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Sărbălorile nationale au avui 
lolde<wna o importantă nelăgă

, duilă În viata popoarelor orga-
- nizale în stele. 

Acesle serbări au fost în toate 
epocile, nu numai comemorările 
impunătoare ale unor fapte g[o
rioase din Irecutul lor istoric, 
dar ele au fosl Înlotdeauna şi 
noui surse puternice de educatie 
natională şi patrio1ică a genera
tiilor tinere. 

Nici unul dintre popoarele bă· 

I frânei Europe, n'fI avu! poate o 
soartă mai viiregă şi mai plină 

J'de suferinte decât poporul fO
I nesc; dar În acelaş timp, putem 

afirma că nici unul n'a avui un 
trecut m ai glorios şi ma! bogat 
în fapte mărete de bravură, vi
tejie şi ade de cumintenie ca 
Natiunea Românească de pretu
tindeni. ,. 

Liniştit, muncilor, credincios 
legei şi dalinelor sale, poporul 
românesc, a şUut să se ridice la 

~® nevoie ca uu singur om, şi să· şi 
, apere legea şi limba, cu cea mai 

1
, mare energic. Natia română 6. 

• fost poate ici şi. colea Învinsă 
- . pentru un moment de impreju

.. rări, -rlar şi-a paslnil totdeauna 
independenta sufletească şi ma
fală. precum şi prestigiul său . de 
naliune conştientă de menirea ei 
pe lume. 

T oale popoarele au zilele lor 
de sărbători nalionale, in care-şi 
comemorează fiecare din ele tre· 
cuiul; dar mCI un popor 

, n'are O zi mai măreată, ca l;iua 
! de Zece Mai a românilor. 
1 In această zi s'a comemorat 
; zeci de ani bravura Armatei ro-

. ! mâne, declararea Independentei 
J şi Incoronarea Celui dinlâiu Rege 
~ al României libere şi indepen-
1 denle. Dar lot in această zi s'au 
. pregătit· cu un suflet cald zeci 
i de generalii, pentru ziua cea 
\ mare, Il întregirei neamului no
i slru. In ziua de Zece Mai, zeci 

- 1 de generatii, privind cu Încre· 
III 1 dere rândurile măretel oştiri, care 
~ i deflla în fa,a Voievodului ce le 
I""'j oondu .. o .. e 1.. izbânda dela Plev
il ~, na; şi ascultând in şcolile de 
!II I toale gradele de la cea mai 
il . modestă şcoală de sat şi până 

;

•. i la Universitate; conferintele pline 

II de patriotism şi idealism ale da· 
, sciililor lor; s'au făurit acele suf· 

I I lete de eroi, cari au făcut cele 
.. , 1 mai slrălucile acte de bravură 
. , i de la Cerna şi până la Oiluz-
. 1 Mărăşti -Mărăşeşli, ce ne-au dat 

I realizarea visului milenar, de În-
f Iregire de neam. ' 
i In zilele noastre 'turburi, pare 
: că entuziasmul care se manifesta 
i altădată cu ocazia serbărei zilei 
: de Zece Mai a mai scă-

zut În intensitate. Unii au mers 
il I chiar mai departe, preconizând 

1'.' " că având prea multe sărbători, 
o asemenea comemorare plină 
de . entuziasm este şi' zadarnică 

1 .... ,' şi păgubitoare. 
. Aceştia sunt aşa zişii realişti. 
[ Este just cii realismul, azi, şi ma
l terialismul joacă mare rol, dar 
1 cel mai strălucit' materialism, 

n'lire nici o valoare fără un pic 
de idealism. 
-'Dacă lum ea noastrii este obo-

, 'silă de evenimentele petrecule 

I ' .. in ultimii 15 a.ni, şi ar simti poate 
.. ' nevoia unei linişti şi a unui re
, ; paos, ou trebuie să uite că această 
I i generatie mai are o datorie mare 

l i de Împlini! şi, anume aceea de a 
l. forma tineretul care. va conduce 
1 România de mâine. . 
~ Ziuli de Zece Mai, este cu atât 
'mai măreată pentru noi, cu cât 

C' 1 in această zi se serbează cele 
fmai mari fapte şi acte de bravură 

1
, ale tuturor românilor, cari aLI 
realizat Unirea de veci a Natiei 

: române. Importanta şi necesitatea 
~ f'a.i...creşte cu tilA! mai mult, cu 

, cât În sîluatia noaslră gebgrafică 
, i din prezi:nl şi in starea de turburi 

I ] sbuciumiiri sociale, avem nevoe 
, de suflete tari şi mari, cad au "'1 in sfiCcina lor păstrarea României 
a .• ~~~ie~uUă cu alâtea jertfe proa-

~ .' Zece Mai înseamnă pentru noi 
'1 ' &lI.~ rbăloarea sărbătorilor şi de a· 

1 ceCI trebuie s'o prăznuim cu toată 
·.m~etia şi cu 101 avântul care 

I 'f !'Se cuvine şi pentru trecut, dar 
şi p'entru viitor. . 
, Jos cu toropeala care pare că 
ne cuprinde tot mai mult, pe 
fiece zi ce Irec e. Sus inimile 
şi Cu acelaş avânt, cu aceeaşi 
,"oioşie, cu acelaş elan ca in 
trecut. să ' fim În această zi cu 
gândul cural, cu veselia în 
suflet_ In ziua de Zece Mai, nu 
trebuie să existe nici un bătrân 
in sufletul lui. După Cum M. S. 
Regele nostru, este În cea mal 
Ptimăvăratecă epocă a copilăriei, 

. to.I astfel să fie sufletul fiecărui 
român, în ~ua de Zece Mai. 

. ~ Oândul ,nostru în această zi, 
: ~CI fie mai mult ca ori şi când 
: IIJdrept«t spre Dinastia românea-
1 
j 

scă a celor 2 mari făuritori ai 
ei, şi către Armata română. 

Şi din 101 sufletul noslru strigăm: 
Trăiască M. S. Regele Mih<ti 1, 
Trăiască Dinastia, 
Trăiască Armata Română! 

Colonal ANASTASS lIEilULI:SCU 

10 Mai de altădată 
In existenta natiunilor sunt 

sdrbăfori cari depăşesc CII mult 
caracterul comemorativ oficial 
şi se fmpltinfă odânc in sufletul 
poporului. Una din sărbătorile 
aceasta e şi :10 Mai. Desigur, 
pentru mulli romdni din terito
rUie alipile, lşi pierde din im
portanţa cU/Jenifă, netnJelegând 
semnifica/ia ei, ş; gtJndul meu 
mă poartă la ZECE MAI de 
alttJda/ti. 

In copildria mea, ZECE MAI 
lua proportia unei feerii fndes' 
cripfibile, aşteptaM an cu an, 
cu deosebită infrigurare; apOI, 
odaia cu vdrsla, gdndurile se 
clarlficară valorificând rosturi~ 
/);elii, subordonând existenţa 
individuală unei c-'Olectivităli. 
unei cauze şi ZECE MAI de· 
veni ceva mai mult ca un sim
bol, - cum credeam tn ado
lescentă. 

In prezenta Familiei Regale, 
a COlpllrilor diplontafice, a def;
IcJrii trupelor, a bubuitului tunu· 
rilor, a arborării drapele/or, 
ZECE MAI nu ar fi fost de
etil o sărbătoare cu caracter 
oficial. Dar sutimile de mii de 
oameni, aMi dela centru, dela 
periferii cdl şi depe meleaguri 
tndepărlale ale Itlrli; bărbati, 
femei, copii, d6deau aceslei 
manif9sfări, esenta unei adev6.· 
rafe sărbători naliona/e, unmd 
pe Rege cu poporul,' ministrul 
cu muncitorul, boierul cu 16ranuf, 
preotul cu a leul, mllitarul cu 
civilul. stăpdnul cu sluga ; dis· 
părând orice notiune a deose
biril de classtI, jormând un corp 
solid şi unilar. ŞI-atunci, am 
inlefes cd ziua de ZECE MAI 
nu e numai sd,bd!oarea unII; 
eRlildli etnice, ci mai ales Q 

unui drept /a 0/0'(1' c"indllplln· 
denţd economictJ şi splriiualtJ. 

In această sdrbtIfoare a inde
pendenţei, In aceasttJ zi· de 
ZECE MAI, fn aceaslt'l exube· 
ranItI - ş; entuziasm al nora 
duiui romlln, - an cu an s'o 
născut ideea şi s'a sdmt1n/at 
credinta integritatii şi indepen
dentei suflării romtlneşti. 

ZECE MAI ne·a ctJltJuzii şi 
ImMrbătat sufletele ... şi laM·ne. 
insfârşif, aproape toli români 
laolaltă' 

Dar ZECe. MAI de-acuma ?, .. 
Da 1 Au/orItă/ile Dor face, ca 

şi până acuma, foaie pregdtirile 
preliminare. Se vor Jace tribune; 
se va arunca nisip pe străzi; se 
va arbora ,ITlcolorul pe toate 
inslituliunile publice; ,va defila 
armata; nOfabilităjile vor fine 
discursuri fn finuta de rigoare, 
şi lotuşi, va fi o zi somnolanfă. 
Ne /il1seşte elanul, entuziasmul 
de odinioară. Şi nu Rumoi la 
ZECE MAI se, lntOmpl6. asia, 
ci la toale sdrbălorile noastre 
nationale. Ziua Unirit, Ziua Eroi· 
lor - zile sfinte pentru noi -
ne lasă complecf indilerenli. 

Sd /i căzut oare Intr'o apa
tie cu riepulm/i1 de recules 7 
Am atins oare apogeul şi nu 
mal avem nimic sit ne dorim? 
Ne·am spus noi tot ce aveam 
de spus lumii acesteia? Am 
adus noi aportul de cil,i/iza/le 
socie/dlli? f';e-am indeplinit noi 
rolul Istoric tn evolutia' popoa· 
relor şi-acum după ce TUI-am 
dat fof ce se putea da. suntem 
tn decaden/ă şi neaşleptăm 
peirea? Sau condif;unile aspre 
de via/ti fac din fiecare indi
vid un element calculalor, rece 
şi inaccesibil mişcări/ar fn 
massd şi rmfuziasmului, intoc· 
mai unei maşini? Or. poate 
chiar epoca a:5ia, a maşinis
mului, diminuiează manifeslările 
generoase omenesIi, trans/or
mând individul Intr'o fiinlă in
teresaid şi egoistă, Ileputdnd 5â 
vadd mai departe dec(1! in 
preajma intereselor lui? Sau, 
poate, ctl /rămOnlările noastre 
palitice ne·au sleit de orice 
energie, până şi diJ aceiea a 
sentimentului national 7 

OI Romtini, romdnil.. ŞUli cum 
s'a srirbătoril ziua S{.-tului Ş/e
fan tn Ungaria 7 ... Luafl aminte, 
caci tncă mult vom mal avea 
de luptat. Acum, mai mult ca 
orlcdnd. Şi ce Inseamn(J lup/a 
fără sarM/oare? In sărbătoa
re Iti uili de tot amarui şi un 
suflet noU se pfămadeşte In 
tine, Ş; tn ce aflăm noi bucuria 
~i mtlndria nalionaU!, dac(J nu 
in sr1rbătoriie noaslre? 

'Romdnl, sd venim cu lolii la 
serbarea zilei de ZECE MA /. 

Barcostan 

Aoleo De'W'ey _ De-w-ey 
Mal adu-ne Dolărei _ •• 
TI-aIn arăta copăceI 
Cunt 11-1 ştergel'D fruIDuşel; 
Că doar sUDtel'D adn1inistrali· 
De lDoldovani şi traficanti 1 .•• 

Impresii dela [ongrBsulliberal Anularea alegerilor din Oradea 
U!! A dat bunul Dumneuu - Declaratiile diul colonel Neguiescii -

d~ .i'a terminat Ji cu contestaţia 
Ciuc: 206, Ct.,}: 604, Co/)urlui: alegttllor din Oradea. Întrucât comanda marelui con

voiu a fost incredintată dlui gene
ral Traian Moşoiu, am găsit că 
cel mai în măsură să ne dea 
date precise este dl colonel Anas
lase Negulescu, ajutorul dlui ge
neral, În ziua de 4 Mai. Datorită 
priceperii dlui general Moşoiu şi 
a fostului său şef de stat major, 
manifestatia din Bucureşti a de
curs in cea mai perfectă ordine, 
luând aspectul unei grandioase 
manifestatii nationale. 

Ce n. declară 
dl colonel Negulescu 

914, Dâmbovi/~ : 4708, Prahova: Drtptatta, d~şl cu grtutait, a 
7012, 001): 23,0. Dorohoi: 295, Iriumfat trz s/drşit. 

şi aceasta din oreme ca să por
nfm la timp la luptă' cumurra. 

Nu tst~ SUficient sd pronunţăm 
din gurd ccf nt-am unit_ Tr~bu~ 
s(J pltcăm [u lu,~,u, să se facd 
propagandd s~rloasd, să se prt.. 
gătească alege.rlle fii. toat~ d~ta
liilt. Sunt aiâtea de tacut sunt 
aidleil de ingrijit la (1 al~J(ere, 
(nedt, cint are. IXptrienta altJ!e
rUor, iJi dă stama, ed daCă tOţI 
ar mund In mad slsttmatic, C/l 
suflet şi energie, n' ar ajunge 
nici 2 luni pentru a se prtgăti 
O alegere strioasd.. 

tutbu!e ar;ele, cdcf pe urmă tot 
ei se vor (mea. 

Au speculat destul până azI 
frtcdrile dintre romtlnl, p~ cari 
ei le-au alimenlat ca să profite 
cOlIva Frizllanosl JI Suşi 'sfvanl, 

Azi, le spunem categoric .. De .. 
sluil Va ajunge. 

"Una dintre cele mai impună
toare şi mai gnmdioase manife· 
statiuni polilice, din câte s'a vă· 
zut vreodată, nu numai În Ro
mânia, dar chiar în oricare tară 
mare, a fosl fără îndoialii con
gresul partidului nalional·Hberal, 
care (1 avui loc, Duminică 4 
Mal la Bucureşti. 

Dur~slor: 1213, M,ehed!nfi: 12?2, ~ Altgerile aufosf anulat~ ca foa.ie 
l'ălclU: 164, Oor): 86:>, Hofm: I cd tmpofriva anulării comuniştii 
322, Hunedoara: 714, Ia/omila: J au Iăcut recurs la Co'mttetal CeR-
21?1, lasE: 392, Ismail: 328, tral de revizuire din Bucureştt. 
Lo?uşna: 304, Maramureş: 188, Meritul anulaui acestor ait
Foyăroş: 342, Mureş: 240, Mu- geri se cuvine (n Dr/ma linie 
sce/: 1304, MJ~ăud: 236, Neomtu: "Bl~culal cefăţtntsc". tn fruntt 
44,8. . ?dorhel: 95,. Olt: 1974: cu neoboslţil luptători: calonli 
O heI. 13:, P~ina. 908, -:Iba. Negulescu Ana<;last, căpitan 
36~, Ilfov. 16.· 40, Cahu/. 480, Gombo,ia U/pll1 Tr. şi dr. An
fampu.'un~: ~?4, Teleorm~n: gh~itsca Dumitru. apoi, tn al 
.012, Rădaull. ~56, Râmmcu· doiila rdnri cli/ona romilni de 

Serai: 864, Sd~QJ: 102, ~dfmar: inimă, tntre' cari citam pe d. lut-
2~1,. '!oman : 4.,6,. Severw: 333: rect Pttrt PopOllicl, şi fn al trei
SibiU. 562. So~eş. 514, So~?ca: lea rilRd patriQtismului luminat 
192, Sucea~a. 208, Staro/me/: $i cald al magistratilor din Co-
102, Tarda. 320~ Târnava-More: miteflll local de retlizulre din 
286, 1 ârnava. Mlcd: 294, TeCUCI: Timişoala 
442, Tfqhinu: 256, Timiş· Toron- • 
lai: 304, 1 rei· Scaune : 208. 1 u- Ca la un nou născut, deşi ca 

Ideile, sunt azi, mai mult sau 
mai puţin concutizale, Pr!flclpiiJe 
de colaborare puse de acord. Sd 
nu ne pltrdem iar tot timpul ln 
ptrtractă.ri interminabile, referi
toari! la număr de locuri saa la 
persoane, căcf, romtJnul a!t, UR 
(Jrol'ub carae/tristle: .Copllul cu 
muJt~ mQa,~. moart Ca buricul 
netdlat" .. ' 

Ori IId cuminţifi, dt!venlnd 
cetăţeni loiali şi pacillici. şi rom 
conlu:ra ttl armollle; or, de undt 
nu, Vom tllceţJe lupta dreapt6. 
cavalereascd, şi nil noi vom allea 
de pierdut. Astdzl. rom~nismul s'a 
trezit. Vedeţi suflul vremei 'Gre' 
blJte (n tot A"dealul. Aţi dat 
mâ'lla Ctl. comuniştii, tit scop de 
a ne orbi pe noI. QdndurUi!,t 
pl(J~uril! Vi !.'au divulgat. 0,,
Clifl, pel' mal sP!rQ că o sa mal 
alleţl: coade de topor, lntrt noi. 
cari, pentru amblttt persotJale ,! 
iniertse egoiste, să vă faJ;;j.l"""'~· ' ...... 
cui, este tit zadar. ACel cart a 

tooo: 382, Tulcea: 400, Roma- I!~eu, dtşl tras ~u forct.psul, d~r 
nafi: 1438, Vd/rea: 1692. Vas- !rtumfuJ c!luzel romltneşti sa 
lui: 259 şi Via "ca : 6251. 1'Ilt, Il oTlce 1ruere s'a ultat 

)' Il a fast ÎflloCUltă cu bucuria ln-
Ceace fac un tolal de 95.000 vierei splritallti de dreptate. 

Pertractare scurtă, energie 
multtJ tfl alergătura exterioară. 

lIor mal preta sd vă su,tase.!f 
d~ untlte, vor cddea ei '"saşi 
pradJ, ori care ar fi afJiUtattrl 
lor oolltlcă. 

Acum, să ştlti, că la Oradea, 
bale un singur suflU 1" noi ,,,ţi, 
şi acel suflu tste In primut râud 

Prin acest congres, partidul 
national-liberal, a probilt încă 
odată, celor mai pesimişti şi ce
lor mai mari duşm«ni politici, În 
primul rând, că acesl partid este 
singura organizatie poliUcă se
rioasă din tară, care are pregii~ 
tirea de a conduce destinele 
Ţării româneşti in situaţia critică, 
grea şi desperală prin care trece 
România Întregită, iar În 6.1 do!
lea rând, că, este partidul cel 
mai popular, care se bucură de 
increderea masselor. 

participanti, la C/lre, dacă se mai Victoria asiguraM acum, s~ 
adaogă ,circa 5000 bucureşteni. naşte, ("să, o noud da/arit, de 
cari au venit dif(~d la locul întru· care. dact! nu vom ţine socoteală, 
nirei dela Tir, ar da un total ge- atunci căduea de (Je urmă va li 
neral de 100.000 participanti. mai grt!o şi mai ruş/rroasd dtcO.t 

MinorUtlril au probat acum dt-
flnlitl' forfele lor electorale, cari 
lunt minime. Dacă doresc II! mod 
,erlos o colaborare 11 O ar'llonle 
celăftntasc(J sinceră cu noi, tre
bue ca prettnţillt. lor ,il se re
ducd la naUtate, adică la maxim 
un sfert din locurile din Consi
liul comunal, Dacd nu 1I0r 'udea 
acest lucru, el nu Ilrmărts! gos
podăria oraşullli, In binele comun 
al tuturor, cf, vor dOl'edl că sunt 
(Jur şi simplu insfrume!lt~ politice 
oarbe, In. mtJinile Budapestei. 

curat român~lc, sin:" cetdte- ) 
nesc. dar hotărlt. __ --.... 

Dt va fi ntl'ot, vom lupja si 
numai tn cdmd,l, sd ardtlim cd 

Congreslliliberal n'a fosl numai 

Defilarea congresiştilor a /i
nul dela orele 8'45 dimineata 
pJnă la orele :1$-30. adica 4.45 
ore iar coloana !ntreagd a avut 
circa :16 chilom(j(ri lungime. pe 
un front de 8 la 1.0 oameni. 

NiCiodată bucureştenii, duprJ 
tnsăşi afirmatlunite adversarilor 
celor mai aprigi. ,n'au văzul il 
manifestare mai grandioasă. 

In fiecare organizatie, mer· 
geau in frunte şefii de organi. 
zatie, incon;urafi de statul lor 
mojor politic, al'o; inielecfuQ/i. 
preo/i, invă/fifar; şi sMenl, într'o 
ordine desăuârşi!cJ_ 

o manifestare de parlld, făcui În 
scop de ti duce IlIpta de răstur
nare, contra unui regim care 
poate deveni un pericol pentru 
însăşi existenta României inlre
gile. Acest congres. a fost ceva 
mai mult; a fost manifestarea 
cea mai categorică şi mai pro· 
nuntalii, 8 spiritului românesc de Aclamaliuni e'!luziasle t~~ 
jertfă pentru neam, Tron şi Oi- /urrg,!1 parcursulut. pentru şefII 

Ilasli. e; cum şia capa. cităte.i ş. i 1 parfldului libera'. . .. ŞI. p'e.n.tr.u M. ....• priceperei româneşti. ~ S. R~fl.eJe, CorOllnd ~l • Armată_ 
Problemele numeroase şi im- Nu 5 a rtlST?ut,Js 'hr meI o "ro

potfanle cari s'au discutat, m~- ODcare, cari n au lqJS11 4e_aJye~:, 
dul cum ele au fosl formulate 10 Din punct de vedere poltlfc, 
programe de guvern1imânt, clare. congresiştii de Duminecă au pro. 
preci~e şi co~pl!te.! a ~emon- bat tăria organizatlUor liberale 
slrat mcă odata pana la eVIdentă, .. . ~. 
că acest partid este singura or- cum ş: c~hlatea supen?~ra lnle-
ganizalie politică, ce va garanta lecluala ŞI culturală, umla cu o 
nu numai propăşirea neamului experientă de conducere, a mem
româ.nesc întregit cu atâtea jertfe, brîlor cari le compun. 
dar va garanta insăşi existenta 
poporulUi românesc ca stat in
dependent politkeşte şi econo
miceşte, exislentă care 'este a
menintată prin legiuirile şi mani
festările politice ale actualului 
regim. 

Precizarell chestiunilor consU· 
tuflooale, administrative, econo, 
nomice, financiare, culturale, 
mundloreştî şi mai ales II poli· 
Ucei noastre elClerne, şi de apă
rare natională, precurn şi modul 
larg in care aceste chestiuni au 
fosl de !biitute prin participdrea 
celor mllÎ luminate forte de pe 
suprafata României Marj, au pro
bat spiritul de democratlsm ade
"ărat, cu minIe şi cu suflel, de 
care este pătruns întreg partidul 
dela şeful parlidului şi până la 
cel mai umil soldat. 

Din punct de vedere al modu· 
lui cum s'a desfăşurl1t grandioasa 
manifeslHfie de Duminică vă pot 
da urmăloarele date prec~e, cari 
au fost verificate în mod concrel. 

Au pHrticipal 100.000 congre· 
slştî, din foaie judetele din Româ
nia·Mare. Numărul congresiştîlor 
pe judete a fosl cum urmează: 

Bucureşti, cu cele 4 secloare: 
8278: Judetele: Arad: 432, Ar
geş: 1344, Bacău: 52(i. Baia: 
392, Bihor! 240, Botoşani: 398, 
Braşov: 1052, Buzău: 3604, Ca
/iacra: 740. Constanta: 984, 
Caroş: 230, Brdila: 1030, Cer· 
ntfuli: 202, Cetatea-Alba: 148. 

Aspectul şi atitudinea 
hotlirttl a organizatiilor 

din ŞArd eal1 . \ 
.In speCial, organizatiile din 

Ardeal. cari deşi numericeşfe 

au fost poate mai mici~ ca acele 
din Vechiul regal, au probat 
că aceste organizatii sunt com· 
puse din 101 ceace Ardealul ore 
mai seled, atOt la oraoşe, cât 
mai 0{e5 şi la sale. Având tn 
/Jedere depărtările mori şi chel· 
tue/ile enorme, cari le·au cerul 
transportul cu IrMul şi aulo
buzele la Bucureşli, ardelenii, 
au fosl foarte bine reprezentaj;. 
Fiecare congreslst . (l că/dlorit 
pe spesele saltil, părăsindu·şi 

munca ctlmpulul pe 5 zile, nu
mai 5" amle care este starea 
insuportJJbi/a la care aclaalul 
regim nefast a adus viala ro
mdneascd. 

Bihorenii, In deosebi, au rd
mas entuziazmali de grando
area mani/eslaliei la care au 
participat şi de modul frălesc 
$' curat rom&nesc, in care au 
fost primi fi şi fngrJji/i de fraţii 
lor liberali bucureşteni.. A şa 
C2VQ el n'au cre:uf şi n'au ma' 
văzvr. 

Î N S E l\t: N Ă. R,J 

c~a din/c1i, 
Alegerile s'au anulat şI desigur 

cel se va menţine anularea ,i la BI1-
Cl.lfe,tt. 

Ca o constcinţd logică, vor 
urma sti se facă noul· altgul. 

Pentru Roi, SI! impuni! ca un 
cattgoric romanesc absolut, sd 
stran.gem flini! ,1 solut rtlndurlIt 

Cui nu-i place tn Romania, 
n'are di!cdt ,d DJece ocolo. Ni
meni ItU-' oprtşte; dar atcl sd nu 

la Oradea .nu SI '" mai fua" 
peite lnleruele noastre rom1/uş1i_ 

Romdnl, arătati pu1e,e(l voa
stră, entrgla li armonia core lId 
caraettrlzeazd, oricare ar fi je ;1~ 
lele d"rtfOasa cari vi se vor C~it. 

DtazJ. rrtaintt. hotdrttJ,lu :uuu 
româlltSc, 

c. Bihf\rean 

.A.D .... c.h_e.liiie.l.e ..... E_C .. O ..... U r--!Ir~ 

Traficanfiicodrilor bihorBni , 
Strelnll exploateaza pidurlle cumulind averi ca fn basme iar popuralla Joci!IJ 

este fortati a-,I cI$trga exrstanta la suie de ehl'ometr' depirtare de clrnirt 

'Am ardfaf tn'ite'numdrale rdn
~ .•• ql}1l .. :w :'*~,Cftsioneaz(J· 
pentru a s:7es7i1nfa ptldurllil 
bihorene /a intervenlia uno, pO' 
litiCÎan' interesati fn sacietalea 
exploofatori/or, In timp ce popu
laţia locată Indurtl foamea, sau 
de aldta olra/Jd ce i se (oarn/1 
In suflet, asis(dnd cuin loii oe
neticii se Imbogăfesc ca in po-, 
veşli şi doboard codrii cu ne
maipomenită barbarie, ia calea 

. cc'irciumei şi apoi devine per· 
manenta cI/en/elti Q puşcărillor. 

Zadarnice au fosl protesfărUe 
noastre. Am strigat .In Dustiu. 
Cavoleril de industrie şi au frJcut 
şi mal departe afacerile, Iar 
populalia salelor din veclm'ila
lea şi In mijlocul pădurilor. In
gheafă iarna de frig, fiind si!itd 
să comittJ delicte sifvlce pentru 
a avea un vreasc In valri}. Re
gistrele judecdtorii/or din Bihor. 
pot servi ca dOIJez; palpabile 
oricui, cu cifre destul de tltsem· 
nate. /a ce amenzi sunt Con
damnaţi tăran/i pentru câteva 
uscăluri, cari In reamale nu 
valoreozd dectJf câţ;IJQ lei, codul 
siloic fiind dracQfTic şi prevd
zând amenzi mari pentru delic
tele si/vice. 

Cei interesati, au pus şi pun 
foate piedicile posibile pentru 
ca legea de reformă agrară st.'l 
nil se aplice In lilet"a ei şi ast
fel pădurile stf poată rt'imdnea 
la discretia lor. 

Ce se petrece 
la Derna? 

SI.l btitlul: 'societate "naţia
nalizat~ .. pentru exploatarea 
bitumenului, la Derna (Bi· 
hor) ca şi aiurea. ..societa
tea minim"ji" n'are nici o 

,. ' 

activitat~ tn spetA de aproape instalatille"veetinu ~i ari riu 
doui ani, > dar e:x.ploateozll ~e poate ex.ploata co.-:.\'~na
p.lldari ••• ' ' ,: ,. ,.-:-", ," tin rueJ ligllifal ,i Aici asfat-

tn fruntea conducerii, cu fuI, nu se pot I~o~~i. 'A-, ~""""" ' 
toate el ,i Banca Minelor şteaplil ca .,marelelacUon~ 
din Bucureşti deline un nu. si se tnduplece să inai u ..... 
mIr de actiuni, figureazA nu- ceva fonduri pentru a retn· 
mai streini de neam şi ce- cepe llctivitatea. O activitate 
Iătenie, cari trăiesc pe pi~ visatl de multi ani .•• 
cior larg, adunând averi, Proiecte şi planuri se tn~ 
In timp ce lucrătorii, tărani tocmesc intr'una: nădejdille 
români, slovaci şi unguri nu In ce va să vie .. _ le nutresc 
işi primesc plata cu lunile cu totii; dar muncitorii şi 
şi in majoritatea cazurilor, functionarii sunt neplltiti de 
când li se plăteşte ceva, li ,ease luni. 
se dă .. bonuri" dire câţiva Tot aşleptându-se fondu ... 
negustori priveligiafi şi spe- riIe carI nu mai sosesc. _. 
culanti, pentru a cumpăra ali- .. s'au indispus şi domnii fur~ 
mentele necesare hranei de nizori" şi au Inceput sA ra
tOate zilele peşte: inpuţif, s1ă- fuze bonurile. 
IlÎnll râncedă, pâine lipsi!. la Cu ce trliesc atunceia ne~ 
cântar, etc. mai scump cu căjitii oameni, bătu1ii de 
cel pulin 20o/odecâf pretul soartl si depindă de in
pietii. lreprinderea dela Dema, vă 
Dacă mina ar fi exploatată veti Intreba, aşa cum am fă. 

rational şi inteligent ar pu~ cut şi noi_ 
tea produce cel putin :;00 Mai mult cu zilele: impl'U. 
vagoane asfalt anual. timp muUlndu-se pe la cei cu suf~ 
de 100 ani, - aşa de mari let mai creşfinesc, cari se 
sunt zădminiele. - şi ar mai indură de dânşil să-i 
putea lucra in pennanenlli ajute. 
1000 muncitori. 

Astăzi, la Intreprinderea în disperarea lor, munci· 
torii au luat drumul să faci .. miItieră" ••• din Derna, cum h al'"' 1 Bl' 

şi la exploatarea forestieră, am uC, once,. pe a aJ, 
anexă ei, nu lucrează ruci Timişoara, sau in Vechiul 
50 de oameni. regat, să poată câştiga o 

bucată de pâine. 
Dece acest dezastru 1 
Cei din adminissfratia lo

cală. răspund: "nieto den
ghi..... (clei tn majoritate. 
adică mai corect: cu excep
tia unui singur român, cei
lalti toti din i"runfea admini
stratiei dela Derna, ca şi 
marele acţionar dela Paris, 
fostul general denikillist: 
Dorman, sunl ruşi) şi că din 
cauza lipsei de fonduri. nici 

Efectul dezastruos al stă· 
riIo," de fapte dela Derna. 
ca şi din alte p~tii ale Biha· 
riei, când pretindem că sun
tem conştienţi de pericolul 
comunismului ce ne pân
deşie, ar trebui să dea de 
gândit celor in drept a se 
seziza la timp, pentru a se 
găsi solutia îndrepfării. 

C Arradle 

Când am cetit în "Ordinea» I te hrana pensionarelor; c1andes
despre păţania controlorului dela finismul fâcându-le" o straşnică 
Hotin,. pe Joc, mi-a venit în min- concurentă. 

! 

Ziarul "Ordinea" este un coti- I de cari se ocupă presa bucure
dian buclucaş. Dela apariţie.: şteana, merită toluş a fi trecuti 
continuând şi in prezent, deran- la nemurire .. _ 

te «~azul» altui cont,rola)", tot Cum s'a făcut: cum s'a în
dela I!S~, d~r acesta ?ln Ora~ea. tâmplat., că, într'unul din acele 
Avem ŞI ~Ol controlom n~ştrl -: . localuri, ta! cu ocazia şi in tim-

Hotin, - şi îi vom da şi numele 
conlrolorului care a renuntat a 
mai reclama politiei «ca tot nu 
i-ar fi găsit banii". Dumnealui 
se numeşte: Trăi an Aiexandru. 
Este slujbaş cu 5Q·JO iei lunar, 
dar face serviciu controiând fabri
carea spirtului; e "per lu» cu 
uu «iain fişior» al zilei şi când 
beau '-servus», înjura pe «ragâ
tăni» . 

.. ~ 

jează, În fiecare zi, multe sieste De-o pildă: 
şi provoacă tot atât de numeroase «Ordinea» s'a ocupat acum 
insomnii. Cauza? Nu tot insul câteva zile de caz.ul unui contro
poate dormi sforăind, fără să vi- lor financiar dela Hotin, căruia 
seze pe procuror_._ Dacă acţiu- pe când se reÎntorcea din labo
nea şi efectul celor scrise in rioasa·j activitate, dela impuneri, 
ziarul bucureştean s'ar reduce nişte hOli de drumul mare - nu 
numai la atât, tot n'ar fi «şi ni- niscaiva agenţi ai fiscului, -
ştiişi» - cum spune C'onul Ko- i·au eşit înainte şi [-au furat 
staki Şmelţ dila Botşeni - însă, suma de 360,000 lei, agonisită 
prin cele ce desvăluie atotştiu- in timpul şi cu o~azia serviciului, 
loarea foaie, dă prilej şi altor cum şi «tabloul": dela cari con
organe de publicitate - cum ar tribuabili a primit remuneraţia 
fi cele provinciale - Să-şi re- cuvenită pentru preţioasele ser
amintească de clienţii ce ii au şi vicii ce le făcuse .,în afara ore" 
ele in regiunea lor, şi cari, dacă lor de slUjbă» - pentru a nu 
uneori nu sunt aşa de intere- spune şi noi ca «Ordinea": bani 
sanri În activitatea lor, ca acei proveniţi din şperţ ... 

C?nc~tajeanul nostru, s a aba- pul serviciului, i-a dispăl"Uf sluj
tul mtr o noapte -. aşa sp':!ne başului orădean din buzunar S\l
lumea -. pe la lac a Ş uriI e ma de 70.000 lei, şi nici dansul, 
u~de .« chlşasoan~le." alf cu- ca şi colegul dela l'lotin, nu s'a 
raiul a, spune f~ra ~ncon!ur ce plans politiei. 
sunt ŞI declara oftand hecare: . 
~că primul dragul a fost un oii- Pentru cari motive n'o fi reda· 
ter: in totdeauna un locotenent .. _ mat confrolorul dela Hotin, nu 
şi acela numai de roşiori». ştiu; însă, I'entruce a renuntat 

Controlorul cu pricina, nu s'a dus cel din localitate, mi s'a relatat, 
pe acolocu gânduri de petrecere, ci aşa cum s'a pronunţat dânsul: 
in interes de serviciu, să contro- « ... şi dacă rec1alna, lot nlt·i mai 
leze dacă palroanele sunt în regulă descoperea politia pe autorii ne
cu plata obligatiunilor faţă de fisc, cunoscuii". 
Ordinele superioare îi dietă a nu Şi, pentrucă noi suntem pra
fi crutător cu nimeni., indiferent vinciali, ne vom permite imper
că nici acele localuri nu mai fac tinenta, ~ ce nu şi-a îngăduil-o 
aslăzi afaceri nici pentru a scoa- «Ordinea.. cu contralorul dela 

In eventualitatea unei anchete, 
poate că am mai şti ceva de 
povestit.._ 

Cer iertare do,.muiui controlor 
Traian, de supărare, şi «coconu
lui hăI mare». Daca n'aş fi cetit 
năbădăioasa de "Ordinea», mi'aş 
fi dat porţia la gazetă ocupandu
măde alte evenimente ... Ordinea,.·j , 
de vină şj pe ea s'o cheme Ia ' 
răspundere, ca autoare morală. 

P1. com. T. RICĂ 

1 .. 
1 
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PROGRAMUL 
serbării zilei de fO Maiu 

1. La ora 9 a. m .• Te-Deum
În tOille bisericile minoritare din 
local Hale. 

2. La ora 10 şi 30 "Te-Deum" 
fesliv in Catedrala ortodoxă şi 
Cdtedrala Ulută din Piata Unirii. 

3. După servit.iu! divin defilare 
În fala statuiei Majesl1ijii Sale 
Regelui Ferdimmd 1. 

a} Cercelaşii. 
b)Studenlii Academiei de Drept. 
c)Şcoalele secundare din lo-

calitate. 
d) Societălile nationale şi cui

tura!e. 
e) Şcoala ortodoxă de cân· 

Iăreti. 
1) Defilarea armatei. 
4. La ora 12 şi 30. Receptie 

la Prefectura de judet unde d-I 

Oeneral Comandant al Diviziei 
şi -d-I Prefed de judel va ?rimi 
felicitările dela reprezentantII au
loritiifiior locale. 

DuptJ masd.-
5. Lti ora 17. In teatrul "Re· 

gina Marill" conferintă, tinută de 
d.1 profesor Oh. Sofronie, după 
care urmează programa artislică 
li şcoale!or secundare din IOCIl' 
lUate. 

Scara: 
6. La ora 20'30. Relragerea 

cu tor le, aranjalli de armată. 
7. La ora 2 L Concert de co

ruri 1n teatrul "Regina Maria". 
Vor concerta corurile catedralelor 
ortodoxe şi unite şi corul leolo
giei orlodox!? şi vor declama mem' 
brii Trupei "Tealrului de Vest-o 

&_--------~------------------------------------.-

I S'a deschis 
frizeria modernă 

Iosif Prohanka 
Aleea Romei Nr. 2. 

Coafor de dame I 
Manicur Pedicur 

1 CrOitO~ia bărbăfea:că 
~~---;D]lf' Hngradl 
, s'a mutat pe adI. Reg 

F'erdlnand 
r~ Nr. 12 , 
I Salon .. Tres Parisien" I Ciorapi, mănuşi, albituri 

• anunţă că i-au sosit ultimele şi mare asorliment de gaIlln· 
• terie cu preţuri de reclamă 

1, ~.'. " .... _L_O_~_~_e_~_o_~_e E_P_~_:._~_ik_~_...!-11 se cumpără Ia Nicolae Szenszk.i, {Pasagiul Î\ ~ , Str. Rimanoczy '2, O,.dea, !--_-.:._V_u_lIu_f_·;".)._O_ra._d_ea __ ...,.! 

,~ , Restaurantul dietic 
, Str. tosll Vulcan Ho. 3, Oradea (Cnrtea Beyman) 

Sâmbătă 10 Mai 1930 se deschide grădina frumos 
amenajată. - Mâncăruri de prima calitate, preparate 

numai cu unI. - Serl'iciul conştiincios.· • 

Str. J.e. Br~liaDU 
Nr. 1. Oradea 

execută sorid cu preţuri moderate orice comand.il. 

CAISTAt Păstrăm gratuit ImbrllcAmintea până la reintoarcerea 
ilo dvs garalltAnd totodată că in urma procedeului nostru 

speei~1 DloUile nu se mai ating de hainele dVII. - Birourile noastre de primire 
SUDt In Bdl. Regele Perdilland 18. Piaţa .UDlrW 16 şi Str. V. Alexandrl 14-

fIllilllll:1I11l1Jl1!1lljIJPlliln!lIIlIlIIJIIlIJIIIII~IIIIIIIllIIIlIlIi;IPliiil1liJllllllllllllljjjil~îillllllPl1111llfllilljllljlilllilllll1luitljIPIIIIIIIIIIIII!llmIIIPlillll~ 
I~ ~, 
= SA!DESCHIS = 
~ I 
~ ÎnAsal~ fOS~~luÎ Rin ~ a t o g rai §' 

It Hal~ 'd':';" ';";'bile i 
i a.sindica.tuluÎ 1, 
"i târrtplarilor . il 
~ Uriaş asortiment de m~bi1e artistic ~, i! executate şi accellibile oricarei pun- ~, 

gi. Prc:ţurl mai avantajoase ca ~i 
§. ori unde. Pentru iuncţJo- ~: 
~ narii publici reducere. ~, 
~ Se . fac şi loles- ~1 
~ nlrl de plată. ~! 
! 0~·. 
~ 0 • 

6\j:lllllajl'j"I~llHlillIU1ll1l!illllll!IJII!IIUlllllillllJ;llhIiIIUI1I1111!!illllllillnlllllllllllllllllllhlllllllllUlllIIl".1I111llIQlillIllilliUUI~b"'llli 

Din cauza mut ării 
'Vindem toale mărfurile cu 
mari reduceri de preturi 

WILHELM KLElt~ 
Dela 1 Iunie mutăm ma
gazinul tot în BdL Regele 
Ferdinand, în locul fostu· 
lui magazin Eugen Barna. 

Teatru' 
"Regina Maria" 

Compania dramatică a 

Teatrului de Vest 
Director: GEORGE COSMA. 

Marele sueces al 
stagiunii 

• 
B oZia 

Dramă în 5 aele de M. 
Artzibaşew 

o singură reprezentatie 

Duminecă II Mai 
1930 

la orele 9 seara precis. 

Acela,ansamblu 
. dela premieră 

C. Barcaroiu 
Maria Sandu 

C. Macedonschi 
Ion Pella 

Aurel Dinu 
C. Bolez 

Lulu Savu 
Coca Codrescu 

1. Focşeneanu 
Geo Maican 
G. Alexandru 

Director de scenă: 

d-I D. TIBOR 

/Vlzita,1 
marele 

magazin 

.,tU" lUtJ\--. 
~. Hlmlnm 

SumSDr 

lH~MA 
IYAH~Vf(1 

~~JUJfA 
B-dul Heaele feIoinand no. 11 

~llSjndn·n2 un lUare Iranspnrt 
de mărfuri, am DUS In vanzare: 
Molino • . . dela 28 lei mir. 
Şifon pt. albilurl . 32 _ .. 
Rarton (Stambă)" 38.. .. 
Barchel • • ... 40..; 
Zefir pl. c!mă$i • 48.. .. 
P~turi groase 
penlru inlernale • 40e lei buc. 
Pllpwni • • • • 600 .. .. 
PAnzil pl. cearcea-· 
furi de pat, 140 crn. 
Iălime. • . _ • 110 lei mir. 
PAnzl pl. cearcea-
furi de plăpumi 160, 
180.i 200 cm.liilime 159 .. 
Tepiss·f1anG!l (Finet) 35 ,. 
Stofe bărbăteşti de 
lână • • • • . 300.. .. 
PAn.ii de cosi dela 3Z .. 
pauză pl' saltele dela 80.. .. 
Fete de mese dela 100. .. 
Şenete de masi dela 38 lei buc. 
Şervete pl. pahare dela 28 .. .. 
CU'ferturi albe de 
pichet deja . • • SOO.. • 
Cuverluri de plchel 

, diferite culori dela 300. .. 
Pânză de lută, 100 
ctm. Iălime dela _ 45 lei mir. 
Pânză de lulii, 140 
!iilime <lela • •• 55.. • . 
Basmale (cârpe) de 
lânli dela . • . • 120 lei buc. 
Basmale (cârpe) de 
atit dela .' • • • 25.. " 
Balisle dela . " 9~.. 
Preşuri, 65 clm. lă· 1 

time dela. . • . /110 lei mir. 
Preşuri 90 clm. lii-
lime dela. • • . 140.. • 

La fel şi celelalte 
articole se vand 
cu preturi extrem 

de reduse. 

"6colJl 10 Maiu 193tt . 

• Licentiat În,drept, caut un loc 
de stagiar. A ~ adresa la gazelă. 

Asociatia profesorilol' secundari. 
din RomAnia. - Sectia Oradea. 

C.'ţul litera. 

Chemare ----------.----~------------------------, 
Dormeze S~ vând MAHrB~Rr.J:R : 
şi in rate la tapiţer il L UL ; 
Str. Alexandrl Nr.4, - Oradea : 

"MERCUR" 
Spală, curăţă şi văpseşte 
mai eftin şi mat frumos ca 

oriunde. 
PI'n1ru funt'lionarl -g) G{o reducere 
Piaţa Mihai Viteazul 14. 

Tipogra~a şi Mnn~y R F,~zIO' Ora
Papetăna 111[,gll Q. Ul~ dea, 

Str. Avr. Iancu II. - Telefon: 623. 

Cottll.loicat 
Adunarea generală ordinară 

anuală a Asociatiei profesorilor 
secundari din România Sectia 
Oradea şi-a ales noul comitel de 
conducere pentru anul 1930/931, 
care in şedinta dela 6 Mai a. c. 
s'a constituit în modul următor: 

Preşedinte: Anastase Mavrodin, 
profesor la liceul .. Em. Gojdu" 
Sectia română; vice· preşedinte: 
Peire Fodor. prof. Ia Şe. norm. 
gr. cal.; secretar general: Iosif 
Silaghi, prof.la liceul ,Em. Oojdu" 
Sectia maghiară: casier: Virgil 
Oivulescu, prof. Ia Şco comerci-
ală sup. Mieii; censori: Josif 

Ciorapi, mănuşi şi alte ar- I Pogan, prof. Ia liceul" Em. Oojdu". 
ticole de galanterie se. Vidor Felea, prof. Ia liceul .Em. 

SPLENDID" Morariu, prof. Şco comercială 

Chemarea de urei să·mi asculti, 
Tu catd să fug; de .ce-' mulli 
Şi vino cu mine de vrei 
In umbra pădurei de lei. 

Acolo, la mal de isvor, 
E-o casă cu flori pe pridvor; 
Acolo li·oi zice. cu drag, 
O doină din fluer de Jag ••• 

Voi pune tol suflet'n el ..• 
Că timpul şi vâlliul rebel • 
Uimiti vor rdmâne pe loc 
S' asculte al dorului foc I ..• 

Iar seara, când luna·j pe deal. 
Cânta-voi duios din caval • •. 
Cânta-uor cu mine, a/unei, 
Tot neamul de gâze prin funci 1 

Iar luna, la fel ca'n poveşti, 
Creztind cii vre·o zână lu e~fi. 
Cădea-va de sus, cu alai 
De raze În p6ru'li Mlai ! ... 

Şi. leii, cuprinşi de fiori, 
Vor ninge puzderii de flori. 
Smerite c6zând la pământ, 
Vrăjile de chipul Mu sfânt! 

Cuprinso'n ex(aze de vis. 
Vedea· vei cum cade'n abis 
O stea rătăcilă din cer • .• 
- Sti ştii că-; un suflet stingher! 
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De jalea copilei din cer, j 1 

Va prinde cu glas de mister. 
P%pul de apă să plângă 
Şi jalea·; de mal sit se jrtingă 1 ... cumpără eftin la I Oojdu·; censori supleanti: Ierna 

" . sup. de fele şi Ştefan Musla, prof. 
__ P_._R_e...;;g;.... _M_a_r_ia_3,_O __ ra_d_e_a_. _ Şco corn, sup. de băieli: membri: 

Maria Manoilescu, prof. Iic de fele 

Va prinde şi codrul bătrân 
Să freamdle d,oina ce'ngtin; 
Pe dealuri suna· vor ta/ăngl 
Ascunse'n noianul de crăngi! 

PierduJi in delir ptinâ'n zori. 
Cdnd rOua s'aşlerne pe flori, 
Dormi-oei In brale-mi mereu, 
Cu capul pe umtirul meu! . .• Lucrari de tin1chi(Jf'rle 

şi instalaţiun/ de canaJizare 
se execută efiin şi prompt 

I ~!~~h~;'o.~~.~Ao~!! 

• Oltea Doamna-: Adolf Silaghi, 
prof. tic. evr. de băiep; Ana Slral, 
prof. Şco norm. de fele; Toma 
Ştefănescu. prof. Şe. norm. de 
băiefi; Elena Roşescu. prof. ŞCo 
proCes. .e fete; inginer Dumitru 
Timotin, prof. ŞCo de arte şi mes.; 
Paul Rado, prof. Şe. corn. sup. 
soc. de băieli: Eliza Radu. prof. 
Şe. sup. corn. de fete: Maria 
Anghelută. prof. gimn. de fete; 
Smaranda Petrescu, prof. gimn. 
de băieli; Osctlr Salzer. prof. 

Pătruns de al dragostei foc, 
Te·oi "rin de voinic de mijloc; 
Te-al duce pe brafe'nspre prund, 
Sub salcii ce taine ascund • •• 

Asculid •.• de urei să m'asculţi, 
Tu cafă şi lugi de cei mu/fi. 
Şi vino cu mîne sti slai 
In ca/lui acesta de rai I ... 

PEŞTE prOilSpllt se gl!ise,te 
zilnic la magazInul de colo
nh'e şi dt'tlratese 

ŞTIRI 

CONS T. BARCAROllJ 1 

ŞI' FAPTE BALOGH 
Ball. Reg. Ferdlnand 1. 

CABINET 
DENTAR 

PIATA MIHAI VITEIZUL 
NO.1. 

ORADEA 

Se e)(trag farâ durere. se 
repară. se pLJmbează şi se 
înlocuiesc dinti; se pun 
coroane şi poduri în aur, 
platină etc. după ultima 
iechnică americană Il 1 

gimn. evr. de băiep ; Natalia Niciu. CLUBUL UN ION ORADEA. 
prof. ŞCo de menaj. In urma initiativei luată de mem 

de seamă a vietii economice şi 1 
publice din Oradea.· 1 

Aceasta ancheta va avea loe 1 
DJmineci1 it Mai a. c. ora il I 
Q. m. In sala de conversatie a I 
Clubului Union (Str. 1. Brăfianu '. 
No. ila. . 

----- •• --.-- ---- •• ___ o .--------, brii săi - conducdfor de bancti 
S'a deschis 1 - a hott1rfl să Înceapă o ac/iune 

Noua franzelărie i pentru incurajarea vietii eeona· 

d l i mice a ordşului Oradea~ pentru e UX 'l Inviorarea industriei şi comer-
Str, L C. Brăti8l1u alături : f(llui, rn scădere. şi pentru ate-

r de magazinul .Fiurne·, unde se gă. [ nuarea şomajului. In care scop. Spectacolul cu "O E LOZ 1 A· 
: seşte zilnic de 2 ori paine proaspătă i pentru discutarea modolilă/iior 1 anuntat de d. Barcafoiu pe zÎl,1t 
: de casă şi de 3 ori franzele şi cor-: practice, Clubul va linea o an· de Duminecă 11 Mlli, din cauze 
: nuri cu unt. Rugăm onoratul publiC I h A ,- • ·tă fi 1" . d f tW 

• li • W I 11 : a se aproviziona deja noi. __ Filiala: c elu a care mVI aC orll mal e or Il mliJor • se e.manll pen [ 

: fabrice' de pâine A.GNEŞ_ ; @61"al~,01v~ .. ')29(E~,9.9EG~~I~'®IGt'ii~~C=~ fixa ulterior. 

8. Ei/Ia romAneascA lşi curătă y ~olangerie şi spăI~t~~~himic_~ 
:; ' ... ".,1. hal", • .,m,1 0- : ,,_. _ PI'I" "g;" M,ri, 2, ~~d" 
••••••• $ ••• ~ •••••••••••••••••••••••••• 

S'a' deschis gradina Cercului 

j 
!' 

I 
Preturi moderate 1 

Clienţii din provincie sunt 
imediat primiti la eonsuItatie 

Catolic aranjata luxos 
• Bucltarle frmnceză ,1 maghiara, serviciu conştIIncios, muzlcl agreabJlI. • 
• vinuri excelente de 501 .. Bere "O re h e,1I pllsenJanl desfacuUi proasplt. • 
• Rog sprijinul onor. publlculu. consumator FRA.NCISC CIPOT • . •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• 

J' 

Frumuseţea sub orice ,chip este numai· atunci deplină când se contopeşte 
cu utilul. 

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

PHILIP S, uzinele cu faimă mondială, cari întotdeauna au ţinut \locul de 
frunte în radiofonie, au înfăptuit aparatul desăvârşit. 

Impreună cu vorbitorul său, minunat prin claritatea sa neasemuită, 
a~est aparat alcătuieşte o contopire de armonie şi frumusete~ 

Muzica clasică a vechilor maieştri, operile. reprezentate pe cele mai. 
mari scene din lume, muzică uşoară de dans, arii populare. pe 
toate le auzim în camera noastră, comod aşezaţi în fotoliu. atât de 
puterni~ şi de clar ca şi în sala de spectacol. 

î 
.; Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor eledrodinamice 

înfăptuiesc această, 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 

"PHILIPS"" 
" 

, Aceste aparate, cele mai perfecfionate dintre toate cele 
, , 

existente până în prezent, cum şi toate accesoriile necesare lorJO 

se găsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv la 

Libraria. 
SOCEC & Co. s.· A. 
Oradea. Bulev. Regele Ferdinand Nr. 71a' 

Se vinde şi În rate lunare 
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