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Clipe grele 
j ! In viata popoarelor, ca şi În 

} i 'viata indivÎ7.i1or. sunt momente 
· • {de înflorire, de prospel'are, de 
Jil li < 'il1altar~ suflet.easc~, cum. şi ,de 
I~ li ,grt>utatl materiale ŞI uneorI chIar 
~ ;I/~ mOL'ale..-sau su!leteşli. 
~ ~,Tara noastră, şi chiar neamul 
~ -~ f nostru trece azi de şi se pare 

, ;a. fA cprJle ro"lneşn 

~~J~rul Javalerului 'm~u" ~~ in~ma~~ mereu 
Este 3mestecat deputatUl dr T heodor Roxln În contrabandele 

de spirt "negru" din Sălal? 
.,.Dar In afacerea tu strămutarea t3rgulul s3pUmânai dela 80roll, cum $1 In 

aracerea de fnşel4ciune a unor tăranI pe care o cerceteal4 CabInetul de 
Instructie dela Satu~Mare? 

" ~' ~" ' :.* ",~ L" ;:$. ~i;" .lnle t930 
~;. ~\ ·._c"·.. ~~~ ____ • __ • 

Capitală. După sosirea sa, cei dintii -
fOllt: Printul Regent Nicolae şi d-I prim .. 

pre .. 
este "'~, 

• • .... J-

N:.:: o l.;l1t 2te ce~cetăşe:t" 
din 01': dea. nu po;;tr sii ţ'l'.r 
ne2·~ .It> cat l(l cadiul Marei; 
giU'li ŞI .. ~~..;;...:l;!;" ft 
sub o;e c;'i~r{:i ordine ctirer~~ s,,_ ......... 
pu,t!~ {'mtati l€, cari nu '.;or ji,le 
seillI;a de acesf iue-u nu numai 
că: nu vor putea fUllqiolla dar 

~ l' cu linişte, prin momente prea 
~, ingrii~rătoare şi poate mai grele 
lE. ca 01'1 când. 
[ Ingrijorarea e cu atât mai mare, 

duce ea, Dar, Înstreinal'ea patri
moniilor tărei, vinderea nu numai 
a averii 'publice (chibrite, păduri) 
elc. dar chiar a mijloacelor noa
stre de apărare, cum sllnt lele· 
foanele, nu se poate admite de 
nici un român cu suflet curat şi 
iubi10r de neam. Cine a indrăgit 
streinii să·i mânânce inima câinii, 
e singurul blestem pe care tre-
buie să-I pronunţe şi să-I repete D 1 deputat Theodor Roxin· A Irpbui! sii fie ales de' de- jur în 2 Iunie au trimis o le-
azi orice român_ BEKETE SZESZ (Spirt ne.qru) Plllcti de. Teodot Roxin ca ala- legramă şi Dom nul u I Prim-

A M_ul!i au crezut şi au privit 
pana ~zi cercetăşia sub prisma 
unuI Simplu sport distractiv pen
tru copii. Aceasta a fost o eroare 
~ar~ p~le a şi Împedicat această 
mstltllllUne ca să ia până azi 
desvo!~a~ea "De care ar fi trebuit. 
Cercelaşla eSle o institutiune de 
educatie a tine,retului de educa
tie fizică, moralâ şi 'instructivă, 
aşa cum reese din apelul schi
tător de program adresat' de Co~ 
mandantul Marei l.eg\uni a Cer· 
cetaşilor României, A.. S, Regală 
Principele Regent Nicolae. 

co 'iorm cu dlspOzi!iile Comaa· 
da,:lenlulill Marei Legiuni şi· al 
Mi!lislerulUi de Interne N.,. 7tl ,_~ 
di,~ .20 ~'ioembrh~ lj~.:!;~ -oar u 
utI.arit« ala!' ca unită li eal 'Şi 
CL .. ~ ... ,,;;' ;~"ii de către or~]
I\<'le 1.: .. " conirol. ale Cert'''·' ;':'-Jl: 

Im . mai J)el'icoloaSă şi mai penibilă, 
ci cu cât i"ste însoţită de necu-

Primejdia din afară, anltminjă- cum l-am botezat noi, a finut ~erea şi doriu'a ci'trciumarului mini~tru Maniu, rUiJdndll·1 să 
riie de peste hotare şi cumpăra- să lJorbeascli şi d-sa In Cameră Friedman dinUorod să se Îm' dlspună fi IIU se schimba lo('ul 
rea RomiinÎt-i. in loc sa llnE'ască la legea spirlului: sC1 contrlbue plinea'ică. lilrgului din Borod ~. ___ ii()~ctil. f'~re ~e înl~băjn-

',' gâudurat, ce este? Ce van t5ârlfife1e- poIilic~e, romăneşrr.~le-a şi d·sa DU lumina/ele "~salc pă'~ f f'-::-.1-m:llt.+::1 !\ngaj<ll de advo· A.facerea 
departat mai rău ca oricând. reri ... 0.1 Roxin o fi crezul, ctI cat pe t1epuialu; naj,-Iărănesc dr. dela Salu. Mare 

Cercetăşia nu este numai o 
institujie distraclivă, Care prin 
uniforma ei să fie o atraqiune 
de jucărie penlru mici copilaşi. 
Când in fruntea ei se găseşte, 
nu ca patron, dar În calitate de 
Comandant, însâşi Principele 
Regent, înseamnă că este o in
stitutie mult mai importantă şi 
mai serioasă, căreia ii este în
credintata educajiunea tinerei 
generatiuni. 

Ca şi a ie P ati ii iior. 
, De : <1. 15 Iunie I q~a. ,'.li! Li ia " mâine? Ce nenorocire ne mai 

" poate aştepta? Nimeni însă nu 
poate nici predza nici afirma, 

Dacă într'un partid de guver- nu-I ştiu colegii d·sale că este Roxin Theodor. Apoi s'au pus La cabinetul de instructie 
namânt, nu e pricepere, nu e proprietarA fabricei de spirt la lucru şi aşJ spre cea mai de pe lângă Tribunalul Satu
eKperienţă şi nu e nici cel PUţi!l dela Baranton (ldngtJ Valea lui mare mirare şi uimire a popula' Mare, se insfrue,ie In pre
un organism de ordine şi de dis- Mihai, jud. Săral) ai c(jrei agenti tiei din cele 30 sale, ha chiar Ş zent O afacere de InşeHi~ 
ciplina, acesta nu poate Înfăptui de plasare ai spirlulul negru. a tiiranilor din jurul BeiuşuluÎ, dune, In care reclamanţii 
nimic trainic şi devine chiar pe- au fost prinşi acum ca/elIa lun; cari Wt1vitează 'Ia lârgul din Bo- s~mt toi nişte bieti tlirani, 
riculos. frământările interne din cu spirt de contrabandă (adicC1 rod, in 26 Mai. târgui, dill locul iar sub acuzare stă 8voca
sânul guvernului, orîcât de pu· scos de sub (axele fiscului: vechiu, cu inl(','"en!ia şi eoncLlr· tul Felician Zaci. din locali
ternic şi fătarnic sunt desminţite. spirl negru) la $imlcuJ Si/vanie;; sul celor 40 jândarmi calle, n' tate. Avocatul Felician Zaci, 
totuşi, există. când unul dintre contrabandiştii trali la Borod, 'o fost mutat pe însă. In apărarea sa, a de-

el. e :;ie v ... _ rlepune Leg;". m~ ., :ul ..J 
d~ caire toate unitările şi t* i 
ceme.aşi din Orad.el, nimf!f1t :nt ;;~ J . caci ceace zic unii, desmint altii. 

l' Luptele politice de la noi au 
:il ajuns azi limite pe care nu le-a 

. ~ cunoscut niciodată, vechia Ro· 

I 
mânie, sâmburele închegăl'ei nea-

I mului, într'un stat unitar naţia· 
i • nal. Ura şi veninul aruncate azi 

\'a lr,;'!i ii to!era~ a purl,a". Ilili- " 
forGa de cerceta". .,,::\1;! <;1' n~;:...:-" ~ -;,r-"i 
L'';\ila ca cerceta"'. decaf dac..,; 
av,;ci.;;;;;~I-". sa un carnet tl. 
cei'(~li1~ În regulă eHbcnt pmt j 
lwoMa Getiu. Cunt: avenlt~t'lti~ ~ 

I . de factorii de guvernământ În 

il . ~ de puternice şi distrugătoare, 
Pe lângă situaţia materială şi prinşi, dupăce a Încercai şi n'a intravilanul de"linat de cârcill' clarat eli dânsul n'are nici 

economică desperată, pe care o reuşit sti·i miiuiasC'ă pe dOUB' marul friedman. o vîn~, fiindcă deputatul Ro-
Prin aceasta nu înseamnă incă 

nici că cercetăşia se substitue 
nici şcoalei şi nici altor institu· 
tiuni de educaţie fizică sau mo
rala. 

fi UI mârili şi pedepsiţi pri"j' ""li- ~.-î 
ti .. ·. LUII~vrm arI. 208 CoJui r+ 
~dLpe~lru . port il~gal de unL~ • .,..A 

I ~ ~. încăt, că va slăbi Iara şi 

li " neamul. tocmai atunci. când 
, se simte cea mai mare nevoie de 

III' , "' -..... .. _,*jll_Qraani!Nl~--de-- stat - viguros, 
, care sa învingă greutăţile eco· 

nomice şi sodale prin care trece 

, 
--,-= J 

România întregită. 
In acesi timp, pesle hotare se 

strigă toate classele sociale, pe dilori, i·a amenintat: .,cd el nu Agilajia pop"laliei o ajuns la xin Theodor s'a obligai in 
lângă spiritul de anarhie şi dez- se teme de ceeace consfald culme. Văzâlldil-se lovită amar· scris să-i satisfacă pe fă
organizare introdus prin legiuiri dc1nşÎÎ liindcd va şll el sti aran· nie in inlereseit! sale, Il începuI rani; posedând in conse
necugetate. se mai aprinde pe jeze lucrurile, deputatul Roxin"... a reactiona, dllf, fărit să se cintli dovada scrisă din par
neobservate şi lin alt foc distru, Or, poate d·1 Tl1eodor Roxin- opună forlei. Vedeai oamenii tea deputatului Roxin Theo
gator, de care România mică, FEKETE SZESZ şi·o fi fnchi· plecâlld acasă dela târg cu vi· dor, in care acesta preei· 
scăpase cu greutate şi care la puind. ctI lumea poate stiI lele, auzeai fe-;nei cu pruncil in zeazl' şi suma in schimbul 
1856 se potolîse. creadrJ ctI nu mai are nici un brat~ plângân.t şi lipând penlru clireia se obligA B face tra~ 
Până unde voim să ajungem? amestec direct la fabrică, intru· mutarea târgul!li. _ ficul de influenţă. 

Nu l Din contră, certcetâşia este 
o instiluţiune ajutătoare şi com
plectătoare a celorlalte institu
tiuni. 

,0rm" Şl mSlgr~; , 
Uni\âli1or şi cerc~~' ~ .... 

idil<'U, (are nu.. v()!' eKeeufa " 
,.;i;cziliile c(,mandamenlelol',i h J. 
~,e \,or a~lica pedepsele preva- ~::... ~ 
CUie de regulamellt, după ClU'!l 
~lPn:ru iav:c-ie ŞI Tll,.:rilele cerl:e· 
Te şe~ti' ii "_,<:·r a;:or~<1 cu ÎItI- j 

Menirea ei principală cum :)t' 1,?ugar2 foate recompo:;nsele, .' , ; ~ lucrează cu în!rigurare la revi-
i- 2uirea tratatelor. Vecinii noştrii 

i ' i· de la Budapesta, manifesteazâ 
La dezastru definitiv? Atunci va cat ea ar fi fnchiriată pe timp In 30 Maiu, s'au deplasat la Această dovadă esle de-
fi prea târziu; dupăce bolnavul de 10 ani d-Ial Eugen Klein, fata locului un domn inspector I pusă la dosarul care se gă~ 
a sucombat, degeaba se mai fost agriculior la Salonta; aşa din Timişoara; d·1 dr. Amos seşte inaintea judeclitorului 
cheamă cel mai savant medic. cum d-sa a finul a se acredita Borlan, consilier judetean: d·1 de instructie din Satu-Mare" 

reese din apelul Marelui nostru ;,Lâ deosebire (!~ na1Î!:maii~ " 
Comandant este in prima linie a 3aU <;ituall~ st"'cI:lIă, 

~ ! ' În doliu şi cer puternic sfărima- educa pe tineret ca să vada din P!'o1ru in"" ... ,,; ,,- ,=,~!,';C~i$~r~ 
: ' rea tratatelor de pace, iar duş-
i: manii din năuntru in lipsă de Singurul act de cumintenie ce fII public acest SDon. Se prea Şlefiinica prim!lrelor din Aleşd Desfidem p2 .. Cavalerul 

l-ar putea face actualul regim poale că acest "cO!Jaler roşu" şi d·1 şef medic veterinar. Intre ruşu" să ne desminHl.,. că-I 
nefast, nepriceput, ar fi ca să I (cum I·a numil toată lumea de timp, pvpulatî1l din Borod şi co· Mcalomniem" şi cu privire la 
plece - să salveze tara şi nea- c(}nd cu provocarea la duel a munele învecinale, prin delegatii acest caz. 

viaţă şi din greutatile ei nu nu- :,,'ema; pe- ~"J·"~L~;'(',·~ ,il -;. 
mai partea grea şi plicticoasă. ore va orgar!!ui1 Cl?rcetăşI3;C!la- l' 
sau obositoare, ci din contra ca !..)rm ordinului Mi n Î s t e r n 1 J1 i .. Il alte argumente plauzibite. ne 

• j' 1 amenintă cu tăria a 4 milioane prin veselie, prin voie bună să lmmuqtUII"'1 I"U No. 566CS din \, 
î de pumni. ' 

'l f1 Noi, impasibili, nu numai că-i 

l
. privim În tăcere, dar ne vărsăm 

În suflet cele mai puternice pica· 
ILHi de venin· şi de ură. 

\ ' ~ 

~ ~,; ,;. '-'Guvernul actual. răspunzător 

mul cu un ceas mai de vreme, d·rului Lupu, din moment ce lor, a rugai pR părintele Clinloc Mai târziu, când va reuşi. 
şi să lase locul unui . guvern şi I'rea s(f·şi de aiere şi de .ca- Ioan, preot în Beznell, CII să le desigur, să fad\ s~ dispal'li 
unui partid pregătit, capabil, cu valer" tocmai dtJnsu/, omul fără vină in ajulor şi să·! apere.: piesa de vinovăţia sa, or 
experienţă probată pl"in un şir suflet şi (ara morolt'i, de pe Aş!!. s'a Înlâmplat apoi. că În chiar dosarul tntreg, fbă 
lant de lapte şi de ani. urma afacerilor căruia, mulliple 30 Maill. populatia din jurul Bo- tndoială, se va fncumeta să 

Singurul organism politic, care afaceri de trafic de, infillen/Il rodulu i , primarii şi uelega!li po· ne desminlă; astbi, insă 
poa1e salva azi ţara, nu este de- şi cu pdmânfurilc, Illrdnimea porului din: Boroei, Beznea, Va· nu I 

vadă şi să aprecieze şi părţile 9 Apl"llle 1929,' "J)etat şi in !"J3, .. -' 
bune ale vietei. Prin viata cât 3e \Ia fO"llta ( .. tp' o <:enrurie: 
mai mult În natură, în aerul li· Centuriile orgal1iZalt! până', ali. 
bertătei, tineretul să fie Într'un ;)oarIă <.:r;oc:':t1~J'('I2<cn1!t1\"re ~ -
mod sistimatic şi plăcut recreat li-:eul G<",' '~-:ţ.., !'ombă, 
de viaţa plină de muncă tăcută (en tll r' ia 1--_A:Rller31 ·r.3~m,a 
a şcoalei. Mai ales cum dUpa Liceul 'Evrjesc, (ellturia t:a-~ i În faţa tărei şi În fata lni Dum· 

• ~ nel!:eu; după aproape 2 ani de 
l' guvernare, a dat o probă conti-

• r nuă şi repetată nu numai de in-

r-' ~'oapacitate şi nepregătire de a 
~ -~aduce de~ineltL . .prei. -1.i<'lLa 

cât un guvern liberal. Să-şi facă s'alege cu banii p i e r d Q f I lea Neagră, Valea Mure, Lune- Iată, cine este domnul 
datoria cum şi·a făcut·Q de atâ- ş; schingiuiirJ de ion dar m i) şoara, Cetea, Cornitel, BulE, care ne-a dat In judecată 
lea ori. sd fi făcut tlrrm·: aranjament Iopa de Crişiu şi din alte co· pentru .. calomnie" _ •• 

răsboiul mondial, când viata şi lice"u! u.:ri":u. "~;:;ia 'll«g! ,ară.. 
dragostea de viatA care o trăia C\;,Ţ1l,l! la 3-3 "i. ·~orbt'n_. 
lumea ante beIi că, a fosl inla- Ş..:oala cie-. At te şi Mei-.erli, 
cuită cu viaţ~ plină de griji de Cenluna 6-a. ~ . 

.. ::. i'nltliq atâlea Qreşeli, cari ne pe-
, " ".-# •• " • d 

, "(1- 1 stat liber. Suveran ŞI lt1 epen' ~ 

--Drjct'.Jllt~r7iel"e, orice e7itare. cu d·1 Eugen Klein, numai muni s'au Î.nlrunil şi prezentat Dar, n'am terminat cu 
va fi fatală pentru' neam, . va în- de ochii Tu m el. -eme,-~;nş-ă; - . ilmilliea <;vlI.l'!h.:a ~Îlr- dd~g.r . .aC.;.stC"ll; d-abia am lncepl,t" 
carca de o răspundere şi mai poate sil creadd că d·rul Theo- lui lor, preotul Clinloc, care a Omul care este plitat de 

. . ~ ~ , a rămas numai slm~ \~\m1i.ri\ nor!T1la populatiei in- sus până jos şi 8 IncercaI' 

t,?t .felul, cand l~un:'ea a ~eve~ $coa15 de .'v\eseria3i C. r-~ Ro, , 
mi dll! c~uza matertahsmul~ut mal:, :::.::H._ ..... 1~.:l~ .~ __ .; ,~.".""t 
posaca, o asemo~ea educatie este, Ce!o~ C,i:re SLtltt semn in. 1> ! 
absolut necesara. n,are li se ~V;l ;jU nunuir 'uite .. :.... . 

I 
Incapacitatea inofensivă, se pe cei incapauili can nu In e eg . ~lC '<;>1'0""''''''''. hot--

că e ultimul ceas, ca să plece. spirl de lângrJ Valea lui Mihai. mele populatiei depe Valea fi
C",\'c:e\;-;'sia mai are .. 

. mai poate tolera, se mai poale 

! il _~ ~ inghiti, ori câte suferinte materi-
1,1~ ~ , ale şi fizice În prezent ar pro· 

1) i 

Colonel A. liEGDLESCO 

f:~: lar~ despre Teatrul de Vest 
!C1,:/"consecventi prostului nostru inzestraţi cu o cât de in!imă 

'1 
i obicei: de a ne ţine de cuvânt doza de altruism. Pe urmă, şi 
, de câteori promitem ceva, readu- socoteala făcută, de-al trimite tot 

I cem pe tapet cazul teatrului nos- pe 1. P. Sîintitul Arhiereu s'aducă 
I i </ tru, bietul nostru teatru, adus pe fonduri, este de trei ori nime-
i:~ t - marginea prăpastiei de o condu- rită: "Popa... are trecere; 
I.~ A cere nepricepută şi vinovată în nu pune nici un fel de cheltuială 
i If . * toate actiunile sale; vinovătie cu la cont; iar. de n'o reuşi ... dă 
i R ;' atât mai gravă, fiindcă direcţiu- iarăşi din buzunarul său. ca nu-i 
,1# '. '"":'l1ea teatrului n'a tinut seamă de din aceia... cari o să-i lase pe 

li ) nici un sfat şi de nici unul din artişti să piară». . 
); .' avertismentele ce s'au prOdus la Dă popa, dă' şi să-i dea şi 

vreme. În coloanele acestei ga- lui Cel de Sus viaţă lungă, să 
'(' zete. ' tot dea pentru numeroasele opere 
1\ Alarma ce-am dat-o acum două româneşti pentru cari a tot dat 
1 Săptămâni, când am publicat me- şi dă într'una, că pentru pro-
, moriul artiştîlor, a «mişcat» in movarea lor se vede că-Î născut; 

, sfârşit, şi pe unii domni membrii însă, trebuie s'avem şi putin 

1 
. ai asociatiei "Vestul Românesc» obraz ... 

... ~- tutoarea teatrului - să se Când, Dumnezeu ne-a hărăzit 
.r "ntrunească pentru a lua cazul Ull astfel de suflet, rar, nu În

, ... , în cercetare. .. Şi l-au «cerce- semneeză că trebuie să-I spe
tat~ bineintentionalii domni mem- culăm, până îl vom scârbi. Iî!ii r . brii, - oameni foarte cumsecade O altă «deciziune~' adusă de 

\ dealtfel şi pricepuţi unul mai către adunarea de cari vorbim, 
\ mult decât celălalt În a solutiona a lost eliberarea unui certificat 
f / ~ atari probleme, cu caracter ur- de bună purtare directorului 
fi· gent, - până au decis: ca ia- Jorj Cosma, prin aceea că i-au 

· \. răşi preşedintele asociatiei, 1. P; recunoscut că a avut o activi
wr.,-----s~-saArhlepiscopul Valeriu Tra- rate prodigioasr"din moment ce 
(" '. iaEl frentiu (care, nu ştim incă a incasat subventiile la timp şi 
J ~ , din ce motîve a lipsit dela adu- datoria teatrului nu este aşa de · ~ \< nare), să ia, dr~mt:l Bucureştilor! mal'e ..• 

:, :' pentru a staruI sa se acorde ŞI Cu 20.000 lei salariu lunar, 

" 

,~ să. se plătească alte noui sub· cu 800 lei dimnă pe zi, plus tre
~ ~,~ ventii. Asliel s'a «solutionat.. nul, bilet el. 1, plus biletul de 
~" ~ ~ro.blema aChită,rii. sala,riilor ar· vagon-lits şi plus etc. etc. cre~ 

1
', \ tJştilor. rămase In sufermţă de-o dem că d·1 Cos m a nu s'a 
~ " lună şi jumătate; ba, leafa unuia obosit prea mult. Inainte de·a·j 

~I' )1 dintre dânşii: Const. Barcaroiu, elibera certificate, onoratul co
: " .... care a fost şi bolnav tn acel mitet ar fi trebuit să se oste-

, . timp, - este neplătită de două nească mai _intii - ~-j'~,verifica 
I_~ " Juni şi jumălate.Că, onoratii gestiunea şi numai dupăce s'ar 

, ,-Ci <lomni consilieri, chemati a ha-, fi convins că nu s'au irosit fon~ 
1 r iri asupra soartei artişlilor, -:' durile zadarnic, sau, nu s'au să-

I 
· ..... t ămaşi în actualele vremuri f1ă- vârşit nereguli. puteau să se 

Că hânzÎ pe străzile Oradiei, - au pronunte asupra "personalităţii» 
Avut dreptul a raţiona: «că ne- dlui ]ori Cos ma. 

........,. putând să se expună a se im- felul greşit de a proceda al 
~ . '~'~ prullluta ceva bani dela vre-o domnilor membrii din comitetul 
"1 '-~ncă pe girul d-Ior, - spre a asoc. «Vestul Românesc», ne in-
i da pentru câteva zile ar- drituieşte - oricât am fi dorit a·l 
~ - pentru a nu păţi ca reri pe 1. P. S. Sa frenjiu de o 
I ba tot de 1. P. S. Sa asemenea neplăcere - a-i invita 
c; Iăli apoi dânşii", acum, să~pEOC&d.eze, aşa cum îi 

. a-i (:ontrazke, obligă calitatea pe care o au, şi la 
OJă se gândească un control, riguros al întregei 
, ~~sale.,~şi Jru~. l ~.c;"'~":l; d lf'.l,:ului c!,'la~;!"'i;11tare 

-.enea 'CUlIi ~ r ~ 1 p3 ,"'- i.\~:~:l;: L !-re' ,1 x \,ICI besc 
m~itatea.:c; l n""ite P'~ .. ~l,' ~ 1".,la uneI' Jomni, 
.orl puşr·1. C JU cnaw"ja' ~:';erea teaîrului 

~ tot' . . 
'.s:'~ uş~" l' "'" () va:j nUila >le ;~!l;.IS, 

.vedeascz. .;';4 J.~ fa.; a iU"rn io ' 
că su' l rp' "!. 1. Sl,r. 

când fralele său Ioane Roxin, şului, să nu mute locul lârgului 
lunc/ioneazd permanenl şi locu- şi respective sii intervin ii la fo
leşte la mentionata fabrlct1 J rllrile competente să nu se slrli· 
Ce rost are sti rdmtină Ioane mute lârgul, fiind terenul vechiu 
Roxin s'ujbaş la arendaşul Eu· mai potridl, unde de 109 ani 
gen Klein şi tncl1 cu numai 101 lârg a fost; unde, curge o 
)000 (1) lei lunar - cum se apă, la care vilele se adapă. iar 
spune de sursa fnteresafti cl1 i vara se şi scaldă Într'Însa, în 
plrJtif - dacă nu pentru a păZI timp ce terenul destinat de Fried
in/eresf!/e lrafelui său, de pildă man nu e corespunzător, fiind 
procentele? Pe de allă parte,\IăPăSIOS şi unde, dacă plouă, vi, 
Ioane Roxill spune la foatd lu. tele se cufundil până' în pÎln
mea cd esle şi dânsul cooprie- leee; iar apa, dintr'o singură 
tar la fabriclJ " iar felul său de fântână, esl(:: rea. Peste tol, in
via/ă numai un salariu de 3000 travi/anul unde vor să facă tâe
lei lunar nu nn dovedeşte. gul cârciumarul Friedman şi de· 

Am fi foarte c/lrioşi să ve- pu!atul Roxin, nu corespunde 
dem şi noi cOllfraclul dIntre nici cerintelor legale. 
d I Theodor Koxin şi d-t Eugen Cu toale acestea şi cu toate 
KJein, să vedem cam fn ce chip plângerile şi prolesliirile popu
e jr'icul, dacti tntr'adevdr există laliei, in 2 Iunie, iarăşi cu 
un contracl veritabil or numai concursul jăndarmiior (la al eul 
un simulacru, fot vrun .aranja- ordin s'au deplasat jăndarmii 
meni" de-al d·/ui F eKETE din nou 1) lârgul s'a tinul pe le-
SZlf.SZ. rilorul lui Friedman. E drept, cii 

Cazul~ dela Horod deja la orele 10 dim'l\€afn, nici 
o vită nu II mai fost in târg: 
~ei mai mulll tărani Iluzind eli 
târguI s'a mulat, ali plecat aCflsă, 

Pentru O nu mai spune dom· 
nul FEKlf.TE SZESZ, zis şi 
CA VALERUL ROŞU, ctI·/ ,.ca
lomniem·, li reproducem urmă
toarea scrisoare primită dela 
nişte făranl, car; se pl(}ng de 
amestecul drulul Teodor Roxin 
fn chestia s/ămulării tdrgului 
depe oecMr.Ji teren pe un allul, 
din fata cdrclumarului F riedman . 

S'a conslatal, că tăranii vin
deau vitele pe şoseaua nallo
nalii; aII il au plecal acasă inju· 
rând şi zi când : cii până nu se 
va IIduce târgui pe locul vechiu, 
nu mal vin la· târg la Barod. 

Şi acum; o înlrebare 1 Se 
poate, ca penlru inleresele câr
ciumarulUi Prledmlln, să se Iacă 
alâta gălăgie; să se producă 
atâlea neplăceri şi S8. se distrugă 
folat lârgul dela Borod? 

Ţăranii din toate comunele in· 
leresate, zilnic trimit proteste 
DomnulllL Ministru de Domenii, 

Ule 
plată; pentru a numai in
drlizni sli scoală capul din 
cenuşe. 

spiriţul.d~ l?eto~ă, de ordine şl( ''''-O~;~~0/~t; /I~ ~5,xiatiei .... ~ 
de d!SClplma soclal~ de care a~i l-t:t<t"11tJrr.umame., atUlouă.vătti 

C. BIHOREAN ca Ori ŞI cand. . O parte acuvă, care sunt cer-
se Sll!lt~ P'!ate mal multă neVOie 1 bine distincte, şi âii~~ .. ...,.-- .o; 

oiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iffi7 Cercetaşia nu este o institutie cet3şii propriu zişi. or~aniz~, in . 
Ecouri de naţionalism şovinist" cum ~ o ro 11 :' dam e n.t e ŞI cari fac 

Mult e dulce şi frumoasă şi caută ca s'o prezinte unii răi lIi:ltruc!la ,cercetăş~a~o, care 
d ă 11 1 informati sau pescuitori in apă pi)~rt_ă unt~ormă ,~_ Iau: parte 

lip an ... tulbure. Cei cari caută să ras- actIva la Orice, manuesta;'e pro-
.... Cantecele de şlag~r de Jerilza • t'!' , .. ' 

Maria şi Saljapin se vor carlla Du- pândească svonul, prin nimica Vrie cerce aşI "r, ŞI 
minîcă la 8 IUII. Ia ora 11 a~ m. in londat, că reorganizarea cercetă~ O ilo doua parte, care se nu
Teatrul Regina Maria io timpul spec· şiei în Bihor urmareşte un scop meşte Sec tiu n e. care· figu
lacolului bugat, afară de cele 20 ooiecte de najionalism şovinist din par- rează pe lânga fiecare coh!'l~'~, 
de valoare, cari se vor trage la sort, f 
se mai vor trage la sorli şi hainele tea românilor, sau nu sunt ori~ din care ac par~ toti Cf"iă!~l';l 
cele renumite .Ivettc" cari vor fi pre' entati, sau sunl de rea credintă. cari se interesează de ('''redA' ... 
zentate publICUlui III mod rcvue~ Pro- Orgânizarea cercetăşiei are de şle şi care spriiinesc printr'Q on ~~ 
gram; L Conferinţa, 2. Prin debufarea scop, tocmai ca toate unităţile zajie anuală instituria CHi eta~ . .., 
artiştilor Ladbtau O()ltHlry şi S, Cun- de cercetaşl' sa~ fl'e controlate şea5că a "ohorlei. Pali,! azi, ,'" I 
cI(8. Tragedia cu cântece In 2 acte ... t , ...; 
Sonny· B[)y. Actul I. Dor/Ilţe arzătoare. dacă ele aplică în programul lot secţiunea' cohortei~ A:: '.- ,.tt~·~··1 
3. Revis-a de mode a mătaselor Ivette principiile stabilite atât În legea Ora~:-~ L;:;rfîşf ~i "LI r()ft-
de rellumeu mondial in sl/I parhiell. cercetaşului cât şI' În instrucJiile zat pentru cercefăşie, ;:t\:!~je 9C 
Modele cete mai frumoase coofecţlo-. 1 I 1 . C d' tII . oale şi aranjate dup1! ideile dl./ Adal. dm ape u Mare UI nostru o- In re persoaC1e e ce t! mal m<-r' 
berI Spltz;er. 4. Loterie: Premiul 1. 2 mandant. Cercetăşia nu se poate canle. Numele 13r " 5umrTe CU"", 
rochii confecţionate din milta98 Ivelte abate de la aceste legi, cine se care au cotiZi':, \'01' fi pul'c;::ate 
de ultim.ll modii. Stofli pel1tru o rochie va abate nu este cercetaş, nici cât de curâr.ri, dupa c:ese ver 
compleclA ~ 17 articole de valoare.' ~ - O· t' - '1 ' t -
La fiecare bilet de intrare esle anexat umtate cercetaşeasca. rt cerce- ermma tnSCl ;<'n e, can <;1I11 tu 
un bilet gratuit dl! loterie. 5. Vai de tă"ia nu trebuie să fie o mască curs. In SeCiiunea cohortei GeHu ~ 
mine farsă Într'lIl1 act, hohot mare Bi, prin care se urmăreş~ alte sco- pot figura c" membri ,i So~;e- ~,' ~ 
let cel mal scump coslă 38 lei". puri, pentru nimeni şi sub nici tăîilE: PE' ~t1!"~ni, carE': c:-ea că 

Prlcppeţi dvs;, cl! e "orb] de 'o re· P' 1 1 '~t ' elam" a miUasei .Ivette", aranjată, un moîiv. flillU punct din egea nu vor eZlla ,ln mmu.1 a (()fi fl-
poate, şi .dupa ideile d-Iul Adalberl cercetaşului este că: "Cercetaşul bUl" la o oj.ll',·a de educalie aşa 
Splt~er. dar mal cu seamă de .dorla- nu minte •.• " şi acel care ur- de ÎmT>Orlama ___ a ::cl'ceiăşia. 
ţde aru-toare' ale fabricantului spre măreşte alte scopUl'i nu poate fi VOi':l d" \~\lbli~~,"; "~t mai 
a~şf vlnd~ mătJ.sea .de renu~eu mOIl- cercetaş căci <>j.ar" fi călcat des ;lOsibij, 'l:llmie ' de .' Seb_ • 
dlal fa sll! parlslen, ce va fI prezen· . '. ., ~ , I ' 5-' -. .>II tata publicul/II tn mod revue.... prima lUI lege. . asupra mers~ UI • cercet .... -llel din 

Ne temem, 1113<1,. că afl~ele apllrut~ Pentru cillinităţile de cerce- Or~iji<1 71 ,1 Uu • B!hor. 
cu acest.te"t, neffmd scrise şi pe 111- ~" b---n fn)'gheb ~-'~", ~-- \ CerCPlaţ;t nu "'.:It' fi decâ~~ti.· 1 
relesltr publiculuI românesc acesta nu IaşI, 11 ra I are nu au .~ • -, ~, ~ l' .' 1 
va !ua parte la aranjament'",1 de Du~ avut o (directivă enică în in- nerll l!1se: H"~' 'l~" all1~' a~ary. 
mlalCii, şi astfel vIsurile negustorilor struirea lor după programul cer- de (omaIlQ3.Tl1 1 Şl IllSfructikl. 
'Nn ca~z1 poate vor fi apulb.1rete" "1 cetăşesc de aceea s'a dat acum Pentru cpp;; $:Jb . H ani. <ei.se 

umal, dacă c!u'llTlealor n'au făcnt ..'., " . pOt e' r t ' . t - ., , 
reclama exclusiv dO-lr pentru publicul O dIrectiva UnIca, care nu va fi pr, g~ 1 pen l~: cerce. a'a, 
care vorbe~te şi Intelege o aslfel de alta de cât acea dată de statute prIn 1'n1Iătlle de "Pt4l. de~LraUj." 
româneaa,:ă,. de legea cercetaşului şi de di: care~t.tlm:JIOllt"ază pe langa {k"- ") 

"CârciuInarul Mauri!iu Fried
man din Borod, pentru a·şl În· 
multi milioanele, Il sfărui! de 
mai multi ani pentru a strămuta 
târguI săptămânal din B o rod 
depe locul veehiu şi-al muta pe 
un Intra vilan visavis cu prăvălia. 
Lucrul fi mer'3 greu, fiind popu· 
latia dela încep III împolrlva mu~ 
Uirii târgului. 

, Pl. cQn!. T.·Rlcl reClivele Marei Legiunei.dar ~r€ CC''lcr~,,~ ('mnandaolul SI-~-
~!II"lIllilllillil!:tll!~\II'lllil,"lllamll!nlltlillillliUlltllllllllllt1UIIU!!:nllllllluilJlf!lIllMllllllllllllllllhIllUlllllillllwi!lll!IIIHlhlllllllilltllll1I11111111J1I~~ care se va îndruma prin ~n- !lunei. d;_ Pui de~~ Ş'~"":~:-,,'~e 
~ li AR. ~ f.'" ~ damentul Cohortei GEUV, pen- functH)~~ .. ză pe lJ!':,1ă l.:OI'lOPf[J 

In Ilmp de 10 ani, s'au schim
bai guv~rnele lIberale·al/eres
cane şi in acest inlerval ntl s'a 
gă!lif. nu S'8 angaja! şi nu Il in
drăsnit nici un deputat să spriJi
nească această afacere scârho!l!;1i. 

~ BOIANGERIA !..=V',J1L~~A ?lO "" tru loale unităţile dl! cercetaşf G!>Uu r::n. U1Mt~a, ~j~. Dom"lu~ 
~ t din Oradea, şi prjn.~acela al Le- 01',' Mal-:!'. Ioa ~!. ~omnl! pr~ie ~1 
~ Fabrica: Văpsl'şl1" $1 curăl1î chimic {CllrIe (ro-:~"""'~'~' ţS ~une! Bihor pent~u toate l!nită- dela şCvhle ;)~I~nare ca~l ~ d?-
- Str, Tak~lone8cu l!o. 1. mnHQslUme biirbă1eşll şi orice Ioa· , ~llle dm Jud?ful Bihor .. DeCI nu resc. il fOrt II a ::~il~tf> undă\' .l , 

l§ Sucusalfl: leii de dame. - o..lereie se spatii - ~ sovinist satl distrugere urmărim "P'll de ţ,oHm sunf~ ..ţ,',~. ] 
jj I-dul Beg, rllrdinaDd .0. B; atât de cural ca şi <llbedla I~b~dei. § ci O unÎtafate, O armonie şi o contact cu aonmia sa,.' ,~:.::: e i 
tilllllllltlllijl~H1m~ff/lttl1~lltIIIIUlfIIPIIIHltlll~rlllUllijlllln~Wlllij!fUlijIIUIIIIIIPIII"IIiIIIIIIIlIlIlIIIII,lllllllllllllllmillllllll1I111111111l11h11UltijUlllllj,li d "vâ 'tă ~ t . • "" es.. rşi ms rUlre, pentru a CQm1ncl·l)1u.~ LegjlMi Bmoc ~ 

1!:m!lilmJ!I~!IIJ!I:I~l:llli~~llllm:llFml'!llN,I,lrlllllIHI r\it!!II':il~II!II!III"lIlliillllllij1llliIIlIIIIIIHllIrl!IHli111!lllllllillllillnlllll!llIoll!urnlllllll~llllIt!nlllll~I!lIIII!1~1II11'fUiilllllllll!ll!IlHII'Ull1l1t1!II"llillllilltHilllllilHIIIHI~ putea ca şi. unitălile din, Ora, dea, C~~:-i$'" .. -.. _-............ 
, , " " ,. h ,1 h ,1 II .uh ,U.Io ,IUIo tlUh tllIh ,1111. ,IIH. ,UI" ,UII. ,Uu, ,11111 ,uw. ,lIH. tllIll ,NIl< ,11110 ,1111, '~Ih"dllh '11& ;lUh~~m:II:,II~ ;UII, ,~II,·'IIII'~_·:Ş=_c, iară deosebire de nallonahtate., • -- - -- " 

:_-~; 14 ~.=;; Sau cl'!5sa socială, ~a să ia parte dU ±e_= M, 

~gj la la m3rjl~ (o)rlcursul'l <:~.\~ man"1 Cil:)i ~: ,-~~;;,'nd;!I~~' 
;:: fe",.a;1:1111 (2r'~etâş2şti Ji11 jara T '\' l' 
~€l ,- ~a'l străi!1fltat<" Ş! ace.'3t'lln mod ,.,.i!.. COl! ~r "-::1 
~e :';:,1(> prp:;alit. ',1 

ii zil e tâ r g i efti n ~.~ i"':::~ lJ'il'~":11;:'M>'::,:7:::~~~:'~;:' ';;:';~':: ;;~,;;:; :~;.::l 
§'g '-'} l ~ A.I~ r I retras dm firma ~S,eaa a!bdha~ şi cu lnce·, ~ =.; de ~J$ ~ pc"'~ea saptâmâl14Î pr:me a !Ul1~i Iunie voi J't>t' ~SChld~ ,.t!chl'Jt ~ 
:~ , ~~ .:: wet: maq1zlŢI, În Str. A.vram Ian .. u ((""alatul .Vulturul .. :a1âfllri. il 
~~ rOClla-l- $al mantour-I Magasin de confec\iuni, pasagiul !"'~'I'!il dp «A:od':' J ur:de VOI fi CO'lCînuu'eso:-tat cu 10i te artk,lIele >le ~ ~~ .. Vulturul" Oradea. t:: ) mam":"cl"ră; '~.lt1f_ârd cu pret q ,;:'" cde ~n; i aVaJl';!gioasf! i 
!-~'1l!I' '1111' '1111' '1111' '/111' '1111/ '1111' '1111' 'III~ 'lin' 'IIW 'fiii' ~ I ~i ! ALLf Rr S(.1LESJ'~~Ew:l· j i 1I1111111111111111U1i1II"IIlIlIIUlIIIIItIIlIIIIl~IIIIItIlIIIiI~lIlll11l1ll1llld1ihllullllllllilIIJ~~Iill:l:llillJ:jjlillll;ui:I~.i::iJl:~lim:;Il~':I~run~~ilh:illillilll:illi:mlli~;llijm~u~III:luIIl"I::!~'IJi'III!!lliI' II'nllllll:II:~!~~I:~j'I':!!!!JIUI':~ ~ . li ' , 1: 

II.". pq ... Hij.., 0lIIII ,.' MiI,,·j lII'''Qlii'bl'IIlJ\liIll1u",.qWl1Hm!u_'.'''''\lI!U~!iI,t!!IIU_llllilliilurnlllllill~Io"'It'''I' lII'I,~, ,r:'I," ~j!<,I,rl"II'KIII'~. 
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Cercet.ft!jleştf - Spedacolele 
Teatrului de Vest 

• 1 C'ur:;j;:~', ••. , L.-" tttld '1I1"IA IllHI.!II' 1110'(',1 ;.i ~scul!il pe cei 
"Ll t 'ui. CI>.l siiihlesC' ijl'! bme. 

1 2 . :;ercefa~u ',(j h'l '~e, "1 e 8,. C<?rcelaş li respeclu păre-
J". OOfld in gÎind. 101 \·o~;.,l\ ~i în l':b ",j{)r.] şi~' ia răspunderea 

Jncepiind cu ziua de Duminecă, 
Irupa Teatrului de Vesl va da 
următoarele spectacole: 
Duminecă 8 Iunie: Sighetul

Murmilliei, .Jos Masca-. 
faple. I r.lJl~lnÎ siM, 

3. Cercel6şU' "voim *1 pii 9 CerceiI! \li e iubîlor de in· 
de ~nsufletire in orice- clipă a velălură şi ÎIl~ată la rândll-j pe 
vletel. . altII. 

4. C.ercetaşul e viteaz •. se in: 10. Cercelaşul e m.mcitor şi 
crede In puterile sale ŞI cautI! . el respectă munca ~i 
sa iasă cu vrednicie din orice eco,n~nI,iuia 
încurcătură. avu El ti • • 

Luni 9 Iunie: Salu·Mure, ,,105 
Masca". 

Mmti 10 Junle: Careii·Mari, 
,,)os Masca-. 

Miercuri 11 (unic: Oradea, 
malineu Se face ziuă" şi "Pă· . -răslla . 

. -'_-5. Cercelaşul îşi ingrijeşte cor- 11. C~rcetaşul ~ hun cu ani' 
:;;,' ,.....--::puf şi duce l'iată sănătoasă. me'e.,le, li plac flOrile şi cerce· 

'.6. CercetBşul nu face deose- ' .. lIza nll!ura. 

SâmbăIă 14 Iunie: Oradea, 
seara .Scump%·. 

Duminedi 1.5 Iunie: Sa!onla, 
seara .. Se face ziuO" şi .Părti· 
sita". . , 1: de credintă, de classii SO'I 12. Cercelll.şul se sileşle să 

,\.' .,_ ~,ă şi de al'ere. facă fiecare zi o [aptă bunii ori-
\ ~"'" Cercetaşul e cuviincios cu cât de neînsemnată ar fi ea. 
\j-'--

SlÎmbiilă 21 Iunie: Oradea, 
(premierii) "flocus·pocus". 

Marşul cerce/aşi/ar 
Duminecă 22 lun!(': Oradea, 

malineu .. Hocus,pocus·. 
loi 26 Iunie: Oradea, seara 

.Pal/ma Roşie". 
Ilai 1 sitri ooios,· alarma sund 1 
Vin tinere cu noi şi-adund 
Din al IBDOarehJf ecou 

Un suflet nou J 

. Voi foii In pragul r6tdcJrii, 
De ureli pe calea mOnfuirii 

-l .. ' Sti Dtfndruma/i prin/re Doi, 
\,..W.--,..', - , -- - ._-,_>., '. . Venlll cu noi I 

\. .-
"",. Oala ori cdnd /. Tot Inainte I 

;... ~~·~~tlf!lf'i..,e.. drumuri sfinh, 
.' ,:rOi cs 'n/rupIJm In gdng şi'n dor 

"-_ .. S~ronla 'nlre,qulu; popor' 
'. -tF".~ . _ 

Veri;url de CINC/NA Ţ PA VELESCU 

Din bucurie şi lumină 
Urzim o inima senină 
ŞI pesfe-a grijilor pOllord 
Cdnldm un imn de primdtiară. 

Cu noi eloi ce se rlls/aţă 
• Sub cerul clar de dimlfleofd 
Şi ctJle '/1 farmecul de·amurg 

Pe ape curg. 

Sorbifl puf~ri de IJia/rJ nouă, 
Din minI, din soare şi din roud 
Şi gdndul '-aripatl meniU 

: Spre Dumnezeu! 

Gala ori cdnd! Tol Inainte! 

Dumineciî 29 Iunie: Oradea, 
(premieră) .. Mărul". 

Cele mai proaspete şi mai 
gustoase mezelllri 

se găsesc la 
Ludovic RolJch 

Junior 
Strada A. lanCII 6,! Oradea, 

Ciorapi, mlinuşi, albilllri 
şi mare asorlimenl de gillan
lerie cu preturi de reclamă 
se cumpără la Nicolae 
Szenszkl" (PlIs8giul 

• Vultur"), Oradea 

~IIIlUilllllllllllllll!llilllilUUlllllllllllilIUII'illilllilllllll!fllllIIIJlllllllllf 

~.' ~1;~I~[111:~ill!~l!I~~II!!~!lllilll;iII!1::~I~:mlll!m!!11il:::;!I~J',!~llm:ill!!:il!lllll:lijlllll:!llil;:iill!~11!lli::lli!l!rul!llil:~I!!~~'I;~2 ~__ Nou magazin ~ 

~" .. ~ S:a deschis gră- ENGLEZ (Fost Makkhetes) I -: de mobile ~ 
.-",,- ..... ~.@-;', .. i.!ma restaurant 3 minute dela i~ ~ ~ 
, .. if~slrand, la primul viaduct. Mâncări alese calde şi reci. ~ ~ Lângli Catedrala I 
" ii Băuturi fine streine şi indigene, - Serviciu Stylat,~ ~ ~ ortodoxă română ~-o_"'-_' 
. ~ f[~ Curătenie eKemplară. ~ ~ ~ =., ~ Inainte de a cumpăra orice 

I 

,.." 

""-'" ~ mobilii esle in interesul ~ 
li~ill!ru,!!lii:ill!~I!llhl:lil~lm!llill::;;I!~::!iIi:m;IJ!;Il!!! liim;llml;!lIml!!II~I:lllim:dl~~I~I~::~ill!~it!lii:::ljlll;::I~~;::dl~~IIt.i ~ dvs. dea vi zI! a mIII in I â ~ u ~ 

!~~~i I :·r~:~~l~~:r~r.:~~ I 
, -; I . consumatori -c:-' i unde găsili cu preturi con- ~ 
"" , =- ~ venabile şi cu Înlesniri de ~ 

~j . . După .cerera publicului ~: ~ plată mobilă solidă şi ar- ~ 
am deschIS ŞI o secţIUne de vânzare În delai! pentru i~ ~ listic executată. ~ 
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STIRI ŞI FAPTE 
In ziua de 13 !unie, comi/e

fui central de revizuire din Bu
cure;:fi, urmeaziJ a se pronunla 
asupra ape/miii făcut de comu
nişli impotriva hofărfrÎÎ de anu
lare a ulcger'lor comunale din 
Oradea, adusă de comilelul lo
ca/ de revizuire din 1 imişoara. 

Meseriaşii electriciani sunt ru
gaţi să se prei:inte Duminecă di
mineată la or"le 10 la adunarea 
care va avea loc În sala Cercu
lui Industrial. Se vor des\)ale 
chestiuni importante. 

Meseriaşîi patroni pantofari 
sun! convocati la adunarea ge
nerală, care va avea loc Dumi
necă 8 Iunie ol'ele 10, in sala 
Cel'eului Indus!rial. 

Luni, a doua zi de Rusalii, va 
avea loc la Vaşcău În cerc intim 
familiar 10gOOn:1 domnişoarei Do
rica Popa cu d·) Sandu I3ăruţia. 

Salvarea Oradiei. 
In ultimele shpliimâni s'au rostit 
multe discursuri la anchetele li . 
nutE',- dupa cari",putem \'edea şi 
o mişcare dech ... ă. Un grup de 
meseriaşi din Oradea des operind 
ce trebuie de făcut, sprijinindu. 
se pe propriile sale puL ri, a În
ci:pul aCţiunea pentru saI varea 
1lnei branşe industriale. 

Hala de mobile a tâmplarilor, 
cumnuS!l din lâ.mplarii şi tapite . 
rli din Oradea 'uanjt'8zii rn Du· 
mineca şi Lunea rusaliilor o ex
pozitie de mobilli ·Ia nivel euro· 
pean in sala Cooperativei din 
Piala Regina Maria. fostă a ci. 
nematografului Apollo. Tâmplarii 
de mobile vor dovedi cu aceaRlii 
irnpozanlă expozitie cii industria 
de mobile din Oradea poate lua 
concurenta CIl ori care industrie 
similară din tatii sau siriiitllliate. 

Toti cari vor "ilila această 
t'xpozilie, se vor convinge că JlIl 
e necesar ca acei cari au nevo:e 
de mobile să plece in allă parie 
ducându-şi milioanele În afaro, 
să ingreuneze şi mai mult prin 
aceasta ~tarea dispera tă a me
seriaşiJor. 

TEATRUL "REGINA MARIA". 
Turneul Tea!rului National·Cluj, 
Miercuri, 11 Iunie 1930, ora 9 
seara se va juca IUBIRE Come· 
dle În:5 acle, de PliU] Oeraldy 
şi SINGUR PE LUME, Comedie 
bufă Într'un aci, de H. Duver. 
nois. PREŢURI REDUSE 1 Biletele 
la cassa teatrului, Între 11-1 şi 
!i-B seara. 

~~!~!~~~ ~~I~!!!e~ I ~··=S=====~=1~=lf·=an=~~:~~:-·;77~·=~i ~1~R~:2;:~'~~!~~1'~; 
poe-me relîgiollse de Ar. T. SIa- ptl ti O' ... chin.il.d ~,.i.. .:...JS..-j .... ~._ .. ",'c.., 
maliad. Editia II. Cartea Romii- Piata Mih,'i \ i!'"'1'I:'ll 'il/o, U. Orci,;ea. - Sn .:,\l ('IU$il1 / 
nească. Exemplarul 40 lei, vlips~ş!.o !':; .. , i ... tl:lI ţii nwi fi il.nu,> el v:'lur,Je. 

D. AI. T. Sfam" flad • . fi cărtli 
aclivilale poeHcă e de iolî cu- !)e p Iru fu]] f' (iorliwi :: [} 0)'0 Tcd il. .~ ... 
nosculă, şi.a.lipărit În II clO1l1l edi. ~®===;:;;:::;;=====;""-=-.""-::'~-=---===---. ___ :~~~_Y'=,,--:_.-:::=-.;. ~-'O_c=.-_~ 
lie culegerea sa de poeme reU- ~llIlIIllilllllillllllIll!IIiJilIIII'IIi"'I:','.'rijl"IIIIII"'iil";j'Li. ,1' iql"L'!,~':I!'"'dHI"":.i:'''·''u::r''''IIIII'I''''IIII.!illh,I·', [Iil' ,1 

gioase "Pe Drumul Damascului". T 
Aceaslă operă de douti ori pre- ~ In alenjiunea h;cerâh:!l!or 
miată, şi de Minieferuf Arle/or ~ .... . 

b~I'~l~t ~c~d:r~i~uc~;:ld:~ă;d: t L~~/?~~'~?r~!7:!~,;,~~:f\:!~~~I~~f~;~u:·r.e /lr~'" 
apăru! În/liill oaru, in 1923. Ea ~ . 
reprezintă o notă CII lotul nouă ~ le/uri şi ""! _-"fy,·/n·,XILN/C {'/(UASI-'t:TL', Serl'i.'iul prOfl,P' 
in literllil/ra noastră poplică : notn SlllillllIIlIIlllllililIIlIIIJJIIJIIIliIIIIIIII'iI'" " .. ,,;,,1[ .. 1 ,,,,,,'1'111,,, ""lI'lIl'lliilll"':t;ll, ,,'!',""I'I,"I::,; "II"llI"'UI'"'II,lllilliil''' 

reIigioasu. !il"::;~""', ~",,"-~:;;L~=:;;::;;;;;;";' ':"'''''.-;;;;;,':''''''.;'':'': -~ __ ",,~::;;;,...;;;;._~-, c-=..;~·:-~ ~.;.,.""'~~.:.::~_..:.~~ ~"='_ __o . 

Poetul, ~nre până la răsboi 
cânlase numai durerile iubirei, 
şi-a Înslruni11 lira. În clipele 
grele prin care trecea lal'a, penlru 
"cânta durerea Patriei umilile 
şi profetia milrirei ei viitoare. 
Cuprins de-o sinceră şi puler· 
nieă simtire şi În~lIflelii de ac
cenlele duioasei poezii a Psal
milor, a izLauli1 să ne dea nişte 
minunate explozii de prelllllărire 
Il Domnullll, unice în liler6/ura 
românească. 

Nu numai poemele de CMac
ler pllr religios. cum sunl Psal
mii şi imnurile"--ce pOi'lul adre
sem:ă dîvinilătei, dar şi popmele 
În curi cearcă il miingâia Palria 
in durereI! ei. profetiztllldu.( o 
glorioasil reinviere, - sunt de·o 
frumusete neobişnuită. Nu esle 
una singurii din foalc ace~fe 
izbucniri profund sufleleş/i, care 
să nu merite fi fi reprodusă În 
Întregime. Le.am recilit cu multă 
căldură şi cu o sinceră admira
tie. Nn mă indoesc că şi publi
cul dIHor VII fi animfll ftltii de 
ele de aceleaşi sentimente. 
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Handr. delld04Aut 
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I M~[~~i!~E(~!~~!AiUbastra I 

1 Mare 8sortimenl in albituri de dame şi de bllr-

1, . bati, ciorapi pentru dame şi de blirbati. ba-
.• . fiste, dantele, panglici, broderie, bumbacuri . 

D. M_ C_ perdele: precum şi tot felul de ml!-
~ , runtişuri şi de articole pentru croitorie, cu 
B pre1uri extrem de reduse. Rugăm notati adresa 1: şi ~~f~~~ .•. , __ .~. ~. 

: OOA.MNEI SZEO.~".L ~ 
f5 Str. V. Alex!ndrl 4. -- Or:tdc!I. ~ 

0~000'~0000(::900000(:) 1~~[i1~tIl~lIla~iI1~fi1~_~fil.til.~!i1 .' 
!:il§~§I:i~lV..J~~@)!§iSes~t§O~!'§l§l§~l§8eR:~e§!§li~lS~g~~iI 

~ r4ar~ Va avea loc Duminecă şi Luni; :/; 
_ _ (In taia şi a doua zi de RUlalU). : .' 

e X pa z It le In 531!le Halei.!; MObile a SindIcatului T8rnO'iJrjfO~ ; : ' 

__ _ (fost Cinema »Apollo«l. - Piaţa Regina Maria No. 2. - Oradea. ~. 

~ d . h-I INTRAREA L'BERA L: 
I~!:l~~~~:/· 

a~~~~R~~~~~~~~~~.a~~a~~~B~B~~~~~.R~.· • I ~ _~2':_~77 ____ :~~~':evf'F'!SC'..,~.:z.~ ___ . __ . E' L b . __ ~_ _ __ ',' . . . ... ~ . 
- . __ în bidoane de 2,S,·lOşi~l5..kgr ... cu..tele mai avan

t.~gioase preturi.; bidoanele oferindu-Ie gratis. Untura 

fund preparată In modul tel mai tur~t~e~st~e~d~e~C~a~l~ita~-~UtJ~::~~~~~~~~~;;»IHr-"f~~:::::-:~:-:::-:::--::::-:::~'-' 'il. ;".';.. .. ,,' te primă şi zilnic proaspătă. Dep.ozitui o 
Aleea Romei No. 2. - (fO'lI't:f"!)co, /' I ! rumuseţea sub orice chip este numai atunci deplină când se contopeşte 

,-
.1 

ALEXANDRU ACZEL ii Iosif Prohanka cu utilul. 

I[ TeleL: 9-21. Oradea. ~ M 
Ef!lf Aleea Romei Nr. 2. d 

, .~._WU_._~I!.~= Coafor de dame . uzica, esfătarea divină a vieţii nu se abate dela această lege neclintită. 

UP~D!!_l§~~M~M~" 
S'a deschis 

CASA DE CIORAPI .. ElBE" 
-. ...; 

Str. Anam Iancu, PalaluJ Vulturul NegTu. 
PAnl la Z6 cor. rabat 

special 2f1J/o·. 

Ciorapi, m~nllşi. albituri de 'mătase' şi loUelul 

de tricotaje cu preturi originale de fabrică. 
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Nou şi senzaţional Restaurantul 

. «CHIŞPIPA» i 
ii . Un pahar de tiere "Dreher- 9 LeI. ~ 
fi o gustare de diminea!Iă~iu ;;: şi un pahar de be~~c,.> il 
~®!'lIIl11l!lllldltllllll~nIlll!l<11i!l"'ll!l4hllllllltlluIiIIlIlIlIIIJ'll"11'IJIIIIIII"lllljl"'lilIHldlllllljlllllllrlIiI1l,jJ1iIl'IJlIIIiJIIJI'"1I11i1l111l1lIlm»H\ 1!til,1· 1lI11""~~IIIIIIIi'IIIIII" 11l1111IIlI1II .• ~urUI~I"'11I ru 11~ll, l~ II'» Ilijll!" n MII n 1l111li1l1111J11,IIPlllllflllimIIIJIIHlI/JllJlllilil 

Nu vamal temell de molii InaInte de a pleca III b:~1 . sau In vJliglatutll, cură-
ţaţi vA ti vllps.J b I .. ~ ă tI,vi hainele I~ O anger.a $1 Spoi torla chimică 
CAISTAL PlIslr!hn gratuit imLrlkllmh.lteapanllla reinto8u:erea 

dva garantând tQ(Qda Il! ca 111 urma procedeului nOlllru 
Special moliile nu le mai ating de haInele dn. - Birourile noaalre de prlmirll Il&l1t in Bdl. Regele Ferdlnand 18, PlatI) • Unirii" 16 şi SIr. V. Alexandti 14-

A' d 

,..!a~, ;tJi Tmbrăcati [opiil. elegant ffl1rn':b.r;j;.ftJn; 

SALONUL DE MODE PENTRU COPII 
al Doamnei F!.&OMAN. Strada EpIscopul Pavel No. 3 e!. 1. - Oradea 

M~nicur Pedicur 

Dormeze s} vand II R 1,; ~ lJERf.[R 
şi In rate la tapiţer OlKIlIiU IL 
SIr. Alexandrl Nr,4, - Oradea 

Trpogra!ia ~i Me'11 'lY & P'~llJi Ora· 
Papetăna m yil Ul~ Iii dea, 
Str. A vr, [a ncu Il. - Te leron: 623. 

Ciorapi, mănuşi şi alte ar
ticole de galanterie se 

clJmpără eftin la 

"SPLENDID" 
P. Reg. Maria 3, Oradea. 

-11111 II"illlllI'IIIIIII'!llllliillllllllfllllllillllll!lll~II'!IIllllfIIl!l~ 
Illlilllllflll11l11IUlIlIlIIIII"illlilllllIlIlJllill"IIIIIJlIIII~ 

C· i ,1 alte ar- ~~ IOrap, tico le de ~§ 
mănuşi gill~~te- li 
se găsesc la !;ă; 

~~. Herskovits & II 
COlllp •• Plaţ. U~',II, =-

lângă Catedrala ortodoxă ii 
rQmanil. Oradea §2 

illlllllllllmllllilll1l1t1II1II1II'''IIIIIIIiIIIIIIJII~IIIIIIIJ~~ 
IHI'''llllllllfll~JIIIII~I''11I11J 111'"11111111 Iim 

ieftine ,1 bune 
dlntati : 

Pasaglul _ Vulturul~,;. 
ru· OradclI. - ~ljHe 
8sor1Îmeni de trench- = 
kaul,urJ.Seclle separatii ~ 
de croitoria en!Jle~easdi 1;;;; 
- Se poDle cumpl'ira şi ."; 
eu inlesiuri de platII. - .::§ 

~~Q!' "~"~I"In.iMiin.fi I ] _ii1 ___ ~B1Iî_tlj\li_BIl 
VolJl să spă.laU ieftin şi frulnOS I 
Incercati c:urătătorla chhnică 

B.0RqOŞ 
SIr. Printul Mircea 2. (Paw.tul "Bazar» vis·a-vis de teatru) 
O R A DEA. - Se sp81~ulere şi orice albituri.' 

· __ BB ••• BaRI1BBBfIl __ liTBB 

I 

PI-IILIPS, 
frunte 

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

Impreună cu vorbitorul său, minun". rn~lf~c1arltatea. sa neasemuită, 
acest aparat al~ătuieşte o contopire dt..arrrlOnie şi frumuseţe. 

iV\uzic "l~sfcă 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 
puternic şi de clar ca şi în sala de spectacol. 

Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor electrodinamice 
înfăptuiesc această 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 

- = ac ,-_ .... , 
" ""T~["@'a m-C:-'d''':;~c-·"- . --:~. 

_...-Ac~..!ţ!t~.pa"Cal.j - •• I.,...,li81 . perfectionate dintre toate ceh~ 
~~~tfsr6te' până tn prezent .. cum şi toale accesorHh~ n('CeSiWC- IOl', 

se găsesc de vânzare pe prefuril~rigina'e ale fabdcei, ~xclusivl<j 

Librăric~ 
SOCEC& Ca. 

-' ~----- "'--. 

Oradea. Bulev .. Regele Ferditti.lnd 

Se vinde şi in: rate 
I 

-
Nr .. 

" _- .,. i! , ''1' 0'73_1'1 __ 2 __ -WIiIIl,..".m;,:,.-- ;..""~" ~,' .• ~~., ~~. J. 

". '~': '<~'~1.'_' 

.• \liBa~tI1llllg_BiJ~_BlaR~B_!iair~!~~,~?~);f 
Tlpogrofla ,1 Ut.ena Rombe6BcD Oradea - Telefon 8~ 
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