONSTA 10 ŞTEFANESeU 

e 

Ceeace' nu se face 
pentru 

.~ I hotarul apusean 

. ~ 

.. 
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Consolidarea granitelor unul 
stat - şj mai cu seamă ale unei 

'teri cu unii "ecini ca acei pe 
cari îi avem noi, - este o pro
blemă vitală, ce lrebuie sfI şi-o 
propună spre perfeclă rezolvire 
toli dregălorii, cari într'adevăr îşi 
dau s~am8 de rolul şi daloriile 
ce le incumbii calitalea lor in 
slat. 

Cei ajunşi in fruntea demnilă· 
filor publice, - mal adeseaori 
<Iepe urma imprejurărilor fericite 
ce le· au facilllai ascensiunea de. 
câl dalorilă meritelor deosebite 
ce·au dovedit, - ar trebui să nu 
uite, că Înaltele silualiuni ce de· 
tin, pe Idogă vast€le drepturi ce 
le dau la lot etât de .,asle "Lin
colno-uri şi numeroase alle pci
vilegii hărăzl!e de zodia iri care 
s'au niiscul, mai pretind ti satis
face, dacă nu loale obligatiunile 
ce decurg din seleclele atribu· 
tiuni cu cari au Iost investiti, 
măcar pe cele cari inleresează 
de oproape buna ordine şi sigu. 
ranta slalului. 
Decă rn Inferiorul fării, efec

tele unei stări demoralizatoare, 
pricinuită de fraude, abuzuri 
ilegllli1ăli, ele. n'o fi având reper
cusiuni chiar dezastruoase, in 
.schimb. in regiunea holarului 
apusean situatia e cu toiul alta. 
Poate ci şi problemele din 
spatele acestei frunlarii fiind cu 
toiul deosebite, cu aspecle ob. 
solut speciale decât cele din 
preajma celorlalte granili ale 
României de după război; Însi, 
fot fllăt de adevărat este, că, 
timp de 11 ani, cu excepfiunea 
demersurilor făcute de unele or
gane, - dar rămase În su(erin!ă 
in carloane la locul compeflnfe 
ca mal toate rapoartele pentru sa
tisfacerea Intereselor generale, ~ 
nu s'a actionat de loc serios 
pentru belonarea holarulul de 

'. Ii West, aşI! cum reclamă inlere. I .ele superioare de stat. 

t:·... -,.. fadori! chemati 8.' dIspune 
'.. i - măsurile saluta.re pentru croirea 
. . . hotarului şi de suflefe, - cel ce 
~ sustine in realitate pe acel lopo-
l:/5l grafic, - dacă n'au fost absor-
~ hiti de multiplele coinleresărI în 
il cari sunt vâri'i, au făcuI politică, 
00 cea de partid bineinteles. Iar, 
~ dezinteresarea lor condamnabilă 
~ a dus la starea deplorabilă şi re· 
~~ "oUătoare În care ne găsim in 
~ această regiune a tării: cu şcol! 
!I fără matnial didactic; cu invă-
~ fă lori flămânzi şi la discretia 
00 cancanurilor politicianismului; 
~ fără şosele; fără posibililăU de 
~ muncă şi hrană pentru majorita· 
ii lea populatiei dela sale şi dela 
~ i oraşe, încât şomajul a Începui 
~ II să ia proportii uriaşe; in timp ii ce panamalele se inmultesc pe 

1-1 seama averii publice, deci În . I dauna şi (1 slalului şi a cetălea· 
" 1 nului sfors de ultima vlagă de 

. i către fisc_ 
il ' ,La ce rezultate funesle vom 
il ejunge nu e greu de prevăzut, 
~ dacă nu se vor lua măsuri de I îndreplare. 
ifî .~, Este o daforie patriotică din 
;}Il partea conducătorilor să Se se-
~ J;izeze la lîmp, pâni mai e 'Vre-me. 
~ ,Scuza .cu altii au strical' şi 
~ noi om moşle nit ° situatie ne· 
~. . norocită" nu-şi are loclll când 
!J sunt în joc interesele mari ale ;..; t neamului. 1-1 Ce; ,.rl"ilm pe ace'" 10' 

, 

-/ //1 

curi şi in permanent contac! cu 
massa necăjită a norodului, 
nu pentru interese electorale, -
cunoaştem perfect şi nevoile ei 
şi starea de deprimare sufl€tea· 
scă in care se găseşte. . 

Deaceea dăm alarma; nădijj
duind că cei Îet drept se vor 
Irezi la realilale. 

0-' ,Je~ete ne~r' 
(~Dirr D~aru) f~ ~UDăraf. •• 

Deputatul Teodor Roxin ne·a 
dai in judeccda... jimdct1 f.am 
li "calomniat- prin reportagiul 
apiIruf in ,.Ecour deja 27 Apri
tie a. C' I cdnd am (nregistral 
eşirea fmpotriva sa a dlui 
senator Qulnfi/iu Viciu. dm con
siliul judetean. 
P~nă la acest acf nebunesc 

al splrfarului şi omul lulul'ol' 
afacerilor, -una mai murdară ca 
cealaltă, - bănuiam cJ In 
cutia·; craniaM va fi mal exis· 
tdnd o cdl de pU/ind cartlitllale 
de materie cen.Jşie, fnsr'J, acum 
trebuie sil conslaNim cII ne·am 
fnşefat. 

Trebuie 56·/ cheme pe cineva 
numai Teodol' Roxin. pentru ca 
să comilt1 şi o asemenea nerozie. 

Şi-a li r"chipuil bie/ul, că, 
/ăctindu'ne proces. ne /Ja teroriza 
şi pe noi ... cum procedeazd cu 
loii slujbaşii depe la diferite 
au/ori MIi, dac(J nui satislac 
prefenl/unile, pentru a că/aa pen
Ira dtJnsul legea, şi a,şi satis
face aslfel interesele meschine 
şi de farabil. 

De aslddafh s'a pdcdlil urit 
de 101. Şi.a Iăial singur craca 
de sub picioare. 

Nici ct1 se pulea prilej mai 
ja/Jorabil penlru demascarea 
compieft1 a acestui domn. 

Primim cu mullt1 satisfacJle 
lupta şi ca.1l dotHIdim. -de 
all{el ca lotdeauna, - cd nu 
vom da nici un cenllmelru tn· 
apoi, ne ab/igăm formal ~i aci, 
tnain/ea opiniei publice, ca la 
timpul· cU/Jenil, St'H smulgem 
p:mtru toldeauna masca; in{d· 
fişându·J aşa cum esle: indio id 
rapace, care nu cunoaşte nici 
O bariert'J penfru a-şi fnsuti mi
lioanele; traficant de toale ca
legoriile, - inlre cari nU IÎp
seşle nici aceea de contraban
dist de spirt .negru·: - de
magog de ullima spetă, dotat 
cu un suflel negru, ce nici la 
pt1gdni nu se fnft1/neşle; duş· 
man feroce al .răgt'Jldnllor· ... 
şi un Imoral care n' are nimic 
sfânt. 

/; I}om scoate la judecată 
japt cu fapl, pentru a.f dovedi 
maht1rulul că i·a sunat ceasul. 

I In lupta pentru adevdr şi 
penlfu doborirea hrăpăretilor şi 
a abuzioilor, -'cari sub o egidt1 
sau alta alentează mai rdu de
câl fâfharli de drumul mare la 
avutul sia/ului şi al cefă{eanu. 
lui, - om dat destule probe cll 
şllm să mergem ptJnd la ca· 
pdl. Deci, fie sigur şi d. depu· 
lat de Bihor: Tudol'ache .. Pekele 
szesz·. ciI-; /Jom face aceiaşi 
onoare. 

foalL 1. Şlet. 

Poşta tAranului 

Cinstite domnuli redaclăr 
, Tare dia mult nu tam mai scris cor scumpit boldaşii ro. -1 ~'" . 

Hnla şl popiru die cAnd o pus alomu aista rumânesc alui 
O)'ula Maniu otil. poo:tie pl ii. 

Amu lot nu mi putui rlbda după poeilzanie asta mare 
I!I..I ce 110 năpustit plati noi Ice el plin aUie pJl.rli OI' pical l.i!eu-
!ll slele păstll sămănlHurile bieUlol' oameni. dapu cii ,i pl!la noi 

i . OI' picat tăI stele ,i crud die 801' ajuns la Uiti popii. dascliil 
şi cl'işmarli cari or llinul cu liberalii ai,ue alui domntl Muie-

j re$Cu cel gyirki,. Apu mio dat nOlarl!şu molitol"n ofitll.ial di ·.1 am citit aculo cam o "mii dle greluşi Uit cu stele şi cu cruci B 1 Apu am ... bul aculo şi oameni d!e piUa noi care or meritat 
il 1 cruci ,i mai mari ca sil le poarte pil spate ca (osago lui 
Il.. dwnnezo pii care o trecut Cristos ei!lare pilslli Cri,. 
~ '1'--"~ Apu am "but 8culo şi oameni care bagsllmi! numa 

r 
.' .'.:' pinlru aceie or f01l1 erucificati piintrucli or recvirat iosag şi 

. . fAn/Intru bolşevici ti Uo uns turecti la cizme cu eli si! rin-
ced Apa Of mal fost şi die aceie care nor pli!tit sll. beie 
nici ~pli românla.că - numa Iad' mii Intorc şi zac cl;\ nu 
Duma atunci ti omu vrednic die laudA ('and faeie bine ce ti 
aluncl când nu faeie nici on riiu la Iti mie. 

Apu Uit am citit şi am mai citit t!ite numele acele din. 
molitor şi numele mmio nu lam aflat ~aculo nil?i din zminleali!. 
Apu fi! binie domnuli redactăr ş' scrIe la foaie acele eil daeA 
OI' ImpArtit .!ite stele şi cruci la ati fie oa~eni care nor flleut 

. nimică apu 10 cam avut riibdaTe dle am. <:ltit numel~ lor; -alo~ 
Uiti din foaie apu zlu cii mie mi sA CUVlnle o medabe '1 mal 
mare. 

Piintrn acele naş ave 10 hai ali caplU o steauil cAt die 
micutii numa aii nu fie diaceie dte pică die sus aşe u,or Duma 
ci or Iiltrat cini! după iele. 

Apu alduiasei! dumnezo alduilu cinste dumiţale cu sil
nl;\late şi voie bunii şi pi doamna şi pruncu il dumllale. 

POPA. 8A"DR& 
• Culi; Allli1t1 lIepii 

ph.tg-arill cinsti •• 1 1, 
1~------------------~ 

3 Lei Duminec6 24 Mal 1030 

• Deputatul Teodor Roxln-HFekete szesz·, ne-o. ac .. 
tIonat In Judecata pentru calomnie ...... 

• • .. Când şearpelul II este dat să piară. scoate capul 
la dru:rn! ..... 

Rubrica In'YăUUorhnel 

Piedici în realizarea Teatrul de West În agonie 
j 

învătămânfului Un memoriu al artiştilor care ilustrează Iscusinta directorului • prImar 
Deşi poate e paradoxal, să ne copilului. ceeace are ca urmare 

gândim la această chestiune pe- un haos, ce-r dezechilibrează 
dagogică, astăzi, când zâmbetul sufletul. 
şcoalei active ne suride pe buze Unui Înva!ălor, ca să-şi vadă 
şi visul ei il vedem pe deplin rezultatul muncii sale, îi trebuie 
realizat; totuşi, această chestiune mult timp. Îi trebuie un loc stabil 
trebuie privita ca actuală, pentru şi vecinic in lT)ijlocul cărtilor. că 
că lucrurile ni se prezinta cu numai aşa va putea li la curent 
totul altfel. cu toate eveni~ntele pedagogice. 

E eminentă părerea d·lui prof. Ferice de acel rnvăţător conştiin-
S. Popescu cumcă: "Piedeca fun- cios care poate să fie stabil la 
damenlală şi cea mai serioasă, o şcoală unde să·şi înceapă ca. 
care se pune deacurmezişul in- riera sa cu el. f şi s'o ducă până 
văjământului primar deja sate, la a IV-a. Dar mai fericiti sunt 
este lipsa unei ",radi/ii culturale elevii, cari nu sunt expuşi a sta 
prh sale». Vorbeşte numai de la o lumină ce nu-i iluminează. 
Vechiul regat şi de Basarabia. Deci, vedem că nestabilitatea 

Cine cunoaşte însă şi cestelalte învă!ătorilor, celor tineri În spe
tinuturi, sunt sigur, că nu va găsi eial, întărită azi şi prin lege? 1, 
mari deosebiri. este o a doua pÎedecă a Învăţă-

Lîpsa unei traditii culturale la mânfului. . 
sate, datorită, în trecut, vitregei Nu se poate ca un învătător 
stări poiitice şi economice; iar, să se entuziasmeze şi sa-şi for
in prezent, din pricina crizei meze o conduită În cariera sa, 
economice mizerabile ce bân- atâta vreme cât grija traiului de 
tuie satele noastre, a stagnat mâine şi nesiguranta ii stă la 
mult mersul invătământului. spate. 
Zic' stagnat, pentrucă e fapt In ce priveşte metodele de pre
indiscutabil că mediul fami- dare, ar trebui să ne reamintim 
liar joacă un rol covârşitor a- de părerea pedagogului francez 
supra educatiei. Gândi1i-vă numai Ferriere, care a spus 'Că «omul 
la 50-60 de mici personalităţi singur îşi pune pieded În reali. 
cu diferite apUCături şi obiceiuri, zarea scopului Său". Numai acela 
pe cari totalÎzate iti dau o clasă va fi un bun pedagog, care prÎn 
căreia trebuie să-i dai o directivă dibăcia sa va găsi secretul rrier
pentru viaţa de mâine. sului educatiei. Şi acest secret 

Memoriul semnat de loIi ar
tiştii lea/rului de Wesf, ce publt"
ctJm În numărul de fală, in/ăIi' 
şeozd rncăodatâ distinsele aptI
tudini (1) ale direclorului Gh. 
Cosma, caJî/ăli deosebi/e de 
conducă/ar... de cQrl .Ecoul" 
s'a mai ocupai tn cc1teva rânduri, 
cu cari ocazii, am cerul la timp, 
tnlă/urarea sa din frunlea lea
tru/ui, penlru salvarea unei in
sii/ulii Infem8iaie cu mari jertfe. 

Memoriul este adresat 1. P. S. 
Arhlepis~pului romOn unii dr. 
Valeriu Traian Frenliu, preşe. 
din/ele asoc • • Vestul Româ
nesc·, intemefe/orul leatrului, 
care a contribuit cu suj/etul şi 
cu punga - şi Incd In ce mă
surd! - ca sd doteze aceostd 
regiune şi cu un leatru: pentru 
ca acum să cans/ale cu mâh· 
nire ct1 slrăduinla depusă şi {n

semnaleie jertfe bdneşli ce 1. 
P. S. Sa a facut, au dus /0 
tristul rezulfal de astăzi. Ne 
oprim deocamdată aci, tnsh, de 
se va Inldmpla ca Tea/rul de 
Wesl sti·şi Inchidd porţile, pen
tru a se dovedi fncdodatrJ cum 
ştim de bine să ne lacem ca· 
raghioşi, mai In loale actiunile 
noaslre, - par'cd Inadins pen
tru a da pril~j de batjocurt1 
sfreÎnilor, - vom reveni cu 
delaliile necesare, pentru a fn
fdtjşa numai pe direc/oru/Cosma 
ci pe loii aceia cori au con/rl
bui/ la dezastrul unei atari 'n
sUlu/ii de mare uliJilale fn acest 
colI de fard. 

Cei ce cunosc copilul şi se 0- nu este altceva decât metoda 
cupă de educaţia lui, lesne îşi bună, bazată pe toate legile pe
vor da seama de greulătilece le dagogice şi pe procesul de des
întâmpină pedagogul' În for' voltare al copilului. Insă, de multe 
marea caracterului. orÎ ştim drumul pe care trebuie Domnule Preşedinte. 

Copilul care este numai obser- să-I parcurgem, ştim ce e bine Subsemnatil, artişti al Tealrului 
varii, după cum zice şi d-i D. să facem şi totuşi, facem altceva. asociatiei .. Veslul Româneşc· din 
Sturza: «Copilul e ca un burete, Aceasta, datorită, rie nepărării, Oradea, cu Onollre vă rugăm 
ce absoarbe lichidul În mijlocul fie că din parte ne reclamă o să binevoiti a lua cunoşlinlă şi 
căruia este pus", trebuie să ne muncă maÎ intensă. . a dispune asupra următoarelor 
dea mult de gândit. Tot ce-l in· Dacă pedagogia pune mare doleante: 
conjoară îl priveşte. Nu trece nici pret pe metodele de predare., fără Prezentându-ne d.lui director 
un lucru sau eveniment care să cari nu se poate concepe nici o 1 Gh. Cosma in ziua de 16 Mai 
nu-I intereseze ş.i să nu-I initie~e. ~uca!ie, atun~ nu eSle~a.Lpre- ~-•• c. şi intrebându-l- când putem 
Datorită acestor instincte înăscute 10S meI. cel mal hdel auxlhar al ridica lelurlle ce au rămas in 
ale copilului, parintii şi pedagogii m.etodel ŞI anume:. moteriol~1 restul\\t' udo. d,,\ ... de "l Ma, ". c., 
sunt asaltati cu tol felul de În- didactic, \ fie deorrc . - _ 
trebări din partea acestuia. Aici de învăţământ. Dacă am face o are bani in cassa Teatrului pen
e nodul gordian. Unii pedagogi vizită pela toate şcolile, să vedem tru un moment şi că. nu vede 
plictisiti de cariera lor şi unii pă- cari ~i~ ele au: ~coală de .legumărit posibilitatea de ti acoperi lefurile 
rinţi ocupati de alte griji, lovesc pomarlţ, .etc .. ~I care .dm ele au până la 1 Sept. 1930, dlllă, când, 
crunt în această lature a copilu- tablouri Intulhv~, ~tehere de lu- expiră conlractele noastre, ce ne 
lui, nesatisfăcându-i dorinta. E o c.r~l ma~u~I, ~arll, ap?rate de sunt garantate de ciitre .. Onor 
crimă şi nu se poate concepe fl~lco-chlmle. ~l corpur.t g~0!l'e: asociafia. Vestul Românesc ,prin 
alta mai mare. Aceşti oameni trlce, cred ca In aceasta PTlvmţa procesul.verbal al adunărei ge
procedează ca şi pedagogii de n'am obţine un rezultat satisfă- nerale dhl 22 Sept. 1929." 
odinioară, când copilul era socotit cător. Ca să nu zic 75 '/~ dar In consecinjă, dsa, ne.a povătuit 
ca un drăcuşor, care, trebuia îm- 50% din şco!i vom ~ăsi lipsite şi ne-II propus, să acceptăm pen
blânzit. de cele enumarate mal sus. Unde Iru· decursul de timp până la 

de martori (directorul de scenă Iiş!i, "nu raman nici 60 de re. 
d-I. D. fibor şt o.rlişlii) cii va prezentafij, dela il1cepulul sia-
acorda pentru începutul acestor giunei. . 
turnee câte 20.0000. lei condu· Cine e de vinii. dacă' nu di. 
cătorilor fiecărei echipe. recjîunea, care nu II ştiut să or. 

In ziua de 29 Martie, ombele ganizeze nici reprezenlatitle din 
echipe au pornit În turneu, con· pr~vincie şi nici pe cele loc1l1~. 
form acceplărel directiei, fără Incetineala care a caradailill 
Însii ca, fjecare echipă să fi actuala direcfiune in alej)ci ,~6. 
primii câle 20.000. lei. conform reperloriuhli şi în organizare8 {'.' 
asigurărei directiei şi fără ca lurnee a dus I€atru de rÎlp~ 
direcliune8, sii ne noltfice fie Să se facă anchetă şi !!l!rHem 

verhal, fie în scris, că nu a siguri ci se vor facecor,I«Iări 
acceptat pundul, durahilitatea tur· uimi!ollre. , 
neuilli şi că această durabllilate O spunem cu curaj: dudi dI. 
es!e numsi până la 1. Mai 1930. Co"ma ar fi {osl mai pricrpul 

Turneele au rost organizate in adminislrarea şi în organiit;rp.a A 
până la 9 Mai şi de o echipă turneelor, aslăzi, Illu'ar- g5. .f'·..... J 
şi de cealaltă. trista 1l0<;;lură. de Ci nu P Jlea 

Intorşi din turneu, suntem traşi face fată cheltuelilor :;;i nici 
la răspundere de dl. director noi expuşi să riimânem il!' dru· 
Cosma. că i-am fi nesocotit ordi· m\lrL 
nele, că d-sa înjelegea ca pe 1. D·le Preşedinte. molivEe eari 
Mai artişlii să fie la Oradea şi ne-au determlnal să re~ i1ingem 
0::('1 in acest senS", ar fi dat şi un propunerea d·Jui direclor C o-;ma 
ordin prin dl. d.reclor de scenă de a ni se concesiona !eiJ.if1.l1 
Tlbor, ordin 'care IUl a fo si sunt următoarele: 
cO'lIunical artiştilor, cari fiind În Şi anul trecut am fiiel" sac;i
turneu nu pulea'J deci să ia cu- ficii şi am luptat cu lol idul til' 
noştintă cueI.. neajunsuri, numai penlrtl~r: ac;>sl 

1 s'a obiectat d·lui director cii teatru si nu moară. AltuJ IIce,,:';;' ~.~_ 
dispozitia luatii şi de care nu am am fi făcut la fel dar sarcina 
avut nimeni cunoşlinjă. e arbl- era prea grea şi· apoi mn.J.11 cum 
trară; că dacii d-sa avea această ne·a fosl făcută aceasth propu
plăcere, putea s'o facă alunci nere lăsa să se inlrevao": unele 
când i !:!l'a inaintat cerer{' de Inlenjii, cari nu puleau ÎI nie! un 
dnii Botez şi Pella şi s'o facă caz fi a;ceplate de n.'i. 
deci pentru ambele echipe: Noi am SPUiI că sun efi: . gala 
că atunci nu Il făcui acest să ducem din nou lup!'! şi cu 
lucru şi deci se subintelege a că succes, - aşa cum am dov~dil~o 
acceptind plecarea În turneu Il în lumeul din lunile ÂjJ'ilie
echipelor. implicit a acceptat şi 11 Mai 1910. - dar cu condi
durata lor; că deci nu mai putea Cîunea ca această conceslune si 
s'o facă din momenl ce rurneele ne fie acordată pe cel p.'!," Ull 

erau pe drum, fără să couzere an, deoarece IlOj fiind ocupalt 
pagube conducătorilor cari 8flln' Cll adunarea bânilor necesari 
jafieră dinainte intJnerarul,refinând salariilor, nu ne·am putea ocupa 
sălile şi făcând chellueli şi că de căutarea de Ilnga,ialllp nle şi 
prin asia s'ar fi ştirbii şi presli· astfel rămînem pe drumuri la 
giul acestui teatru. loamni. in afară de asta, ceream 

Aceste lucruri alâl de reale şi ca Asociatia prin d·sa ;,ă .n{' ,~ 
argumentele de mai sus., ml ~ gararnez;e ~~.ă, C61'~ sa 8C'>4' ,oJ! 

luate in seamă de d·1 director "aleze cu salariile arhş!llor pc..---. 
Cos ..... " """« continue. ,.ă.ş' "'<'on- t O \l1nă ş\ jumătate rimîinind pe sea
fjnă.pirerea pe .......... "uaMff _,..RPO'ră-4l-itwil !llmilai-lJ plu~ 
,.că Bre dreplate-, luna Aprilie, pe Ci:lre~f'~ ...... ,.;~e· ...... " 

Noi artiştii, supunem înaltei dvs ril'Q lot noi. 
judecăfi faptele. rămânând să ho· Răspunsu! d·sal€ il fosl negdiv 
tărîti. şi probabil că d-sa intenliona să 

Un lucru, adăugăm că prin arunce totul În spinarea noastră 
lupta pe care am dus-o, am scu· şi acesla numai până la 1. Sep-
li! budgelul teatrului de o sumă tembrie, pentru ca tlpOÎ d-sa 88 
f"onsiderabllă (aproape 200.000 facă teatru, aşa cum va crede de 
lei) ; că fim purtai cu demnilate cuviinţă, noi nemai având nici o 
renulllele teatrului până în cele gllrantie că vom obtinp. dela • 
mai mici comune şi că, am spo- d·sa angajamen!, SIIU, in cel mtlil >, 

rit numărul reprezenlatiilor cu ferici! caz, an;Jojameniefe" sub-"-" 
aproape 80. mediocre. >--

O·le Preşedinte, suntem acu- La acest lucru nu ne Învoirn 
zati de opinia publică din Oradea şi deaceia supunem aprecierii 
că se cheltueşte pentru teatru o d-'Ollslre cele de mal sus. ru-

Astăzi ,copilul nu mai este acel este atunci spiritul şcoaleţ act.ive? expirarea conlracluJui (1 Sepl 
drăcuşor, ci este fiinta În care Unde este ~~rtea natu~~l, visata 1930) o situatie asemiinăloace 
palpită forta Sa sufletească sub de pedagogII renaşterii? Oare, celei core a fost În stagiunca 
formă de instinct. Dacă am căuta nu suntem siliti a fi şi acum trecuti 1928 - 29 adică, con· 
să îmblânzim «drăcuşorul» am robi ai manualelor ş.i a da copii- cesion~rea teal~lui pe seama 
înăbuşit partea cea mai esenţială lor notiuni rigide cari nu contri- artişlilor, povată şi propunere, 
- sufletul care nu se desvoltă buiesc cu ni~ic Ia .. ~esvol~area pe care noi, artişt i. după o lungă 
decât prin funcţiunea bazată pe lor sufleteasca? COPII! au 0. ICO~- delibemre, am respins-o, pentru 
spontaneitate şi libertate. nă despre tot ce-) Inconjoara, motivele cari se vor ariitd mai jos. 

sumă considerabilă şi că in schimb gându·v1i să binevoîji ii dispune 
activitatea noastră este redusă in cele ce veli crede de Cl.ll'."." " 
raport cu cea din II nul trecut. N~i vă r~găm să faceli o 
Suntem acuzati că primim lefuri aspra anch~18. asupra c:lor rc-

. -1 

Viata grea de toate zilele im- însă, această icoană este cernită In luna Marlie, cam pe la 
piedecă mult pe părinţi de a se ş~ t~ebuie clarificată. Trebuie ro- sfârşit, situatia teatrului era dispe. 
ocupa cu călduri!- de copii, pe dlt In sufletul lor tot secretul ratii. După nenumărate stiiruinfe 
cari, de multeori, îi consideră ca nalurei, în mod proportional cu şi prin inalta proiectie a d·lui 
pe nişte sarcini. Datorită acestui gradul de judec~tă al~ lor. Nof.i- secretar general al Directoralullli 
fapt, copiii sunt tratati drastic şi unea de efect ŞI cauza, care ca· Banatului, d1. dr. Iosif Maiorescu 
impuşi ca să-şi câştige pâinea. Iăuzeşte toate fenomenele, tre- se izbutise a se ridica dela Oi-

buie adânc cimentafă în sufle· rec1ia Cul1urei-Poporullli ordo. 
'In oraşe copilul proletar este tui lor, pentrucă numai aşa le nanta de plată in sumă de iei 

smuls dela şcoală şi impins în vom da o stea călăuzitoare pe 250.000, insii, banii au fost luati 
odăile nesănătoase ale fabricilor. drumurile Întortochiate ale vietii. treptat dela Administratia Finan-
La sate, copiii de mici sunt puşi d 
Ia munci grele, unde sunt exte- Când vom ajunge ca invătăto· ciară, deoarece nu sosise. acre 1· 
nuati peste măsură. Unde este rul tânăr, să nu mai fie nevoit tivul. Aşa s'a puiul achita chen~ 
copilăria noastră? "Copiii noştri, Să-şi ia toiagul pribegiei, fiind a- zina până la 1 Aprili~ 1930. . 
_ zicea Eminescu, - îmbătrâ- sigurat cu o stabilitate şi cu o Penlru un moment, nici o aHi 
nesc şi degenerează înainte de elfistenţă demnă de rolul lui; subvenlie nu era in perspectivă 
vreme, fie din cauza sărăciei şi când vor ajunge ca toate şcolile şi acest lucru il ştia foarle bine 
a mizeriei, fie din cauza prostiei să fie cu adevarat focare de dl. director Gh. Cosma. după 
şi a nepăsării altora». viaţă activă şi spontană, unde, cum il ştiam şi noi artiştii. 

să se cimenteze Ia copiii de Hotărîti să nu lăsăm Cit Il-
Iată deci, că datorită ignoran- şcoală şi la cetăţenii de mâine, ceastii operă de cultură. infiintatii 

tei ce mai stăpâneşte incă pă- gustul de a se lumina şi după cu atâlea sacrificii, să piBră, am 
tura noastră tărănească şi din şcoală, atund vom reuşi să În- propus dlui director ca artiştii, să 
pricina nepăsării acelora ce sunt tronam la sate acea traditie eul- se d€spartii în două echipe şi 
chemati s'o Înlăture, invă1ămân· turalâ care sa aibe la bază şi o să plece in turneu, având fiecare 
tul urneşte cu greu din loc. stare bună ,economică. echipă câte doi artişti conducă· 

Dar, pe lângă această capitală O stare bună economică, o tori,' cari işi luau obligatia să 
piedecă a ivăţământului, mai sunt traditie culturala puternică, o achite salariîle arliştilor pe tol 
şi alte obs~ac?le ce stau.î~ cal~~ şcoală bine organizată, şi Învă- timpul câl va dura lurneul. 
ped~gogulUl ŞI a ed~catlel. AIC) iători bine pregătiţi şi bine tra- O echipă a plecat sub con~ 
o sa la~ ~ paranţ.eza.. I tati, vor asigura ţării pe adevă- ducerea dIor. Aurel Dinu şi 

De .pllda\ elevll din .cI." YI raţÎi cetăteni, iar societătii umane. Constanlin Macedonski cu piesa 
a unet şc.oh~ • au a,vut. pana,. m pe oamenii de caracter nobil: .Jos Masca", iar, aHa, sub con
p,rezent cmci mvăţatorl cu ellfe- scopul suprem al şcoalei active. ducerea d-Ior: C. Bofez şi 1. PelIa, 
riie metode. cu piesa .Omul care a văzut moar· 

Aceşti învăţători au fost toti lolt Mrmea lea": Dnii. C. Bolez şi Pelia au 
începători şi nu stateau la o şcoa- tlli'dtrJlDr şi inaintat in acest 'sens o propu· 
Iă, decât un an. Ce rezultat a avut _._~_. ""~ - - nere cu itinerarul stabilit până 
educatia asupra acestor copii n:.,..-...-.----..-..---,,;n. Ia dai 1'1 de 9 Mai a. C., cerere 
cari, după un timp de 5 ani de QwIIlIllIIIIUIIFlllllllijllllllijllllnr!lflj'fllIIiIIii]jiiiiiijjiiiil:jjjiii~ la CII re nu s'a primît, din partea 
şcoală, n'au fost În stare să spună (~ l§ ) dlu! director un răspuns scris. 
ce este un poligon regulat; sau « ~= __ ~ F O T O G R A F II =_~_=",-- » Prin această plecare În lurneu, 
ce este o fractiune zecimală; sau ~ _ se uşura silualia materilllă Il 

să facă o analiză gramaticală? J ~ tiT t'" -=§) , leatrului şi făceam tot deodată 
În schimb, ştiu reguli şi definiţii. \( §_= pen ru eg. Ima II _"E_-",) şi un serviciu moral teatrului, 
Clasicile exemple de: «calul fuge", f~ executl!lo ]5 minute, "E) purlându·j cu cinslt> numele prin 
«câinele latră», "vaca I:aşte», sau (~_~'" ClI preţul dela ]3 lei. _§_:_-l') Î

l
nt
1
re

l
9 tinutul Ardealului şi Bana-

«atâta cu atâta fac atata», curg F t ZENKER u U • • 
cu un mecanism neînchipuit. A· ( ~ O O "Ej} OI. director, Întelegând Ilvan' 
ceastă metodă şablonizează şi nu ~ ~fi) tagiile unei asemenea orede, fi 
face altceva decât ca omoara per- ( ~ Str. Vlahută 22. Oradea, ~, căwl ge acord, bacevB mai 
sonalitatea şiratiunea copilului. ( ~ . ]1) mull, penlru a ne uşura sarcino 
Nimic logic şi orientat În creierul .~~~I~I~'I~I~~~II~'f@ şi-il luat allgajamenlul "erbal fată 

mari şi că nu ne facem daloria. Illlat~ de IlOI ŞI a cO~'5lru~ge ~e 
, Tinem să desmintim acesle dl. director Cosma sa remtre In 

svonuri' tinem să dăm .aci la legalitate. 
iveală ;epricepereo care 8 ellis· Am sl~t totdeau~:a ,Ia .~o(":<~< 
tat, in ceeacE': priveşte organiz8' noas~e ŞI cu c~l\şhmcl(),1.l,ale nc· 
rea administrativă şi artistică, a am faCUI datona. Am adus_ reale 
organelor conducătoare. servicii teatrul.ai ~!jli ne-~m mdep-

Activitalea teatrului este redusă linit cu p1isosmla memrea.·· 
fată de cea din stagiunea trecută. ~ Cerem ~Iil.şi org~ftele I:ondn: 
Dar cine e vinovat 1 Anul trecut caloare SII Şl'O rt:IC~ pe a lor ~I 
când lealrul El fost concesionat a nu ne lăsa in nevoi; dispunănd 
artiştilor s'a Încheiat stagiunea la să ni se achite lefurile conform 
1 Iulie 1929 cu un tolal de 24 confrac/eIor ce avem. 
piese premiere. In aşteplarea răspuns:ului, ră-

Anul acesta sunt până in pre· mânem, d-Ie ~reşedmte, ai 
zenl abia 11, dintre cari o reluare. D-voastre devotall. 

Anul trecut,teatru 1'1 avuI un Oradea, la 20 Mai, t9SO. 
total de 200"':'220. - de reprezen
lafi! şi anul acesla, scotând cele 
80 de reprezentajii făcute de ar-

Artiştii Tea/rului Asoc. 
.. Veslul Romtinesc" 

I BOlangeria şi spă.Iătoria chimică 

~ Ştefan SZILAGYI :~-5:"~r~d!: I 
il Spalll, curlţă ,1 vllp~şcte orice tmbl"lkiminte femeninil şi bllrblUeascl 

. m 
Sllllullflllltrllllllllllllfllllllillllllll,1I111111f1fiflm1lflllllllIIIII!lllllllulllllUlllllllllllltllulllllUllllrlllllilmlulllll1111111l1l11l111'lllfll,ulllllllllllllllldlllIl'~ 

~ In alenfiunea bicerdiştilor i 
f La brânzăria "MĂGURA~" ! 
j Str. Ep. Ciorogarill t. Oradea, Vă puteti prOcura lol felut ele or{lil· ~ 

zelurl şi uni superior. ZILNIC PROASPETE. ServiCÎul prompt. f 
"'-

1IIIIIImlllllllllllltllllq~IIIIII~lillllJIlIlll!11I1111111111ItIPIIIIIJP11lt1111l1l11J1l1t111111ll11111111i1ii1111ll1111l1tl1111il111111ll1111IlIIlIIIIIIlIlIUIII'mpll'Il 

Dai: :ttr fmbrăcati COpiii,' elegant frum~~L~~it(rlio; 

SALONUL DE MODE PENTRU COPII 
al Doamnei FLEGMAN_ Strada Episcopul Pavel No. 3 el. 1. - Oradea 

Boiangeria şi 
SplUMoria chimicli. "MERCUR" 
Piata Mihai Viteazul No. 14. Oradea. - SpaHl. curMă şi 

văpseşte mai ieftin şi mai frumos ca oriunde. 
Pen1ru funcţionari 20 Gle l'educere. 
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o noua .panalTlH 

.... cu păduri .. 
Se vede cli Bihorul este sortit 5$ batA recor

dul in panamalele cu păduri. 
O nouă jngenloasă afacere cu pAdurile comu

, nale se ncluieŞle de astAdată in pla.sa SlIila.rd. 
Pentru a se .. ~IVft de 'aURlenlul către care 

Dlerge. proprieta.rul 6h. MalJer deli! Slşlere. pla.sa. 
S6lard. a. pus la. cale un .. schimb al pAdurilor 
sale cari n'ar va.lora decat clrc& ? ntlhoane lei, 
cu ;"aterialul leOlno5 din pădurile ll1al multor 
comuni din plasa. Sălard nlaterlal lelTlno5 care 
atinge valoarea de peste't5 mfUoanoe- lei. 

Se Intelege cA ungurul Maller, pentru &-$i 
a.tinge ,.,.Iul, :se serveşte de funcllon~r1 ~i polltl
clani români cu cari a ara.njat in 5Cr1.S cum .re, ... 
pecUvUN să-şi Incaseze cuvenitul $per,". 

Nădăjduhn că dl prefect Popovlciu. - c&re este 
un om clnsUt, - se va seziza de (ndaUi de cele 
ce·l denuntăm şi va cercela riguros aranjamen
fui pus la cale de banda Mallel' e,t comp •• pentru 
a Inlălura la thnp panall1aua -eu instreJnarea 
ElverlJor comunale din plasa Săla.rd_ 

~~ms~~ 

I ViJigialură pentru copii la I 
BlC.·.Je Ep.·scoplel ."forlll_Uunl ':,- polobţtn. a ill Strada BrU.anu No. 13. 

CABINET 
DENTAR 

PIATA MIHAI VITEAZUL 
No. 7. 

ORADEA o 

• Se extrag fară durere, se 
repară, se plombează şi se 
inlocuiesc dinţi; se pun 
coroane şi poduri in aur, 
platină etc. după ultima 
iechnicl americanll!! 

I 
Preţuri moderate I 

Clientii din provincie sunt 
imediat primiţi la consultatie 

-----------... -...... ----_ ..... _-----------------
fi2~iiiHiiHig§1~§iiiiiiiiiD i ~~7:::1: ;a~f,~~ niAn~HfnfiIR i 

: ____ ~~._~~:_':~~~:! __ ~~._~_=_~r_~~~~ ___ . ~ 
Cu incepere de astăzi 1 2!libiţi-vi1. timpul este scurt I 

- ,-------•. <-"": 

Prin ştiinfă la lumină 
Tipogra!ia şi MIlrr3u 11 I ~~llft Ora
Papetărla llII<y J u.. "IU U dea, 
Str. Avr. Iancu 11. - Tl'lefon: 623. 

S'a deschis 

Noua franzelărie : 
,de lux ' 

Str. 1. C. BrAt/anu alăhlrl f . , 
de magazinul .fimne", unde-se gă· : 

: seşte zilnic de 2 ori pAine proaspătl : 
: de as! şi de 3 ori franzele şi cor- : 
: nuri cu unt. RUgăm onoratul public : 
: a se aproviziona dela noi. - filiala : 
1 fabrlcel de pâine AGNEŞ. ; 

Croitoria bărbMească 

Iosif Hogradi 
s'a mutat pe BdJ Reg 

ferdirrand 
Nr. 12 

Salon .. Tres Parisien" 

anunţă că i-au sosit ultimele 
modele de pălării 

LOLA ROSENBERG 
Str. Rimanoczy 12, Oradea. 

I Ciorapi. mănuţli, albituri 
şi mare asorliment de golon
lerie cu prej\&Ci de reclamă 
se cumpără la Nicolae 
Szenszkl__ (Pasagiul 

It Vultur"), Oradea 

~--------------------

I Ciorapi, mănuşi şi alte ar-
ticole de gaianterie se 

~~~".Renlru prima oară În localitale! 
...,- -

I Lucr.rl de tinichigerie 

I 
şi instalapunl de canalizare 
se execută efiin şi prompt 

I ~!~~h~'r!o~~.B_"a'!~~ Prok.oru
l M;~lerelor: ,lei li . I t.iE~~~Pl~::. 

ŞTEFAN ~---
'/ 

c. 
-----------------------------car. a saslt de'a 10cuP"e 

şll"te all"sând şi or.~".1 
flO.t,.. pentru scurl timp. 
A produs cea mai mare senza· 
ţie Iil toate orasele mari din 

1. > lume, pe IIDde a călătorit. unde 
'~",iI ftlst vizitat de un public fQsrte r) distins, rare a admirat arta lui 

o de a prezice şi explica 

'", Gândurll_ şi v'aţ_ alllului 

;\ 
~ 
, ~"-

Spirit mediul, care prezice: tre·' 
clltul, viitorul, prezentul, dupâ 
tiziollOmie, fidologie. matema
tică, grafologie şi chiromantie. 
Descoperă orice secrete ,i boli. 
Prezice şi desluşeşte de ase
menea orice afaceri personale. 
comerţul, amorul, căsătoria, sard 
na, căştlgllrl neaşteptate, jude
cAţi boale, ,suferinte sufleteşti 

,de iubire. arată calea de luat 
pentru evitarea accidentelor fa-
tale şi prezicerile lui. Aduce Ji. 
niştea şi nici odată vrajba con

. iugalA şi dl>scrie viaţa din lea-

FOLDES 
Pictor de firme 

Str. N. Iorga 12, Oradea. 

Cele mai proaspete şi mai 
gustoase mezeluri 

se găsesc la 

I Ludovic Rtilich 
lunlor 

Strada A. Iancu 6, Oradea. I 
1

· Lucrează cu preţurile I 
cele mai ieftine. I~URU"~R 

===S='=a=d=es=c=h=iS==:::::: ~ ATENTI U NE I li 
frizeria modernă ~ Dacii volti si cumplU'ati ~ 

Iosif Prohanka 
Aleea Romei Nr. 2. 

I Coafor de dame 

Manicur .,.' Pedicur 

~ HAINE ~ 
~ ieftine şi bune ~ 
~ dulati: ~ B H II J n .. r 1 a: ii 
~ Stern $1 Grossman ~ 

i-- 'o Pa .... yiul. V.lt-ml Neg- A§=~= .. =, 
ru· Oradea. - Mare ~ 
asorlimellt de trench-

DIVIZIA 17-0 lNFANTERIE, 
SERVICIUL INTENDENTII' ~ 

""Publica/iane 
In ziua de 28 Maiu 1.930, 

Ora 10 dimineata, se va fine 
În localul Diviziei 1.7-a In
fanterie, Serviciul lntendenţii 
Sir. Dorobanti/ar No. 1.. Ii· 
citatie publicd conform L. 
C. P. pentru aprovizionarea 
cărnei de vacă şi slănină, 
după cum s'a ară/ai În pu· 
blicafiunea aceslei Divizii 
No.3116 din 21. Martie 1.930. 
publica/ă În Monitorul Ofi
cia/ No. 72 din 29 Martie 
1930. par/ea Il·a, fnsă nu· 
mai pen/r. can/Uă/ile urmă
loare: 

Carne de VQcă kgr.265.000 
Unlură . . _.. 3.000 
Slănină sărală " 15.000 

ŞEFUL SERVICIULUI 
JNTEND. DlV.17-o 

Inlemi. li. Colonel 

M/ULESCIJ 

Nu. 340~ 7 Maiu 1930. 

l'!li'mI"IIII~llIllllilll'JlI~IlIlI' II I I II! I III 
~lIll1l1l1ilJltl:J1l1l1t1l11l1i1 I" III 

Comp. - Piaţa Ulllrll. 
Iăng!i Catedrala ortodox! 

română, Oradea 

1'~4li1 eRO/TORIA BqBITAN 1·1'1IJ1 
~ Porcul Eminescu No. 26. -' Oradea. ~~ . 

.~ Sărbătoarea dăscăllmel 
Astbi. In cadru de festi

vităti şcolare frumos orga
nizate, - pentru cinstirea a 
zece ani de Incordatl şi la
borioasA munci intru trezi
rea la conştiinţa nationali 
şi pentru creşterea viitorilor 
griiniceri ai acestui piimânt 
strămoşesc. - s'a deschis 
adunarea generală a asocia
tiei lnvlţlitorilor. 

Dupl 10 ani de lipsuri şi 
prigoane indurate, - ca şi 
In prezent, - dasdHii nea
mului se aduni sl·şi spunl 
piisurile. să-şi mai aline ne
cazurile. căci nădejde de In
dreptare tot nu este. Pentru 
e!, cei m~ oropsifi sl~jbaşi 
al statulUI. - dar can con-

ei duc marlirlullui Christos. 
Dar. dac' aceşti adevlrati 

apostoli ai neamului sunt 
atât de idealişti şi atAt de 
utili tării, se cade ca măcar 
In ceasul al doubeci,ipa
trulea să tnceteze vitregia 
cu cari sunt tratati. 

Şi ei sunt oameni, şi dâllşii 
au drept la viaţă. 

. stituiesc pivotul de nădejde, • 
nu a riislirit Inel soarele_ ~ AVI S O e n~ I pentru lioo. '. 
Mucenici cari nu au decât ~ dame, portmo'" , 
datorii. - drepturile fiindu·le 1. 0-_- ne uri, serviele, ghiozdane 
tntr'una Incllcate, trebuie si- şi lot felul de geamarrtane, -
J cu preţuri avantagioase I 
I 
şi dUlcăE><Şi~ mdai ddepart!e cal-,:t§_ se găsesc numai la . _ o 

varu. UlCa.n e uca le po- ~ 1. 6sIzireicher 
porului să fie continuu treaz § Std{imanoţ/ 12. Oradea. ::-
la chemarea tlrii; să croia- . Se execută şi reparatiuni . ,~. '. 
scl cetăţeni de ordine şi , = În timp Bcurt. _ 
b uni creştini. tocm ai fiin d c I i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!I Restaurantul vegetarian 
. Str. Iosif Vulcan 3. Cur.e. Hevman 
. II . I 

G r ii din <il din nou ren o v 8 făli 

Mlnelr. delicioase Serviciul prompl i 

~~~~ 

1
~:::~urăţii şi VEG H !3otil~an~g~er61ie~şl~s5lpă~IA~t*oor)S!ie*c)l!:h~im~jcl6ăiS~ o' 

0"'"' .fşi văpseşte haillele numai la Piaţa Regina Maria 2. Orade~ ~0 
N ~ ~N ~ ~ =- !II.: ~ s NQ~~-, 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
S'a deschis gradina Cercului 

, Catolic aranjata luxos 
• Buc~t~rle francezii " maghiari. serviciu conştIIncios. muzrca agreabilă, • 

, 

o glin şi pAnă la mormânt. Cine 
il conSlllIă pe [)..sa se va con
vinge de cuvintele B/olld care 
zice: vor apara oameni carl 
'numai uitându' se In ochi la om 
li vor ceH gaodul ~ destinul, 

Vizitatl 
marele 

, kaut-uri. Sectie separati ~ 
~ de croltoria englezellscă ~ 
~ - Se poate cum~ilra \Ii ~ 
~. c~ inle~luri de ~lata. ~ . ~ 

• vinuri excelente da sol. Bere "O r e h e rU pflsenfa~ deJr~cutl proasp~t. • 
• Rog sprfJJnul onor. publicului consumator FRANCISC CIPOT • ~ 

• ~~Omi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . magazin 
Iau VII veni un .timp. ..câll&"OIIumai atingând 

~,~ oo~J~e~p~ri~m~e~sc~in~fi~.e~ca~re~zl~d~e~la~9~-~1~2~a~.~m~·~~:t~~~~~~~::~.~::~::lJ~~~~ .. ~~J~Iri=::::::~::::~~~~!!~!!!!~ ............ ~.~ ...... ~ .................................. 1r ' ~ de 11ICfuri faiale să se 

- O singurii persoanli se primeşte In camerli. -
'-~'--.. 

.r- Str. '.suna. Nr- 19 .. Oradea (Visavis de res-

. tauranlul "Pisica albastră"). 

ConsultJ şi soţia mea prin ~tîinl!i, In lipsa mea. ' 

Deci invidia ereşle, omul judecă. şi cel mai incult criticii. 

leASA 
S'a deschis 

DE CIORAPI uE1BE" 
Str. Avram IlIncu, Palatul Vulmrul Negtu. 

Plnl la 20 cor, rabat 
specÎal 2fY'/o 

Cîorapi,'lnănuşi, albituri de mătase şi tol felul 

I de tricotaje cu preturi originale de fabrică, _' -----1 a 
IilliHiiim.mii§HIDilimi1imii~ 
Bl!I!!ltilulll~"lIllllllflllllhflllllllflll;dbflllllllf!lld~lllf.kIIIIlIIIUIIQ"biIIIlIIHllIllllllllhIIIlUlhlldi~!II[UIIIlIUllillulill1lllnlillllllllllllllllllUllhllllll!!i 

i H ELICON" Se găseşte în permanentă cum şi la I 
~ " coman~ă: Flori or/ifie/ule, Basmale, ~ 
li' Şa/uri şi batiste de mă/ase. - Se ~ 

............. 'c.,\ Industral-Iza" primesc comenzi cu materialul ~ 
~ clientilor pentru brodat. eic. ~ 

" 
),., 

! 

~ rea artelor Mon/tiri de perne, balicuri, ~ 
~ abaljours'ururi, fele de ~ 

, ~ ORADEA mese efc. Preturi ma- ~ 
~ S Ri 6 deste. Pentru ·comer· ~ 
~ tr. man cy 4. cianţi, reducere.-
iiUllflHnllllllllllllQlIlllllllllmHI'PIlIIIIIIIIIIiIIIiIIIIIPIIlqlllllilnl~111111Ullq~lIUil~11I1111ll11Iq"1I11911111I!1IIUIIIIIiIIilllllllllllllmllll~IIIIIIPlllq 

I Nu vă mal t' emetj de molliinaln.te d~ a pleca la bai I 
" sau In vlhglaturl, curli-

ţ)!iV~~n~~:~~ boiangeria li spăIătorla chlmicl 

CRISTAL Păstrllm gratuit ImbrAciiminlea pAn! la reint"3rcerea 
dvs garantAnd totodată că in urma procedeuilli nostru 

8pedal moliile nu ae m:JÎ ating de hainele dV!l. - Birourile noastre de primire 
sunt in Bdl. Regele ferdlnand 18, Plaţil _Unirii- 16 şi Str. V. Alexandrl 14. 

@1!lflIIIDII~II~ITlIlI~llIlllllil"llllllIIlllllillllliliIIIIPII'illlIlrllllnIIWlllllIIllllIIllllllllll1lll1l1niîlllnlilllllllllllllll"~1IIIlIlIIIU~IIII1IIIUII1lII_IIIIII. 

~ SA'DESCHIS li 
in sala fostului cine m at o g r a f =§i 

~ ... ","pollo·. Plata Reg. Maria Oradea ~I 

i Oala. de :mobile II 
I a sindica.tului il 
;i tâITlplarilo~ 1\ 
l~ Uriaş awrtiment de mobile artistle ~j 

1

· ~.,.=_.,._ executate şi accesibile oricărei pll n- i_"'ji 
_ ti. Preturi ma; avantajoilse ca .5< 

"rl uode. Peaun fuDC. ,. \ 
i~ Urll pnlllici reducere. =_lij' 
I~ Se fllc şi jnles-i nlrl ;Iati. i 
l~ • a 
•• lrllll!llrUllh!rlollIU"'aIl"I!I!I!!@!~ULldh~lidblJ!!l!.IIIUlbIHICIIIHlII!lIUIrtllullnHt;u1I~"'lIIUI'llllttI!JjUltll!lgbIllUlnltlldllll!lli'luln. 

~. HlmUU~ 
SuccesDr 

IH~Mn 
IVnH~VI[l 

~R~~[A 
B·dul Reaele f!r~inand no. 11 

!osiD~u-ne UD mare transport 
de marfuri. am pus In ,anlare: 
Molino • • . dela 28 11'1 mir. 
Şifon pl. olbilurl. 32. • 
Karton (Stambă). 38. ~ 
Barchet . • •• 40"" 
Zefir pl. cimăşi . 48" " 
Plltari groase 
peniru internale • 400 11'1 buc. 
PllI:puml. • • • 600 " ,. 
ptaW( pl. cearcea· 
furi de pal. 140 cm. 
Uîlime • • • • • 110 Iei mir. 
Plnzl pl. cellfC{'a' 
furi de pliipumi 160, 
180şi 200 cm.Iăllme 150 " • 
Tenlss·flanel (FineI) 3S • " 
Stote biirMIt'Ş1I de 
IAnă • • • • • 300. • 
Pânză de casă dela 32. 
Pâm8 pl' saltele dela 80. " 
Feţe de meaedelll 1(10" • 
Şervete de ma" de111 38 lei bue. 
ŞelVete pl. pa hllre dela 28 .. • 
Cu"erlurî albe de 
pichet delo • • • 300.. " 
Cuverluri de pichel 
diferite culori dela 300. " 
PAnză de lul6, 100 
clm. Iălime dela • 45 Iei mir. 
Pânză de lul8, 140 
li lime dela • •• SS" • 
Basmale (cârpe) de 
IAnă delll • • • • 120 Iei bnc. 
Blismale (cârpe) de 
!lIA delo •••• 2'" • 
Batisle dela • •• 9.. 
Preşurl, 6S clm. Ia· 
Ilme dela. . • . 110 Iei mir. 
Preşuri 90 clm. lă-
lime dela • • • • 140" • 

La fel şi celelalte 
articole se vind 
cu preturi extrem 

de reduse. 

F rumuset~a' sub orice chip este numai atunci deplină când se contopeşte 
cu utilul. 

, 

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

PHILIPS, uzinele cu faimă mondială. cari întotdeauna au 
frunte în radiofonie, au înfăptuit aparatul desăvârşit. 

ţinut locul de 

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

Muzica clasică a vechilor maieşfri, operiIe reprezentate pe cele mai 
mari scene din [urne, muzică uşoară de dans, arii populare, pe 
toate le auzim în camera noastră, comod aşezaţi în fotoliu, atât de 
puternic şi de clar ca şi în sala de spectacol. 

Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoareJe lor 'eledrodinamice 
înfăptuiesc această 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 

··PHILIPS~~ " , 

• -'<>."'" ..... "-

Aceste aparate, cele mai perfecJionate dintre toate cele· 
existente până în prezent, cum ''Şi toate accesoriile necesare lor, 
se' gllsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv la 

Libraria 
SOCEC & Co. s. A. 
Oradea. Bl.llev .. Regele Ferdinand Nr. 71a 

Se vinde şi in rate I"l.Jnare 
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