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in ~Curenlul" din 2 Noembrie 
1929, S'II publica! un arlicol ce 
purla IiIlul de: .Urme triste in 
judelul BihorM

• Din acest articol 
se pOlile desprinde două puncte 
esenflale: o icoaÎlă realii a bii. 
trânului şi incercatului Bihor şi o 
acuzatie adusă unor învăIl'ilori şi 
preoti. Tot odată şi . un avertis. 
ment care apelează la toti aceia 
cari sunt legati de destinele 
acestui colt de tarii. 

Se zicea in acest articol că 
multi dintre preoti şi învlilători 

-,;iorbesc mei bucuroşi limba lui 
Arpad şi că, tablourile lui Horea, 
Cloşca si Crjşan şi al lui Avram 
Iencu sunt pradă prafului' din 
podul casei. Ce crud adevăr 1 Să 
se fi destriimBI oare firile ide· 
alului national, tesul în decursul 
vremII fa aceşti pretinşi apostoli '1 
Aradul şi Beiuşul, cu frecutullor 
istoric, vor tăcea oere când vor 
şti ce fii au incălzit la sânul 
lor'1 Dar să termin. Nu vreau să 
deschid. acesle răni cicalricizale 

~ ~mb cari încă se ascund urme 
. ~ de puroi. 
~. Ziarul "Universul· din luna 

Martie 8. c. ne oferă în coloanele 
sale nişte obse"afii aduse pre
otilor şi invătiHoriJor de către un 
domn general, cu ocazia încor· 
porfirtl recruPlor cari cintau in 
limba Insultătoare a lui Arva1 
Arped, celebrul scriitor (1) care 
~ zugrbit cu cele mai negre 
culori limbrul Ctlpilalei şi el vielli 

, româneşti. 

"Aceşti tineri 'sunt re%~îtaiul 
. educatiei pornite" - spunea d-) 
_ general. Un adevar inconleslo.bil. 
. Si ne gindim numai 111 cele 
~ peste 40 de parohii româneşti 

1 . cari lIU apartinut pe 'fremuri 'fes· 

I l lUei Episcopii de HlIjdu-Dorog. 
" ',.' Aceşti români, cari azi nu şliu 
... " -:- , o vorbă lomâneşle, au fostdes~ a -.-pM!ifl"de-1mfIctdui,} ..... leei·n. 

I tionale şi Iăsati desotienlati in in· 
. , vlllmăşala politicii Habsburgică. 

, . , Un alt articol cu titlul de "Re-
B generarea neamuluI şi rolul Învă· 

1'. '.. .. li10rului dela fară" am celH in 
,Oazela de Vest". Ceeace se 
'1Iesprinde din acest articol ~ste 
''Politica, ce a desfiinlat şi invrăj· 

1. 

'.. . bit pe ce~ trei foclori culturlllt 
cdela tară, câl ,i poporul. Popo-
rul degenerat este holnav sufle· 
leşie de atâlea Buferinti şi lies· 
gustat de viată. Trebuie făcută 
operatia sufleleasC'j. trebue să 
se construiască allare culturala· 
nationale, pentru salvarea acestui 

, neam... ___ / 

Din aceste Irfti articole nu voi 
refinea de cât parlea educalivă 
ee ne inleresează pe noi. dască· 
Iii dela sate, atât din punct de 
'federe' şcolar cât şi extraşcolar. 
Mare este atentia şi multe sunl 
QbserviirUe ce ni·se aduc. noui 

,inviilelorilor. Aşa·j cariera noa· 
şiră. Incoronatii de discursuri ce· 

_ Jcbre, pagini frumoase. Toată 
-"" lumea este conştientă de menirea 

noeslră; loji· ·ne prellmăresc cu 
titlul de "pion cullural" şi apostol 
81 ,neamului". Insii. când 88·tl 
ceri şi fu, apostole, pâineo la, 
fIă-fi asigun existenta, toli prell 
miritorii tiii dispar Îri umbră, 

\

' .. pană ce imprejurările ii fac să 
. ;,e inlindă iarăşi firul de paiu, 

I . _. -'~:nf~~o~t~m ~re(e_punlea spe· 

_ Dorind să răspund celor scrise 

/

' . FUS. Îmi Tine in mifll~ vorbele 
iubitului nostru profesor de pe· 
dogogie : 

1'. , .. ..:j ~. Voi sunleli generatia de sac· 
,ifieiî, în acestă epocă de re· 
lacQre nationala. Munca voastră 

1. 
. 

. "'a trebui si fie dreaptă; va tre
bui să intâmpinati mulle obsla· 
~ole; veli suferi multe calomnii 

J
.... . ,1 Invinuiri. Nu disperati. Oîindi· 

ti·vli ld un Pestltlozzi şi la altii", 
Tonul cu care ne l'orbea şi tonul 
cu care ne prImeşte şi azi. ne 

il !~ntăreşte sufleteşle. Acestor pre
P:.t J """" '!I. ceri am căzut victime cu totii, t Începând cu d·sa. Dar aceasta, 
~ ,~-" ...... in loc să ne descurojeze, ne dă 
I mai mare imbold de muncit In-

'.' 

viifălorimea tânără îşi dă perfect 
-seama de momentele solemne 
-prin care trece neamul noslru. 
zi cu zi. Cu lotii trebue să for. 
măm o barieră fare de granit, 
aici la granită, ca să jmpiedecăm 
undele electrice ce ~in de peste 
hotetul de apus şi răsări!. in
dircate de ură şi calomnii aduse 
titrU noastre. 

Dar şi aki, in fară, n'a~em 
destulo luptă 1 Coltii urei rân
jesc asupra • 101 ce conlribue la 
consolidarea noaslri nationali.' 
Un duşman neviizut, profllă de 
cei slohi de credinti şi le Tarsă 

În suflete ofra va fricei, urei şi a 
riizvrătirei. 

lală primul şi puternicul obsta
col ce nl.se opune. Şcoala sin· 
gurii oricâl de pulernică ..ro fi 
ea, nu va putea rezisla in luplă, 
forii con cursul celor de sus. cari 
conduc molorul administratieI 
noastre. In trecul, când biserica 
se sbiileo in ghiarele slavonismu· 
lui şi boerimea in curentul gre· 
cismulul. dasciilul dela sate, la 
lumina slabă Il opaitului, urzea o 
nouă lumină mai mare, lumina 
conştiintei şi a credintei nationale. 
Această conştiinti fi trezi! pe cei 
mari la realitate şi asi fel a putut 
fi salvat la timp. poporul româ· 
nesc. 

Astăzi, dacă nu se Întâmplă 
cele din trecul, se mtâmplă to
tuşi ceva mai grllv. Este lipsa de 
interes şi cooperatie ce Irebue 
să exisle intre cele Irei lnslitu Iii 
sociale: bisericii, şcoală şi admi
nistrafle. 

"Preotul la A.1I8f şi inviitătorul 
la catedră" - zicea odată un 
personagiu bisericesc. Ce greşUil 
idele! OIllJ'e altarul nu trebuie 
să fie şi o catedră şi catedra 
un altar 1 Nu eu ele aceleaşi no
bile misiuni, nedespărliie unII. de 
alta? 

Lipsa de conluccare a celor 
Irei factori culturali, datorilă nu 
numai politicei ci şi lipsei de 
interes. ingreuneaz8. ,,"uit munca 
noastră extro.şcolară. Şcoala şi·a 
câştigatmulte mijloace de e iru
prăşlla ignoranta şi negura mile
nară ce s'a aşternut pe sufletul 
acestui popor. Avem )0. îndemână 
sărbătorile nationale. când se pot 
evoca cele mai inăltiitoare mo· 
menle; şezători culturale bine 
organizate; apoi biblioteci şi 
muzee şcolare. Toale acestea, 
dacă vor fi bine organizate şi cu 
concursul tuturor, atunci am scă· 
pat de· stavila cea mai mare ce 
ni se opune. Insă, în mulle ca· 
zuri suntem glasul celui ce strigă 
in pustiu. 
Că educatia ar -aduce cu mult 

mai mulle roade, docă loIi şi·ar 
da seama. de 'menirea ei, daU· 
imi 'fOe si ,,6 mirluriseac sincer 
impresia ce mi·. 'isal serbarea 
nationoli de 1. Dec. 1928, când 
S'8 serbat 10 ani dela Unire. 
, Ce bucurie pentru noi dascilii, 
că am puiul să ajungem şi noi 
O clipi să fim pe pragul reali· 
zării dorinfii noastre. Pretutindeni 
numai sărbătoare. Casele omate 
cu !J~aguri tricolore. Tineri şi 
bătrini, cu cocarde nationale )a 
piept, strânşi la şcoală. Rusiau 
lacomi din farmecul serbări in· 
tocmite. Seara, retragere cu torte 
şi lampiotme; casele luminate, 
apoi întîmpinarea Irenului la 
gari etc. Toate aceste procese 
IIU fosl culmina te cu frumoasele 
cânlece, costume şi dansuri na· 
tionale. Este poate pentru a doua 
oară când am reuşiI si scuturăm 
pAnza mohorâlii a străinsmului. 
arătând celor ce ne urăsc. că 
sunlem poporul ce·şi are frumo
asele lui trodilii istorice. 

latii deci. ce momente Însem
nate se pol reaHze, când toti ~ 
duu mâna. Dar durere. Serbarea 
de atunci a fosl impusă de or· 
dinele de sus. De atunci şi până 
atunci, am rămas noi dascăIU 
singuri, -eâle odo Iii preotul şi din 
popor. , 

. Suntem in al 12·lea an şi to
tuşi nu ne·am pultll desbrăca de 
haina egoistă şi de a lăsa la o 
parte orice patimă, fie politică, 
fie de ordin social; când dato· 
Tia de cetă!ean şi fii ai aceslei tiin 
ne cheamă. . ,. 
Să nu uiliim' că actuala gene· 

ralie tânară ce ni s'a incredinlat 
s'o luminiim, este reZlllla!ul at· 
mosferei marelui răzhoiu mon
dial, când, s'a simtit o mare 
scădere in educaţie. Această 
educatie primită in cele mai 
critice !impuri reclamă a"!:i multe 
îndreptări, mai ales aici la gra· 
nilă, unde trebuie sLformiim o 
granită sufletească in ~ 
melor.- ..... -- _. --_ .. ~---

-Cum vom şti să ne folosim 
m~şteşugul aşa vom osigura vU· 
torul acestei tori. 

Suntem in preajma celor douii 
sărbători nationale: 10 Mai şi 
Ziua eroilor. Să nu pierdem Um
pul, ci să diim aceslori zile fas· 
tul cuvenit. Jertfa celor 800.000 
eroi, morti tn luptii, trebuie să 
ne IncăI,easei şi să ne întărea· 
scă credinta În Dumnezeu şi 

Palrie. Si năuzim ca nil.!., ge· 
ner alia de azi, să fim acea care 
să îndeplinim profetiapoelului 
Boli n!lneenu : 

• Viitor de aur fara noastră are 
Şi penid prin secolia ei iniillare~. 

, iON MANEA 
ÎIIvitliior 

~fa -8ihC)l'. 

Dumlnecă 4 'l\lafu 19.30 1 
1 

"Universul" protestează el şi d-I Maniu, printr'un ordfn dat, incerd.nd 
~ă·şi inalte directorii ministeriali, - clienţi al consiliilor de răsboi şi al judecăto
rului de instructie, - sfidează armata şi pe generalii săi •.• 

Dar,~ ce a mai rămas nebatjocorlt In această tară, sub regimul de "frăţie
tate, legalitate şi consolidare- ? .• 

.MCHITE POLITICI! 

Libsralii bihorBni şi congrBsul 
I el"'. to~ a<eia al C~~~~i sun' tnmorma.tap 

In cimitirul "Rulikowszky" din Oradea. 

Precizările d-Iui profesor Tiberiu Moşoiu 
Starea detestabilă - şi care 

nu mai poate dăinui şi în viitor 
- in care se găsesc mormintele 
din cimitirul "Rulikowski'" din 
Oradea - şi În deosebi cele din 

In ajunul plecării ila Bucu- bitat de·un efemer succes a dec· organizaliunea locaM, să adu- partea românească, - trebuie 
reşti a congresiş/ilor liberali. larat că el posedii pannceul uni· cam o contributie destul de in· să înduioşeze pe orice om civi. 
am rugai pe d. profesor un;· versal, gratie căruia o nouă eră leresanU1la rezoloirea anumitor !izat şi Cu credinţa creştinească. 
versifar Tiberiu Moşoiu, - unul se deschide peolru Ţara româ. probleme de aclualitate. ~ Aspectul trist ce îl înfăţişează 
din ofcepreşedln/ii organiza/iei nească, nu mai irebuie să se re· Oradea es/e un minunat porţiunea de cimitir acoperită de 
locale a partidului na/ional li· pete. punct de observa/ie pentru cu- băIării şi mărăcini, in care se 
beral. - stl ne jacd oarecari Ceace este sigur, e faptul ci, noaşlerea ş; addnclrea proba odihnesc morţii noştri scumpi. 
preciziuni privitoare la congresul intr'o viitoare guvernare liberală lemei minoritare şi mulfl din/re trebuie să revolte pe ori· 
general al partidului na/ional nu se vor mai -.edea legi propu· noi. neinjluen/at; nÎci de amin- cine căruia i·a mai ramas un pic 
liberal şi d-sa, cu aceiaşi bunef· se, 'folole, dar imposibil de apli· tiriie unui prestigiu de sfăp4- de bun simţ pentru cele sfinte. 
Doinlă ş; simpatie de care o cat, precu'n nu ·.se vor mai vedea nitor, pentru totdeauna disptJrul, Sunt acolo morminte, de cari 
dat dovadă Intotdeauna fafd de nici formali la o şcoală Cu o nu s'a mai ocupat nimeni de zece 
presd şi ziarişti, - d·sa fiind ideologie desăv4rşit slreinll ani, nu numai să le presare vre·o 
un fost fruntaş ziaris/, - ne·a noud, putem cerceta cu loald floare. dar nici să se ostenească 
făcut următoarele clare şi de 'obiecl/vltafea, şi aDt1nd lotdea- a plivi măcar buruienele depe 
nett'igddulfă impar/an/il decla- una ca punct de plecare In dânsele. Unele n'au nici cruci 
raliuni: inlJesfigajiuni/e noastre Jdeia că şi cari nu sunt surpate in cele 

"Pentru loti acela ceri oşleapti suntem reprezentantii na/iunei mai bune cazuri sunt una cu 
ca actualul congres al partldului dominante In complexul etnic pâmântul, aşa ca, dacă cineva 
National Liberal să fie un eve- politic care se numeşte: Regalul doreşte să cl'iute ultimul lăcaş a 
nimeni determinant in campania RomOnief, să ludec6m /egifiml- vr'unui prieten diSpărut, î, este 
pentru rasturnarea guvernului şi lalea şi opurtunitalea pre/en· imposibil a·1 mai găSi. 
pentru venirea la putere a parti- ţ;unilor ale aşa numl/i1or repre- Crucile -'- în majorilatea lor 
dului de sub şefia dlui Vinlili %enlanfi ai minorităţilor şi mai fiind de lemn - putrezesc şi ni· 
Brătiallu, rezultatul poate fi o ca seamlJ lea/ifa/ea cu care meni nu le mai înlocuieşte, sau 
deziluzie. fiindci scopul acestui aceşti politiciani minoritari lşl sunt smulse, iarna. pentru foc 
congres nu este decât în subsi· Indeplinesc esentiala lor dalorie, de cei ce nu mai au nimic creş· 
diar semnalul deschiderii unei acea de cetălean rom4n. tinesc într'înşii şi nici frică de 
energice campanii de răsturnare, Deasemenea cred, cii vom Dumnezeu. Tot astfel, faiatul că-
in principal având drept scop putea contribui Intr'o Insemna/tI rărilor şi tinerea lor in ordine 
stabilirea definitivă a progromulul măsurd la rezolo;rea acelei este ceva necunoscut încă in 
partidului Nationa~L.i. beta).. S8U probleme inex;stenfe dincolo porţiunea româneasca a cimiti· 
mai bine zis: adapl ell mhi~Jur _1 ~. fesor TIBERIU MOSOIO de Corpa/i, tT!SO, aMI de tnsem- rului «Rulikowski"'. . 
şi unicului program at ~estui naf(J şi de acută In aceste Ţi se împânzesc ochii de lac· 
pertid nouilor conlingente: . linuluri, problema culle/or. rimi şi inima ţi se slrânge de 

Nu numai Iraditia, dor şi inalta nici flcele .sultanmezat", cum nu· La fel, mai cred, ct'J vor fi durere la priveliştea ce·ţi oferă 
ideie pe care dl. Vinlilă Brălionu mea Ion Lahovari anumite afaceri interesante in/orma/iunlle dfl acel cimitir părăsit, din preajma 
o are despre Îndulorlrile unul cu cari ne· au obtcinuil reprezen· ordin economic cari pol privi unui oraş modern, în care lumea 
şef de partid. îi impune ca tantii demligogiei integrale. problemele generale, 16murlndu- face promenadă pe «corso"', ele
În momentul foarle apropiat, Deaceea, este bine si se ştie le". cele locale. . gantă şi voioasă, or tr~ii~d Jn 
când. 'fa declare probabil că Îşi de calre cei cari au ridicat la In Ceace priveşte cultura desfărtare in palate cu desavar· 
asumă răspunderea reparării gre- rangul de guvernare loiala lipsă nafionalc1, delega/ia bihoreant'J şit confort. caşicând viata ar f! 
,elilor de neiertat ale allo a, si de idei creatoare. că cefe patru Da sus/insa, ca In reolizdrlle O vecinicie şi mâine nu vom fi 
facă această afirmali'Nle~, ile ale congresului partidului olifoare ale gUlJernt'Jrii liberale cu totii; la fel" numai târîn~ ş! 
precis şi până in.ci!le I'n-âi nei· No1ional Liberal reprezinti ultima sef se Inscrie ~;"n ~chi cdf1zi • să împărtăşim eventual aceiaşI 
semnate amănunte în ce conslă muncă de cristalizare a unor deral al Oradlel. crelarea uneI soartă a acelor mulţi. uitaji intre 
uria.Ş4l munci ce il aşteaptă, cari conceptii, cărora partidul le·a fost univeTslld/i la granlfa de pe,sl·1 bălărij şi mărăcini.' , 
sunt relele ce Irebuiesc. reven· totdeaW18 credindos ti pe cart . Despre consecintele. politice Dar n'am tinut să relev.ăm 
dicate şi mai eles cari sunl re· a ştiut si le a1apleze totdeauna Imediole ale congresulUI nu pot aceste scăderi - ce se resfrang 
mediile. imperative lor categorice ale eJlO" si l'ă ~pun nimi~, ilindci orice asupra noastră a tuturor,-. n~-

Experienta pe care Iara a făcul~ ~ei ... , . _'.' .. .' afirmaţie prealelllli esle teme- mai din:motiVe sentimenfOlIe,....cJi; 
o. din clipa in care un om îm· spe.rcJm eli ~Nd;;i şi _i, reri.". . Re-p. Şl lJenlTU a deteTmina O indT~'Il-

T W ""Z T ==-, •• i/FRwr ~~u:-=~:':"'::;::;-: 
. .. De" c."...... 1I1t.... cât se vede, din pricina indolen· 

Declaratiile ,d-Iul VintilA Brfttianu - ~~b c!c:StP:!~rt~ ne stăpâni şi 
JOi s'a deschis Fn Capita/ti . direct, In vremea minorilii1ei Pentru Bpărerea drepturilor . Din suma de 200.000 Lei ce 

sub preşedlnlla d·lui Vinli/d Regelui. Partidul National consfmfjte de jertfele unui lung s'a reuşit a se obţine Cu multă 
Breflianu, congresul general al Liberal nu va Ingldui ca şir de veacuri, azi dnd R()mânia stăruin!ă dela primărie, in pri
partidului na/ionaM/beral. de aceastii -chestiune vitală p. Mllre şi liberă esle stăpâni pe măvara anului trecut s'a imprej· 
fald fiind loii delega/Ii organl. Statul nostm sl aldUuiascii propr a ei soartă, trebuie să ştim muît cimitirul cu un gard de 
zaliilor judetene din Intreg obiect de speculatiuni poli- să-i asigurăm o viată de propA· sârmă ghimpată şi stâlpi de 00· 
cuprinsul fărei. tice sau să slujeascA inte- şîre. inliiturimd din cale, ullimele ton, aşa că in prezent nu mai 

Intre oile declaratiuni. dl rese josnice şi trecAtoare rămii.şite ale unul trecut nenor~ trec cărutele şi vitele dea valma 
Vlnlllă Brdlianu a {doul privi· de partid. (Aplauze prelungite) cii ce se Încearcă a fi reinviate peste morminte, ca şi mai 
lor la ~Polilica nepot/or Nomll· 4. politicei de distrugere şi in viilor. inainte. Acum, însă, trebuie sa 
niei Mari- urmlJ/oarele preei- a operil ce s'a tnflpluit con· Stalul român in cadrul vietii incepem să facem ordine şi CU" 
ziuni: tinuu dela prima Unire şi internalionale moderne, trebuie si răţenie generală, care În viitor, 

Politicei primejdioase a politicei de lichidare a In· fie şi să rămână aşezat pe o să fie tinuta În permanenţă. Şi 
guvernului de az~ opunem tregului! patrimoniu natio- boza hotărâl nationala, Înlrucit dacă la început nu vom obţine 
politica izvoritli din nevoile nal tn folosul intereselor de marea massă a populatiei lui perfectul în actiunea noastră, 
permanente ale României partid, opunem o politici este de acelaş neam: deaceea - fiindcă atingerea acestui scop 
Mari. pe care le-am putea de adaptare, şi de desvol- in mod firesc şe impune o po- necesită sume enorme de cari 
rezuma : In.. următoarele tare a acestui patrimoniu In litici cinstit democretic8. nele· nu dispunem acum, - să facem 
puncte: ,. -' nouile' conditiuni atât de gată de specula şi amăgirea prin ce este posibil, cu puţină dare 

1. Politicei regionale şi de prielnice şI cu energiile demagogie a lmui vot obştesc de mână şi osteneală, dar cu 
vrajbl Intre fraţi, opunem sporite de astiizi. Încă tânăr şi neindes!ul de ex· atât mai multă credin!ă creşti· 
o politici de unificare şi de Deaceea, conştienţi de re- perimenlat. Conllnua educatie şi nească, fiind aceasta o datorie 
infrlitire. (Ovatii).· laţiunile Intre popoare şi in- întărire a lui, alături de ridicarea supremă omenească. Mai este şi 

2. Politic ei slugarnice şi tre State. vom şti ca şi în culturală şi materiali cât mai de demnitatea noastră româ· 
de subjugare a nealPului. trecut. prin colaborarea egală a întregului popor româ· nească, să nu lăsăm ca mor· 
pân! eri desplrtit şi robit, normali internaţionali ţ să nesc, sunt nevoi superioare pentu mintele noastre să fie in ultimul 
opunem o viatl liberi dem- dăm inlAuntru,i în afarA sporirea (nergiilor şi a propăşirii grad de degradare. cu atât mai' 
Dă şi de continuA proplşi.. incredere In propriile noas- lui in "Viitor. mult, fiindcă în afară de mor· 
re socialA, culturalA şi eco- tre posibilitAti şi să spo~ Rezultatele dobiindile În ultimi- mintele noastre. toate celealte 
nornicl. (Aplauze). . propriile noastre sforţlin. le alegeri, sunt cea mal buni do· sunt mai ingrijite. 

.' . l. IncercArilor de a se 5. Neîncrederii şi neglirii vadă cii, cu cât educatia celiile· Noi, românii din Oradea. ne 
reinvia In România de azi chiar a destoiniciei şi sac- nească va străbate mai adânc in gândim la orice şi purcedem la 
regimul domniilor nesfator rificiilor neamului nostru, massele populare. Cli atât vom toate actiunile cu caracter per
nice din trecut, opunem re- opunem Increderea şi con- pulea aşeza diA ce În ct> mfli sonal. numai la cimitire nu, deşi 
Iflmuf asigurat de cei doi ştiinta jertfelor şi drepturi- temeinic soartei viitoarea Slalu· aceasta ar trebui să ne fie prima 
mari Regi ,i statornicit de lor poporului, care alcltu- lui şi neamului noslru pe: con- datorie, intru cât, prin satisface· 
aşezământul nostru consli- ieşie covârşitoarea massl a şfiinta din ce În ce mai luminată rea ei am dovedi că suntem 
tuţional. care nu poate fi populaţiei Statului nostru". şi mai treaza a votului obştesc. stâpâniţi de cea mai frumoasă 
schimbat. nici direct nici in- (Aplauze.) (Aplauze); însuşire a omului, aceea de a 

-- r~ 

Ignorantă sau imbecilitate? .. 
Citeam, deună-zi. in gazetele '1 naturii, omul nu şi·a precupetit 

de capitală, cum după ascensiunea nici viata, nici avutul şi numai 
«Everest», o nouă expediţie a astfel a· putut să invingă. Şi ast
pornit in explorarea munţilor fel s'a creiat societăţii: noi posi· 
Himalaya. Această expeditie in· billtăti de utilitate. 
ternaţionaJă, pusă sub conduce· In această expediţie, eroică, 
rea savantului german Dirren· noi descoperiri, noi cunoştinţe, 
furth, cuprinde in sine tot ce au noi posibilifăti de adaptabilitate 
statele civilizate şi culte mai de la viaţă se vor ivi. făcând mân· 
seamă pe tărâmul ştiintific. Şi dria natiunilor cari au cooperat 
Doamne! O expediţie ca asta nu cu oameni şi bani, contribuind, 
e •.. cum te-ai duce, bunăoară, în acelaş timp şi la binele ge
la nuntă. Nici o simplă manie neral omenesc."'_ 
sportivă. Atunci, guvernele, nu Dreptul la exislentă al naţiuni· 
ar pune la dispoziţia participan· lor, a popoarelor, nu consistă 
filor, sume consjderabile. nu! E numai În îrământăriie politice 
o actiune plină' de perÎpelii pri. .in1erne, cele diplomatice externe 
mejdioase, în cari, foarte mulţi şi nici numai in sacrificiul eroi
din cei trei sufe deexploratori lor soldaţi. O naţiune, un popor, 
ai muntilor Himalaya, îşi vor se impurie, mai cu osebire, prin 
găsi moartea. Şi ce însemneaza ş1iintele, prin sistemele de gân· 
atunci, sacrificiile băneşti pe lângă dire şi vieţuire, prin artele şi 
sacrificiul unor asemenea oameni? poezia lor. Cel care va aduce un 
Şi ce Înseamnă chiar sacrificiul aport mai mare, va avea un drept 
omului, pe lângă marea nece~i· mai mult la viaţă şi se va inscri 
tafe ele a şti. de a cunoaşte? In definitiv în istorie. Şi iată pen· 
lupta de cucerire-. elementelor truce Egiptenii, Chaldeenii, Perşii, 

, Helenii, Romanii, chiar dacă au ' 
pierit, amintirea lor nu va dispărea 
niciodată. Ei şi-au dat tributul 
lor de civilizatie societăţii. 

In timp. însă, ce statelecivi
Jizate organizează şi subvenţio· 
nează incursiuni În domeniul şti
inţei; la noi, ca o crudă ironie, 
printr'o dispozitie guvernamen
tală, se taie subventia călătoriei 
de studii În streinătate a d-lui 
prof. N. Iorga. Noroc, că dintr'o 
iniţiativă particulară, se strânge 
suma de Lei 70.000 -şi graţie 
acestui- fapt, d-I profesor poate 
să se prezinte· Ia universităţile 
din Oxford, Berna şi Zuerech, 
unde este invitat în calitatead ~ 
dr. de onoare. şi astfel să câş· 
tige şi să salveze prestigiul cui· 
lurei româneşti. 

Şi mă intreb: când pentru ex· 
pediţia de care vorbii, se îngri· 
jorează ministerele: engleze, 
franceze, germane şi americane, 
când până şi ... Maharaja din Ne
pal" Îşi dă concursul cu oameni 
şi bani, cum se poate numi ati
tudinea guvernului nostru de 

«doctori»? ... 
in timp ce În Italia, Mu~ini 

asistă, in aceieaşi zj, la lansarea 
unor crucişet~re, la inaugurarea 
unui muzeu şi a unei universi
tăţi, la noi, universitatea din Cluj 
işi închide portile. E .' nemaipo· 
menit. 

Dar, dece să mergem aşa de 
departe? Exemplul 11 avem mai 
aproape. In timp ce vecinii noş· 
tri, concentrează toate fortele 
lor culturale, intelectuale şi ar
tistice, intr'o uriaşă propaganda 
de preponderenţă in concertul 
popoarelor ca apoi să ajungă la 
pretenţiunea unor imaginare re
vendicări, la noi, se inchid, şco
lile. se desnationalizează teatrele, 
- făcând din artă o tarabă ne· 
gustorească, se înăbuşe gândirea. 
se pune frâu libertăţii scrisului. 
Tot, tot ceiac~. in definitiv, se 
ridică deasupra pungii şi stoma· 
cului, şi ar puteâ constitui o 
viaţă modernă, cultă şi civilizată, 
la noi este oprimat sau neluat În 
seamă. 

se Îng:iji de cei dispă ruţi, cari 
n~ .mal pot f~ce nimic pentru ei şi 
mCI nu mal pot vorbi, să ne 
poată aduce gravele aCllzatiuni 
pe cari le merităm. De 11 ani 
era !imp" deajuns să ne scuturani 
de merţla ...trecutului, la care 
poate şi vitregia vremurilor ne.a 
impins, fiindcă noi românii nu 
aveam cuvânt la primari~ să 
cerem ceva şi pentru interesele 
.. omâneşti. 

Azi, slavă Domnului, numai 
vointă ne trebuie, că putintă 

. avem.· In fruntea, primăM;:'",m"-~ 
al vu t.în totdeauna, de când' 'tun
em m România. oameni iJ,t€'!e-
găto~i şi români probat!. c,<, .r 
servit cu multă bunăvoin fă Î,.a '" 
cauzele rOl1âneşll şi dild '~ar fi 
I~at O initialivă,fllil; În<;;.,; "..<; 

h. p~tu! face rânduiala la :j':';t~r 
~I ~~a acyrn. Ce s'a n':;tl,at 
Insa In cel 11 ani, speră>n .iI :; .. 
poa te infăptui in scut'f ti!"', - r 
atât mai ml;lt. fiindca. aS"i . 1, 
vem ~n fruntea ~rimariei p.. .rI' . 
creşlJn: dl.or. AureJ Laz~', ":;j,' 

va găsi modalitatea de a ;;e ::a 
din buge:ul pj imi., i<:i (1 ""a 0'-. 
cesară In dest~le1 tlre~ ci;'; "',' '. 
Dupăce va li adus Într' ... stare-

mai civilizată cimitirul, ÎntretiJ1f>~ 
rea .lui nu va mai reclali a' aşa 
marr sume ca acum la În<:eDuf. 

. Şi În cazul unui sprijin efic a.:e 
dm partea primăriei. avem ne
voie totuşi şi de concursul uilme'li. 
I?f de bine ş.i de ~uflet, penlrll "'-'.:_:1' 
ţmerea unei ordme permaflt;"~le. 

facem apel călduros catre 
toate familiile româneşti, ca ci au 
morminte in cimitirul "R'J11-:ow· 
ski" să binevoiască a lua d::;~f'7jtii 
de ingriiirea lor, fie J:.' . ;. 
sau prin paznicul cimirir;.;. 

Tot pe această rale n,i :>' 
lam la generozitatea şi .. '1." c" 
familii româneşti cari de ,; 1,'. 1~' 
aci mortii lor, ci alt unde v"', i, ou· 
mele şi În meffit)!'Î., celc' "e' '~1 
uitati ai lor. Să facă un .<" ce- !l'~ 
adevărată . pietaw .. ~ştî"f;;;'c t, ' .. ' 

să ia ~sup~a lor Ulg.riiir~a, U"i .' .... mormant dmtre Dcelea li'! - ~ , 
ror.g\a&rde "'b .... "'te- n.irr, ~ ., ,,1. ; . . ~ 
mai raspunde, n,p mal a~',,' ~. 
l'Iimenea In vlat.t.' . Ii: 

Ingrijirea unui ITiOrtltL . .' c '. .., l' 
pe an 200 Lei. J!r-

~!i cle VOI r bii ~\'Ji să acorde ...,. ~ 
SPfl)IflU or, ii n:găm a se ,J i 
anunţa, pe cât e posibil, până f ' ,.' 
la data de 10 Maiu a. c. d-nel '1 
VefurÎa Candrea. Parcul Ştefan t 
cel Mare 15. Numele acelor per- \ ' .....• 
soane, cari vor lua asupra lor J 

angbal.iam.entul de mai sus, se va , 1 .. 
pu lca m toate ziarele. 1 

Oradea; la 2 /i'laiu 1930.· "~t. ':. 
Comisiunea Fenrul

I.griJlr.. ",o"n'.' .10'. :~1 

50 milioane . pentru i .. ~ 
case populare 1 

In secţia VI·a a Camerii s'a 
Întrunit· comisiunea' muncii in 
prezenta d·lui ministru Răducanu, 
examinând proiectul de lege al 
cassei autonome a construcţiilor. 

S'a arătat că d. ministru de 
linante, În urma demersurilor 
comisiunii parlamentare, a acor· 
dat un prim fond de 50 milioane lei 
din budgetul anului in curs pentru 
caSsa constructiilor. Din acest 
fond se vor ajuta functionarii şi 
cetătenii prevazuţi în lege cu un 
venit sub 150 mii lei anual şi 
cari vor avea cel puţin doui copii 
minori, pentru a-şi putea construi 
locuinte de tip popular. 

In ce priveşte impozitul global, ' 
el fiind un impozit personal, ur
mează să fie plătit de către 
proprÎetarii nouilor constructii ne 
admitându·se nici o scadere prin 
lege. 

; 

Ii 
'~l·'$ 

, ~j It~~~~~IOa.ş~.! U~n~ie:~~~ , .• ~: 
de. păstori ~i plugil:ri. Ce ne tre-_~-~ -i' 
hUlesc noua şcoh? Ce, vom ,.. >;.' 
ajunge noi ca şi tăranii danezi."'"'{ .. -:; 
s'avăm licenta În buzunar şi l ' 
totuş să ne ocupăm de cultiva- j , 
rea pământului? Pentru asta 'lti .... 
trebuie să fii danez. Ce ne tre- {, : • 
buiesc noua oameni de ştiinţă? :. \ 
Ce sa faci cu ştiinţă? Ce să faci .~ J'~ 
Cu ştiinta în tara noastră? Parcă 
poti trăi cu ea? Ce ne trebuesc 
nouă poeţi? Parcă ii citeşle ci· 
neva? Ce ne trebuiesc nouă ar· 
tişti? Trebuie. mai intâi.:să fii 
italian ca Să pricepi asemenea 
mascalţonerie. Ce ne trebuiesc 
nouă gazetari? Ca să deschidă 
ochii poporului asupra tuturor 
matrapazlâcurilor ce se săvâr
şesc ? . •. Nu f Noi trebuie să 
trăim în bălegarul cirezilor, in 
cacăreaza turmelor şi În nădej
dea plină de desnădejde a boa
be lor de grâu! ... 

Halal, d·lor «doctori»! 



----~ 
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Pttg. 2. 

COlţul tIt.r.r 

. Primăvară 
Pe un dtlmb sterp, la o marqine de maidan, o salcie [fizică 

Iş.i IlicTimeazd frunzele in plină primăvortl. ' • • 
- Doi vagabonzi: unul to.năr, allul-bătrân, ce par cII s au luat 

la fnfrecere cu saleia de pe d.Jmb, (şi Intind scheletele sub um· 
bra muribundei sti/cii. . 

De undeDa prin aer pluteşte miros de ozimă fierbinte .•• 
Vagabonzii şi au adulmeeal ndrlle şi unul şopteşte: 
- Ce parfum de să/cioară 1... , 
far cfllă/alt Ingând: 
Cum miroase a pâine caldă! ..• 
Seara a Intins borangic de lună peste Jire. a coborit pace 

In suj/ete şi pdinjiniş de vis a fesul Intre pleoape . •• dar luna e 
101 rece, sa/eia tol se scuturd ş; visul vagabonzi/or, - Dis ne
sc1lios de pdine, - e poate ultimul "is In această primăvară! ..• 

CONST. BARCAR01U 

Situatia băncilor din Oradea 
o slalistică alcăluită de cercu

rile economice din Oradea ne 
aTală. că În localitate sunt 12 
bănci cu un capita) de 286 mii. 
949.215 lei. Băncile au deposite, 

după ce s'a scos cota reze"e' 
lor s'a distribui! divldende în 
Iptal de 43.712.211 lei. 

după bilanturile publicate in anul PEŞTE proaspat se gl51Ştl 
curent, 759.682.066 lei_ Creditele zilnic la magazInul de colO
pe care băncile le-au luat in con' I nlale ti delltatese 
.!'iderare dela diferite bănci sunt 
de 55,649.086 Iei." < BALOG H 

Beneficiul brut al acestor bănci 
a fosl de 91,480.034 lei din care Bul. Heg. Ferdlnand 1. 

"-NOUl mers al autobusulul 

1 
:,direeţia Beiuş si retour· 

l Cu i~cepere deJa t Mai a. c. autobuzul care face cursa 

f--' -~ Oradeo'=:'Beluş şi retour l'a pleca dela 

f. i. Beiuş in fiecare dimineată la orele 6 di~ fata cafene' 

li J 'lei Markovics. trecând prin Ceica. - Din Oradea , 
I pleacă în fiecare' zi, la orele 18, din fata restaurantului 

"Pisica albastră", iar Dumineca la orele 20. 

"MERCUR" 
Spală, curetă şi văpseşte 
mai eHin şi mai frumos ca 

. oriunde. 
Penlru funcliQnllr1 "J{) 04 reducere 
.piata Mihai Viteazul 14. 

Mănuşi 
de piele (fela 129 Iei In sus şi ciorapI 

eftinl •• gIIe,c la Magazlaul 

I 
;------------------------------------.""; 
: Dormeze s, vand. : 
i şi ill rate. la tapiter mnnsBEBUfR ! 
:. Str. AJexa~drl Nr." - Oradea l --- "_. --- .. _--------~------ .... -.. -_ ... _-_ ... _--_. 

Salon .. Tl'es Parisien" 

anunţă că i-au sosit ultimele 
modele de pălării 

. LOLA ROSENBERG 1 
Str. Rimanoczy 12, Oradea. ~ 

~-~'- --'CORSO~ 
Str. Rlmalloc,y 

~: .J-'",~., _ '- . 

r~ .". ~1IIII~llIlbullll.lluJlIUUl~~IIUIlIII"IIlIIIIII' 

t~·: ! Nou· magazin i 
~~' I de mobile ! 
îl" i Lingi Catedrala· I 
'~.: ! ortodoxA romlnl ~ 
-J}. 1· _ i. 
,! ~ Inainle de fi cumpiSra orice ~ 
t i mobilă este În interesul ~ 

tă.ial frumos' şi pe un 
~ preţ moderat, lucraţi 

la croitorta 

ŞTEFAN 
BA)KA r ~ dvs. de a vizlla mai intâiu ~ -

i ." t Magazinul de mobile i 

-

.1 al asoci,ajiei t.Ampla- ~ 
l. rilor specialişti. ! 
~, .~ 

j unde găsiti cu preturi con- i 
~ venobile şi cu înlesniri de ~ 
~ plată mobilă solidă şi ar. ~ 
~ ", Usllc executati. ~ 

.iII'1'IIIIIt1Hqjll!lIQIIt1II\1I11I11qIllIHllptIIIl1It1II1IIPlIII~ ~lll1.nIRlIII 

Ciorapi. mănuIJ:I. albiturt 
şi mare 8sortiment de galan
terie cu preturt de reclamă 
se cumpără la NIcolae 
Szenszkl~ (Pasagiul 

• Vullur-), Oradea 

"!Ii'lllmUIIJIl]ll1nUIIUUPIIHl!DllmIPllmIUll1llnnl!1llnlKIIIIIiIlIlIII~1I~pllmIHIIlIIIIIH"'IJllllllrJllllrnplmllViii1iiflifiliji"lllqIU]11ijllHIII18 
III ~ SA·~DESCHIS il - ~ :~ in sala fostului cine matogra f ~. ;1 .Apollo·, Pfata Reg. Maria Oradea ti 
I~ H~I d· b-l· ~I li, IL& a e D1.0 I e ii 
i! il. sindicatulu.i il 
li taD1.plarÎlor ~I li , Uriai ISOf'tlment de mobile lll'tislic t 
I~ " , executateo,r accesibile oriea.rei pun- ;o 
- gl. Preţuri mal."antajoase ca ~ 
i~ ori unde. Pentru funcţio- .i 
--~ lIarjj publici reduttre. i 
]:§:_ Se fac " Înles- ~ 
~ nlri de plati. ~ 
:~ o;;;: 

i.~- ®0G>.. • ii!. =- 6 ~ 
&!IIMII!lllllllllll;rllilll"lIrll~rlllh"I~IIIUlUIhIIIIlI~11!lI!HIIIl~IIIIIIIlUlllllltIIIUlllllllllllltulI~~;lllhlll~~"'Il\II"nU111I~lllbllLl~IIIilIIIIIU1I1I' 

Din cauza mutării 
vindem toate mărfurile cu 
mori reduceri de preturi 

WILHELM KLEIN 

Teatrul 
"Regina Maria" 

Compania dramatică a 

Teatrului de Vest 
Director: OEOROE COSMA 

Marele' succes al 
stagiunii 

• 
B oZia 

Dramă în 5 ade de M. 
Arlzibaşew 

O singură reprezentatie 

Duminecl .. Mal 
1930 

la orele 9 seara precis • 

Acela,ânsamblu 
dela Dremieră 

c. Barcaroiu ~ 

. Maria Sandu 
C. Macedonschi 

Ion Pella 
Aure) Dinu 

C. Botez 
Lulu Savu 

Coca Codrescu 
I. Focşeneanu. 
Geo Maican 

. G. Alexandru 

Diredor de scenă: 

d-l D. TIBOR 

't'eolll 

TlpGgra!ia şiMng~y & I~~"O' Ora
Papetăna HIt Il Ul~L! dea, 

Str. Avr. lancLl J 1. - Telefon; 623. 

~illll'lllillllillllIIllllllllllIIi:IIIUJltllldl:IllIIIIi1IIIJ!1IIUIIII!lIllll!lilllll~ 

:=;~,:. [[ASDRnlCf ~i BIJUTERII :=-_!_ 

se pot cu mpAra jeftin la ~ li bijulierul I 
~: TA RIAIW GAVR IL .: 
~I Bul. Regelo Ferdinand i 
=, Se poale cumpăra şi cu ,= II carnetul .Interesului Public· '1 
SlllIIillllllllli 1IIiIIIIIiI11ljjjiTiiiTi[iTiiîijiWIIIIII11!l111111II11 111111 Illiillilj~ 

Ciorapi, mănuşi şi alte ar
ticole de galanterie se 

cumpără eftin la 

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

FOLDES 
Pictor de firme 

Sir, N. Iorga 12, Oradea. 
Lucrează cu preţurile 

cele mai ieftine. 

Cele mai proaspete şi mai 
gustoase mezeluri 

se găsesc la 
Ludovic Rollch 

lunlor 
Sirada A. Iancu 6, Oradea. 

CABINET 
DENTAR 

PIATA MIHAI VITEUUL 
No. 7.' 

ORADEA 

Se eKfrag fără durere, se 
repară, se plombează şi se 
inlocuiesc dinti: se pun 
coroane şi poduri în aur, 
platină etc. după ultima 
technici americană! 1 ! 

.. 
4 Maiu 1930 -Evenimentul sApt3m3f1ij • , I',,~ , , , ,,' , ". , ~ ,i: h' 1: , , ; ,;" i • @9~· ~., . e 

, fj:!L llil~ II~H.dl~Ji ;luI I 'II~ j III ~ 11:lld'l~l I '1,1. ~) dl 

S'a deschis 
salonul de croitorie 

barbateascA 

~~IIIIIiIIIII"'IIIII.IIIIIIII:IIIHIII~IIIIIilIIIIIIIIIIIIII~lIl1llli'f~ 
(& PardeslUrl de vari1 ':§) 
~ .. ~ pentru doamne, 1.-.-.... 
~'; dupi1 ultima ~~. ~ 

[onfecl1unJ pt. dame 
cu preluri de redama 

numai la 

«ELIT» . 
ÂYE'm onoare, o aduce la (uno· 
şl'nl6 generală că am deschis 
în str. Pictorul Orlgores~u (edi. 
ficiul hotelul 11 .Rlmeno 'zy") un 
modern ,1 luxos salon de 
croitorIe şi furnauri bltbll
leştl. Bogat 8sortimenl de stofe 
fine din 'cele Efllli moderne dese' 

nurI. Croi811i Irepo~lIbilă. 

PreţurI moderate. 

Cu distinsă ~tI'tli: 

Klss & Varga 
Str. Piciorul Origoresru 

(aedlficlul hotelului Rimao6czy) 

LucrarI de tinichigerie 
ş,i inslalaliuni de canalizare 
se execută efiin ~ prompt 

GlZA NUSZBAUM 
, Strada VIa hula No. 13. - Oradea 

CI- croială, ~~ 

~i CII preţuri efUne găsiţi la !~.~-. 
(gg- GLOBUS" ~ 
e~ " ~. 
~~~ Str. Nlc. Iorga 5. Oradea 1 

IIIIII.!IIIIIII.IIIiIIiIlIIIIII."I1IH1I1.lillllllllllllll lll.I,!.1111I17.~ 
I ~UU;I.' .n!'~'Qj1 

HEVESI 
Strada Nicolae larga No. 8 

ORADEA 

execută solid cu preturi moderate orice comandJl. 

BITTENBINDER 

Executi artistic tot felul de mobile. 
Dormlto~re dela 20.000 lei. 
Str. Cogâlniceanu 13, Oradea. 

~:~,~~~~~ 

;~ Elila românească [şi curăi! şi 
o _:Ş,I văpseşte hainele numai la 

... _ :..... "';"0.,; 

PrelUri ~e o[alie la !fânitul !eIODUluH · 
tm. şifon-balist, englezesc, fost 49, acum 3>5 L. 

• şifon pentru albituri, fosl 5.5, acum :59. 
1 OI zefir englezesc, fosl 65, acum 49 .. 
1 .. poplin mătase p. cămeşi, f.HO, acum 79. l

i m. mălase. Iătime dublă, f.125. acum 89 L. 
1 .... Twed- p. pardesiuri, f. 555, acum 3>49 1> 

1 • "CrepeUa- de lână, f. 450, acum a95 .. 
. 1 .. Crepedechin, veritabil, f. 490, acum ~49 .. 
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Toate articolele se vind cu pre1url reduse la _ j: 
magazinul de stofe pentru dame J ~ 

I ( 
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.,- , Vizita ti , Clienţii din provincie sunt i ~ I Preturlmoderatel NICOLAE MARKOVITS j~ 
marele. imediat~iţilaconS~ltaţie PlAI A ~ A E G I N A MAR I A 3 1 : 
. I ! d 

magaz n' , = !~ 

~;~lD[F ·~t~"""---~--'--""""""''''''',.--''''·~·~ 
P.' nl[Ul(U~ . F rumu~~t~atil~~~ orice chip este numai atunci deplină când se contopeşte 1 ~ 
---~-IK-[I!S-or-- M~zica. desfătarea divi~ă 'avie~j riU se abate dela această lege n.ecJintită. i;. 

IO RMA : u PHIJ..II>'S; uzinele cu faimă mondial~. 'cari întotdeauna au ţinut locul de ~ 
I VA 

N n V l' ( 1 ". frunte În radiofonie, au înfăptuit aparatul desăvârşit. o~ 
II U ~ ~ )mpreună cu vorbitorul' săuI minunat prin claritatea sa J neasemuită. 
~RIlII[A . acest aparat alcătuieşte () contopire de armonie şi frumuseţe. ~ - :: 

B-4n1 BeD~le ferdiDand nU. 11 Muzica clasică a vechilor maieştri, operile iepre~entatepe cele mai ~1 ~ 
mari ~ scene din lume, ~ muzică uşoară de dans, arii populare, pe I CE 

~DSindn-De In II are IT MIDorl ~ 
dJ m~rfnrJ. am JIlJ In ,anzare: 
Molino • • • dela 28 Iei mIr. 
ŞlfOD pl. albituri. 32" • 
Karlon (StambA). 38"" 
Buchet • • •• 40" 
:unr pL cimăşl. 48... 
Piiluri" gr oose 
pentru internale • 400 le! buc. 
PllIpuml _ • • " 60lIO " • 
PAnzIl pL cearcea· 
furi de pal, 140 cm. 
llijime • • • • • 110 Iei mir. 
Ptnzl pt. ~arcell" 
furi de plăpumi 160, 
i80i! 200 cm. Jillime 150 " " 
Telli.a-flanel (Finei) 35 • • ~ 
Stofe birbAI(>şll de 
lâni •. __ ~.- o;~ •. 300 •• ~_L 
Pâuli de casă dela 32" " 
pânzlt pl" sallele dela 80" ~ 
Feţe de mese dela 100.. • 
Şe"ele de masa dela 38leHllre. ~ 
$ervele Pl. pahare dela 28 " 
Cuverluri albe de 
pichet deja • • • SOO.. " 
CuverllJrÎ de pichel 
diferite culori dela 300.. " 
Pânză de Iulii, 100 . 
clm. 1i!llme dela • 45 lei mir. 
Pllnzii de lulo, 140 
Uitime dela • •• 55.. .. 
B!!smale (cârpe) de 
lână dela • • • • 120 lei buc. 
Basmal\! (.:Arpe) de 
ali dela •••• 25.. " 
Balisle dela _ " ,,,. 
Preşuri, 65 clm. li· 
time dela • . • • 110 lei mir. 

c toate le· auzim în camera noastră, comod aşezaţi.în fotoliu, atât de :i: 
~ puternic şi de clar ca ~ şi în sala de spectacol. ' 

<'. 

. Aparatele. de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor electrodinamice . 
•• o • înfăptuiesc această 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 
" . 

. '~ ~. 
,~ , 

.. 

-,' Aceste aparate, cele mai pelfecfionate dintre foate cele 
ex.i~tente până in prezent, cum şi foate accesoriile necesare lor, 
se găsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv la 

Libraria. 
SOCEC & Co~ ~S_' A._ 

Dela 1 Iunie mutăm ma· 
gazinul 101 În BdI. Regele 
ferdinand, în Jocul foslu
)i.IÎ magazin Eugen Barna. 

I Preşuri 90 clm. li- . 
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