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Anul al V-lea. No_ 26. 

Rl?dacJja şi Adft'linistra.lia: 

Strada Nicolae )Iga No_ 22 
Oradea ---

I Director: 

3 Lei ~Lo.& .... :nec:i .. - 1 run le .930 
"Ii? .... _.* 

0-1 deputat Teodor Roxln. Dtal ~Is şi F E KE"I'E SZESZ ,'ne .-
lnorJiş să se afirme şi ca Inare sportrn~n • • • • 

C~ şi in anul trecut._ pentru acel_aş club .. Blh.orul". a CăTUI 
intensa şi sportivă. activitate constă In aCeea .c-R ti-~<::! h~t~'!.c;"!-!:.-" 
pează pe preşedinte. consiliul şi pe nUlll.ero .. U n"lerrtbrl (1') al 

. clubului. şi că-1 figureazA nUITIele săpat pe: Placa de lTU;lrInori'l 
. ca mentbru fondator •. _ şi-a votat alti 80.000 h:~i. subvenJie tot 
dela j udef şi pe anul 1930. • 

Aşa. Inai intelegem şi noi că are socoteală, spor~ul rOl!1"" 
.. nesc pe aceste lTleleaguri _ •• I COMST ••• ŞTEFAN ESeU 

~~ 1'-C:~~~~====C:==~======ZZ========~~~~Im~====~~ 

~:: J S'''''b~~~:I.c~~?,~I'~'~'",UII.fon Concordaful Bancsi ,,,Bihopsono" 
de 

INSEMf,jĂilI 
credem să. ile - ali gă::>jf l1e 

~ şi în alli ani. Lume multii, flori lor; rechizilor care ar fi fiicu! şi Cu toate că d. prirnministru Maniu s'a exprimat: ... cii nu concepe Bihorul 
_ 

~.~ .'jl şi mai mulle. Dar cu lot numii· pe eroii morii să tresalfe in Iii· HirA Bihoreana" d-l Madgearu silişte o bancă cu un trecut istoric şi 

E 
ş~ cu prilejul sărbătoririi Ziiel 

"rOllor,la Oradea, aceiaşi reca!' 
cltr~nli tu căpăţâni patrate, au 
g~slt d~ CUViinţă sâ întindă nişte 
carpe I~colore, - nişte pânze 
rupte. ~~ .ll\urdare,- în locul 
arboraru drapelului românesc. 

cuviinţă sa p.âră:=-~d~C:.l L .. we;i~;:L ,
Iăsându·J pe PN'~ singur n"'fl"i.J> 
cu reorez" .1:.tlljii autoritâ!ik'L 

(il rul c01'Orşilor. cu toale infrlină- c6şul lor de odihnă, laau::u! cri· care în timpul din urmă era pe calea asanlriidefinitive si Ceari concordat... 

I~
' rile pe cari participantii ou ciu< melor siivârşite Împolriva urma· 

(il toa\{' că preotul le făcea 
semnt' "il nu plece. 

lai să·şi le impuna, inlr'o zi aşa şilor lor. . .. 
de măreajă, se putea cHi uşor Durerea simtilă de publicul 

.. ~ pe fala fiecaruia o ingrijorare, participanl, - ingrijorarea celor 
~ cere a mers pânii la durere. cari au mers cu inimii curatii la 
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Fetele erau triste. Căci la ma· mormfintul eroilor, s'a manifestat 
rea serbare lipseau eroii rămaşi Însă pulernic, prin glasul autori
in "iatli; cad trebuiau să fie în lat al ,orbilorilor dela cimitir şi 
prima linie, când era vorba de cari reprezentau cu,ântul biseri· 

. "adus prfnosul-de-recunoşunIă cei şi al şcoaleî. 
fată de camarazii lor, cari au , Cum de nu au roşit reprezen· 
81'ul fericirea de Il muri pe eâm· lanlii adminislraliyl ai un·ui regim 
pul de onoare, penlru inlregirea de ruşine şi de schingiuilori, cum 
neamului şi dezrobirea tuturor au puiul lua parte la o ltSeme
frofjlor. Au lipsit invalizii de riiz· nen manifestatie, acei ai ciror 
hoi, văduyele şi orfanii. stăpâni au negat prÎn scris pu

Durerea lor era prea mare, Cit blic actiunea de eroism a celor 
fiii poală participa la această preaslăviti in ::iua eroilor? Nu 
manifestare, şi ei n'ar fi putut ştim. Un lucru, insă, am consla· 
sa. se stăpiineascii în fata mor. lot. N'au Ilvut curajul a vorbi la 
minteJor camarazilor lor, ca să morminte. Dacă vorbeau, dacii 
nu strige. si nu le arate schin· aveau şi IIceaslă indriisnealii, nu 
gjuirile la cart tiU fosl expuşi in se ştie ce s'ar fi puiul Întâmpla. 
2iu8 de 11 Aprilie, anul mim- In alte Iări. eroii se slăyesc 
tuirei 1930. prin faple, şi în fiecare zi, nu 

Au avui ploşenia ca să nu lur· numai prin flori şi numai in ziua 
.ure somnul eroilor, chiar in la- Inăltiirii. 
caşul lor sfânl, arătându·le ci In timp ce În Franta şi in 
in timp ce acei cari i'IIU huli!, 101lie liirile apusului, eroii, inva
SIIU tiU dezertat la duşmani, au Uzii, văduvele şi orfanii sunt 
primii la 10 Maiu defilarea Ar· respeclafl şi Ijulati; Iar trupele 
malei romane dezrobiloare, şi sub arme le prezintă invalizilor 
au dnenil Crezuşi nu prin mun· şi celorllllfi eroi in viatii arma 
că, ci prin hotii din averea Sia· penlru onor, la noi 8U fost 10-
fului; pe când urmaşii eroilor, viti, batjocoriti şi li s'a luat drep. 
văduve şi orfani, batjocoriti, 10- turile lor sfinte. . 
viti şi udafl cu apă, au ajuns In tiriie cu guverne civilizale 
cerşetori şi Il s'a răpit şi micul se ştie a se respec!a eroii, căci 
drept cllre le-a fosl acordat prin şi cei în vială au făcut IIde de 
l~ge de Mlirele lor Căpitan Re· eroism, col Ia cot luptând cu 
gele Ferdinand., eroii dispărut!. La noi, Însi, nu 

Şi 8U făcui bine. In.,olizii. or· sunt respeclllU. fiindcă nici unul 
fanii şi d.duvele că n'au partiei- dintre guvernllntii de Hzi n'lIu 
pili III m8nifeslarea -de recunoş. fost, nu sunt şi nu vor putf'8 fi 

• 'inti pentru eroi, fiindci n'ar fi eroi, cici .eroismul cere jertfe şi 
• putut proslăvi -cum trebuie pe suflet, ceellcedillfU "nu 8lli 

marii dispărutl. ,Un singur membru din întreg 
• ~ , Dacă Ir fi luai perle şi ur- guvernul B fost luptător. Uitai-a 
• "maşH celor ci::u'i pe AlIaruJ el, oare, ,pe eroi, sau n'll puiul 

! Patriei, eu.,ântarea lor n'. fi pu· .' nu·le poate sprijini drepturUe 
~ I - .Jn!. fLcu cuvinte de preamarire lor 1 Şi lntr'un caz şi in celelelt, 
~ J _ a eroism ului celor motii. pe el .. Iris', foarte ruşinoş.·, 

~ 
"'.'; ciiror jertfe S'RU ridicat hiene le. Ziua eroilor, la Oradea, - ca 

, -- - ~8ri aU. mftl ..... '"~joeorit ÎIlI şi in întreg restul larii. - n'o 
I mod barbar la 11 Aprilie 1930 fosl prtJe1.~ft 

WIi j' epa1'ele rlizbolului. cunoştintă pentru ~roi! ci o. ::i ~e 
!li!! I CU1'ântorea lor ar fi fosl un bleslem pentru calăh eroilor In I trizm t ucigător, un rechizitoriu, yiali. 

ii] 

Cuvântul· 
-A.S. R. PrinCipele Nicolae 

către cercetaşi 

·A. S, Regalti Principele Re., ca ea s6 corespund~ scopului 
genf Nicolae, Comandantul Hu- urmării. tn. cea ce F,weş/eedu. 
rei Legiuni a Cerce/aşilor Ro· . callunea tm~relulu" a .0. dresat,. 
mânif:i, fn scopul de a da ace- acelora cun doresc a deoem 
slei instiluliuni, un nou avânt, cerceta şi, urmd/oruf JnQ~~~_A-,!el. 

Tineri cercetaşl_ 
Isvorul personalitătei voastre stă in cerceUiş,ie. . 
De mic. cercetaşul incepe să fie ~n ~uc~ritor al natnrel. 
Cerceflşia Jndrumează către poeZIa vletel moderne, către 

actiune. 
Cercetăşia fnsemneazii initiativa: ea crează spiritul de 

observaţie şi curajul răspunderei. 
Şcoala luminead. mintea, iar cercetăşia InUireşte vointa 

~.,. şi puterile cercetaşului. 

Tineri cercetaşi_ 
Daci sunteti intrebati ce este cercetăşia 1 Răspundeţi cu 

veselia voastră cercetăşeascl: Ea este viata plină de 
farmec, in mijlocul naturei, este pregătirea noastrA 
prin veselie. iubire şi credintă, pentru biruinta greu· 

." Este chemarea fiecăruiea dintre nOI, dIn frageda copilm-le. 
. către ajuforarea celor trişti. celor In lipsă sau in su-

D, Hadgearu. pofrivil jirii de sloi, - ac/iunea d·/ul'- Mod. 
sale de·a .. distruge şi fn/dturo gearu mai are şi oile d«iesub. 
101 ce esle J;berar .•. nevoind a luri urite, pe cari le vom infd
line seamă de frecu/ul unei fişa in loolt'i goliCiunea lor tn
bdnci romtJneşli. chiar şi c{Jnd Ir'un articol, In numdrul oiitor, 
sunt In consiliul de adminÎstra- deoarece publicarea integra!b a 
fie şi partizani poli/ici de·ai memoriului depus de banca Bi. 
d·sole pe/{Jngă liberali, ti re- hore ana la Irlbunal -- şi pe 
Iros creditul bănee; .. B i h o- eare pentru extrem de Iniere
rea n a·. for/dnd·o sd celud sanlele date ce conllne qm finut 
concordaf şi pe urmd să luzio· (J·I aduce la cunoşfinltt pubJi. 
neze cu oile două bănci, ale cului. - ne ,t'ipeşle sPflllul. 
căror situa/iuni sunl ca mult Dl1fJlljef, chiar di" continulul 

5. in primele luni ale unde vor ii ."taind să ajungă şi 
acestui €In (1930) am rea- ce rezultate \ntentionează a avea 
Uzat indi un beneficiu brut astfel ~e .. m~tLpatrioJi unguri» 
de circa lei. • . • 3.000.000 nu mal danşll - desigur _ ştiu. 

Astfel fiind acli,Uatea noastră Piimi la culegerea roadelor ce 
pe baza plllnului de refacere sta· urmă.r~~c, d?n:mii toncetăjenÎ im
bilil în 1927 a dat rezulla!e reale, bracafl m piei de tigri rapcÎgo
reuşind a mări suma plasamen· şi, - la fel ca şi (ei dela Pesta 
lului productiv şi a arătll o ren· cari se tot deşteaptă şi tot ne
labilitale progresivă, care sii ne deştepţi rămân. - reşpecli\lii au 
permită « spera cu toată buna fost invitati la prefectura, par
credintă În realizarea complelă don: Questura politiei, şi li s'au 
a planului de refacere Întocmit. dresat cuvenitele acte. . 

Şi a[ea~:â noua. obraznic'.: 5a
vârşltă. se ad2u;a ia numj,..~! 
muHinlelelor provocatiuni i;'l Cdri 
se dedau apro..>,-,iC.·cofid!an unii 
·orMeni" şi cari detestabile fapte, 
În nici un cal nu pot duce la 
armonia pe care a!;ii - 3c€i 
carÎ nu «lucrează" din indt-mnu! 
BuaaPC:3lei - se străduiesc a 
o traduce in fapt. 

Cerem aUlorităTilor în dr€';:"f. ,->-_ 
sa tacă urgente ce;..,elari, spre 
a se stabili jr':. .• llItalea fiecăruid 
dintre .-reformatii" de Joi. cari au 
înţeles sâ-şi manifesteze În mo-

moi precare decill Cea a Biho. memoriului se desprinde con' 
renei. Pe Idngt'i seleo de răzbu-I 
nare crunlt'i Impotrioa adversa' cludent .opera de asonare a 
rJlor, - pe orice cale şi chlaT cu Blhorenei- urmtJrUd d.erudi-
riscul preiudicierU in/ereselor fui mil/is/TU de jinan/e, 

In acesl timp le-am plăIit şi Băn· Dacă nici după această ultimă 
cUor credUoare taxa scontului răsplată €lupă faptă. ce li se va 
6-tj 1/2 '1. şi deponenlilor 8°1,. da neimpăcatilor "martiri ai bie: 

Am fosl atinşi in pr~"ederile tei naţii maghiare oprimale,., 
noastre in mod simtitor in limpul leader·jj şovinismului feroc.e pe 
refllcerii În special din urmeloa· care vor să·' dovedească şi după. 
rele cauze: 11 ani, nu se VOr astâmpăra, se 

dul arătat simjul civic de .,,,,are 
sunt pdlru:1şi, pent~'r~\r'~&<--" 
lica apoi "1':::,:;~~1ă toţi, ~: astfel, 
să'i cl!noasca întreaga su;l:;ne 
roli~~~ească depe aceste IC.WTI, Memoriul 

1. majomrea taxel sconlului dă ca sigur, În rândurile tinere' 
fi IIdăugal şi allele. toate aceste de către Banca .. Nationali O Ro- tului român conştient local, că 

şi să ştie cu cine are iieaface. ~ 
Dacă sunt aşa de mari «ca va- __ 
Ieri», să-i ştim ~i noi dne sunt ... 

Banca "Bihoreena" «1 luat ftinfii 
in anul 1898, când prin Aduna
rea de constituire dela 12 Maiu 
1898 in prezenta «1 149 actionari, 
cari reprezentau 1977 IIctiuni S'II 
format un ( apital sociel de 300.000 
iiorini aur. Firma s'a Înregislrat 
la Tribunalul Bihor sub numele 
"Bihoreana* institut de credit şi 
economii, societate pe actiuni. In
stitulul şi· a începui operatiunile 
la 1 Octombrie 1898, având de 
scop de CI deştepla spiritul de 
economII În 101lie clasele sode
tiitii prin primirea· de depuneri 
spre frudificare şi prin deschi
derea de credile. de a inlesni 
orice lucrare pe terenul agricul
lurei, industriei şi comertului, pre· 
cum fi allor afaceri de econo
mie, Reşedinla socieliifji s'a sta· 
bilil la Oradea cu dreptul de a 
Infiinta sucursale in centrele im
portante din judetul Bihor. Prima 
sucursală ş'u infiinlal Ja iZ Oc· 
tombrie 1904 În comuna Tlnca.. 

Capitalul sodal in anul 1901 
Il fost 600.000noroene, i8t' in 
anul 1907.s'a urcat la 1,200,000 
coroane. ' 

In anul 1912 fm.ioneazii cu 
Arina· din Care ii· Mari şi se în· 

- 'ute"'8""" . 
cursalli. 
După aceea SO'8U infilnlal trep· 

lat sucursale in Harghita, A1eşd, 
Salonta, Vaşcău, Beiuş şi Ceice. 

Sucursala Vaşciiu a fost infîln
tală prin fuzionarea cu Înslilulu I 
• ŞoimuI·. 

In anul 1914, când s'o inceput 
I"ăsboiul mondial inslilutul, "Biho· 
reana- s'a văzut in fală cu oare
cari greulăfl, deoarece deponen· 
Iii cuprinşi de spaimă ridicau de· 
punerîle şi 6stfel sfângeneau mer· 
sul operaliunilor. Sub durata răs
boiuIui deasemenea 6 avui de 
suferit din cauza crizei provocată 
de răsboiu. 
După răsboiu schimbÎi.ndu~se 

Împrejuriirile, ţărănimea noastri 
care fusese principalul client pen' 
Iru plasamente, ne mai având ne· 
voie de credit am fost nevoiti a 
ne orlenfa spre alte operatiuni. 
Clientii şi·au puIul plăti după 

afaceri de cointeresări $1 partiei· maniei" şi celelalte bănci asana· toţi aceia cari vor mai îndrăzni 
patiunl au incepul să dea rezul. toare cu 3-5 11,°/1/' în viitor, să fie aşa de "cura. 

eavaleriL. 

late rele, aşo, ci la inceputul 2. crizo generală economică gioş.i», - pentru a nu spune Pentru salvarea Oradiei din 
anului 1927 benea s'a 1'MUt in s'a accenluat treptat aşa. că impertinenti, - vor fi chemati la şomaj şi dela foametea către. 
imposibilitate de a mai continua mulfl din debitorii noştri şi 8i realitate. Cum şi in ce Chip, se care merge, mizer;cardioşi ca , ~ 
operatiunile inllcele condiliuni. parliciplltiunilOl' noastre au de,e· va vedea atunci, după cum im- bancherul Emil Adorian (7) &. 

Ca urmare s'a adresat Băncii nit complect Insolvobill şi foarte prejurările vor pretinde. Comp., au găsit cu cale să orga-
.Nationale a României"l'enlru un mulle din garantiile reale ce ni7eze "un pelerinagiu de lOlJ ,"-
sprijin efecUv. Aceast.: prin re- erau conslIIuiie pentru creanlele Şi fiindcă veni vorba de nefi- sau chiar şi două sute !nşi» ari J 
prezentanfii el a cercetat ami· noastre au duenlt insuficiente reştiIe atitudini ce inteleg să sa pretindă guvernUlUI sa~9;· ;.t--'; 
nunfil situatia şi 16 urmi s'a ajuns prin scăderea prefurilor. mstitu- mai manifesteze unii «cetateni» toarcă fata binevoitoare şi către 
la soluliunea de a se fdee schim- lui noslru fiind angajat in foarte - de paşaport numai - in~ Oradea care piere, şi între cele '" 
biri importante şi • se acorda mulle afllceri pe conl propriu, şi astăzi. în preajma hotarulu! maÎ salutare masuri să fie şî 
credite Însemnale pentruca im· cointeresiri şi parlicipatiun! a apusean, e cazul a ne ocupa ŞI aceea ca primăria să cladeasca, să 
preună cu sprijinul acordat de avut pierderi cu mult mai mari de cele ce ni se relatează că cladeasca şi iar să clădealOci ..• ) 
• Banca Româneasci- şi Banca .. AI· decât celea a preciale În anul s'ar fi intâmplaf, tot cu prilejul De,;e? "Fiindcă, astfel, nume- .~ 
bina- Sibiu, institutul să-şi schimbe 1927, - ceri pierderi ar fi Plol- Zilei Eroilor; fapte, cari, ne stră- roasele cafegorÎÎ de meseriaşi şi 
pltlnul operatiunilor cu Ilfa~erile iut fi amorUzllle complet prin duim a crede că nu s'âu petre· muncitori îşi vor găsi ocupaţia ...; 
comerclllie şi Indushidle şi să realizările arătate mai sus, daci cut. pentru a nu fi ne~iti. s~ ŞÎ deci tru~l_a ~e .piln~e» .. O fi. 
rel'ie la acelea pur bancare, fi· inlre timp nu s'ar fi mojoraL trecem la reactiune cu tmerlş! /Insa, "pr,opavadullOrjj ",c~tel «se>-
când plasamente mici in special . ,. in execularea pe cale jude· bătrâni. împotriva acelora can lli)\) terlClte" au Ult~t .. sa. sP:ună 
agricole şi bine gar~lIte. . citoreasd Il debitorilor noşlri găsesc să ne insulte atât de gro- că la. toate ac~le dad1fl.. I~aln!~· 

Astiel drca 95-,. din plasa· am intâmpinat şi Întâmpinăm soloan şi la o zi sfântă ca aceea de oryce .. trebUleşte căramlda ş! 
mentele făcute dela acea dală foarie mulle greutăti pană la rea' a Eroilor. cel, dm~al .care. va f~ce. ~facerl 
au fost 8cordale tiranilor români lizarea creantelor noastre, - aşa Nu voim moartea păCătoşilor. straluClte, Insuşmdu-şl milIOanele 
din judetul Bihor pentru CUntpă. că avem creante in curs de ur· insă cele ce s'au petrecut de va fi tot D. dr Emil Adorian, d 
rări de piimânt şi "ile, având CII mirtre de 5 ,i 6 ani, cari deşi Ziua' Eroilor În biserica refor- care. ~di_ dou~ . -- nI.! unii --;
normă generelă In acordarea de au acoperire reali consliluie ° mată din localitate, - repetăm: fabriCI de ('.aral'nl'll~ (an actual- ~ 
~~< !-p&ni--itI "'.00. Iei Imobil~·, . io "o. am "u să. JIU credem"d ura: me!"e \·h~ Jurrea7..a ~ la fel .';' D:,_~ 
de jugăr cadastral. In toamna anului 1929 ne-6m merge până acolo, - cu prile- Pop~r. de!a banca. "Asociata". ~.~ 

ln felul acesta. ne·a, succes 56 ngriji\ in ... ",de"", ... ,".phiiT;'\ \ .. 1. ;u\ 'n"maTii. hnnu\ui ... Rega\ pin lipsa df'. s?a~!t!, ne cprun , 
liIt::eifi~'uîf""PJftsa'i11' Ii!nM!MI'''.~IIMI''''''''''''_'''''IIIlIIolI''''''''''''''iI;.,_'''''+1;,r.tw.",''ftU pOf'rlm.tne ... ·~· ~?'f; <:U ··yn'Omlsluneii sole,lma, 
bil, la care n'am 8\1ut nici o pier- riJor şi cinlând la aceea, că multi ţiuni exemplare. insii. că in numarul vritor· ... \,'o.n 
dere şi in plus am realizal bene- dintre clienji ,or cere restituirea Când acordurUe orgei au ince- nara şi alt@ "binefaceri» cu ti:tfl 

ficii importante şi anume:" înlegralii. a depunerilor, fie din put să intoneze Imnul nostru vor mai fi hărăzjji şomer ii Biho-
De unde la 30 Iunie 1927 am cauză. ci 1'or 8vea nevoie de Regal, «creştinii» reformati -'-- rului depe urma "magnificului 

incheiat bilantul cu o pierdere ele, fie din alte motive,---'-' si!i reformati poate, dar crelşini nu pelerinagiu" ..•. 
de peste 500.000 Iei, - la seâr· ne asigurăm posihilitatea de 8 
şilul onului am realizal un bene· face fati angajamentelor • 
ficiu nel de peste 1,000.000 lei. . In acest scop ne-am adresal Cons. nostru de Ad-tie luând în 

La sfârşitul anului 1928 am Bănci! .Nationale a RomAniei- $i consideretie serIoziiatea sprijinu' 
realizat un ali beneficin dE> peste Onoralului Guvern printr'o deie· lui pus in ,edere de către Ou· 
3,000.000 lei. gajiune a Institutului nostru spre vern plin reprezentantii !ui,-

La sfiirşitul anului 1929 am a nise Înlesni un imprumut de echizitionărei de nou capital ac· 
rea!ilat un beneficiu de peste lungă durată de circa 15,000.000 tionaf de circa 3.000.000 lei şi 
3,500.000 lei, iar: în primele 4 lei, pe accepte proprii şi even· disponibilului la credite aprobale 
luni ale acestui an, ni se 'efelă un tual cu garantie ipotecară asupra pe bază de portofoliu de călre 
beneficiu brut de pesle 3.000.000 lei imobilelor noastre. băncile asanaloare, - in sumă 

Plasamentele de mai sus le'6m Ni s'a arătat multă bunăvoinţă, de circa 15.000.000 leÎ, - a 
făcut din lichidarea cointeresă- _ Domnul Prim-ministru accen- contat cii la 1 Ianuarie 1930 
rilor şi participaliun!lor, - ince- luând ci nici Excelenta sa nu poate reinlra În operatiunile 110r
sarea diverselor crean!e imobili- concepe Bihorul {ără .B i h o- male de primiri şi plăli de de· 
zale şi creditele Însemnate puse rea n a", puneri spre fructificare şi de 
la dispozitie de către Banca .. Na· • A rămas să se găsească mo. 8cordiirl de credit. 
lională a României·, .Banca .Ro- dalitalea. Ulterior interesându·ne prin 
mâneascii- şi Banca .Albina-, În Domnii parlamentari ai jude. membrii Consiliului nostru de 
baUl planului inspirat de· Banca tului Bihor, din iniţiativa proprie Administratie penlru obţinerea 
.Nationali 8 României" şi stabili! cunoscând Importanta ce o pre- sumei solicitată CIlI impru:rml de 
În adunarea generalii edraordi- zintii Institulul nostru pentru acest lung~ d!lrolii, - cu surp~m?ere, 
nari ti actionarilor din 10 Noem· judet, - s'au Întnmit şi au in. - nI S a adus I? cunoş!mta, că 
brie 1927. i ' tocmil şi prezental Guvernului Guvernul a. deCIS ca sa nu s~' 
. Aslfel prin zisa adunare exlra· un memoriu tot in scopul de a neze numai .Banc~ noastră m 

ordinar/i ti 8cfionarilor s'au decis ni se Înlesni câş!igarea sumei mod singuratic, CI să SdneZe 
şi s'au înfăptuit următoarele: de mai sus. piata în general. 

lei 15.36.5.500 la lei 301.310. pe baza acestora ne.am infere- cafl la. D~~mnul~ Mmlsfr!1 de ~ 
2. s'au Înlrebuinta! penlru amor· sat a completa capitalul actia- nante mhuaoara şi ni sa pus In 

tiz/iri de pierderi rezervele slalu- nar de prioritate aşa, că spre vedere, cii.. esle .or~a de ~ u~ 
Iare şi latente in sumă 10tală de sfârşiluJ anului 192Q am câştigat p~an de fuZiune cu inca 5 BanCI 

capilaluhjj vechiu fără a m<li re
curge le un nou sacrificiI' dilt 
partea d"'Pooentilorspre fructifi. 
cllre. 
După aceea 101 priil repre Lf'''·' 

"",.ţi! no:;,:tri om inlefl'e~'Ji! ;-1" !Ulii 
multe ori atAI pe lângii Banca 
"NatlonaIă- cât şi pe lângii Ono
raiul GUl'ern şi am căpătllt spe
rente ce le putem proba cu le· 
legrame, corespondentă şi pro
cesele verbale ale Consiliului de 
Ad·fje, - că vom fi scoşi din 
combinatiunea de fuziune proiec
latii sau eventual 1'6. trebui să 
fuzionăm cu Banca .CentraIă· din 
Cluj in cond!jiuni mult mai favo
rabile •. 

Am inlervenit şi prin "Banca 
Românească" pe lângă Domnul 
Guvernalor al Băncii .. Na fionale" • 
care banci deasemenea s'a pus 
pe punclul nostru de vedere şi 
răspunsul ulllm al Biincii "Natlo· 
nale a României" in u!limele zile, 
ci Comitetul de Directiune al 

(Coatllluarea la pag. 2~a) 

\ 

tătilor vietei de mai târziu. • •. .... 

..... ferintă. tii'" edI'nt" I'ubl're Este desăvftrşirea noas r mora;tl prIn cl' d, , 

muncl şi jertfă. . • • d' 

. răsboiu datoriile contractale Îna~ 
in!e in ,slulă aur cu banul de· 
preciat, În urma răsboiului. Ast· 
fel imprumuturile de lungă durali. 
contractate până la anul 1914 IIU 
fost converlile cu uşurinlă. dai 
fiind, că aflU recolta, cât şi imo
bilele neau pret mare. Tol aşa 
şi tăranii IIU puiul pliU tOBte da· 
torille şi le mai rămaneau bani 
pe cari îi plasau spre trucUf!· 
care la bănci. Acestea l'ăzându
se abundale de numerar şi fără po
stblHtate de a mai face plasamenle 
ca inainte de răsboiu, fatalmente, 
au trebull săsE> orlenle::e spre 
afaceri comerciale şi Induslriale 
pe conl propriu, partlcipatiuni 
sau finanlări de astfel de afaceri, 

1. s'a redus capitalul social de Am avut promisiuni verbale şi 1. Astfel fiin.d alTI .~i fosl convo: 

lei 11.088.852. bunăvolnta unui grup de persoa" dm ArdeaL. " d 
3. s'a decis formarea unui nou ne can au subscris suma de Mai târziu ni s'a pus in l'e ere, j 

J

" -Este pretuirea ,i buna intrebumtare a fiecăreI clipe m 
timpul ,i viata noastrA. ... . ., . 

I Este solidarizarea de mici pentru sprlJlrurea patrieI '1 a , "·r / infregei omeniri. , . .. . 

•

. '" ~,celor ce vă !ntreabă dac~ cerceHiŞla este o milItan· 
~ .. "'~are timpurIe. răspundeţi-le cu surâ~ul. vo.stru bu!'. c~ 
~ . cerceUl,ia -este Intr'adevăr armata lubireI, a acţlUnel 

I 1· şi a muncei productive. 
, Că cercetaşul are drept arml veselia şi Increderea In el. . I iar ca resplatli multumirea binelui făcui. 

~ • ",Că patrulele cerceUlşeşti sunt. micile trupe. ale bh:relui, ale 
! : .... acţiunei, şi ale frumosulw In m~~~ă ŞI datone. . 

In această si!uatiune a ajuns 
şi Banca noastri. şi a fost ne
voită a inlra in cointeresare cu: 

capital din actiuni de prioritate te/ 2.975..500 ce figurează in bl- că .s'a renunlat I~ planu! de .a 
in sumă de 7.500.000 Iei. even' lantul nostru pe 31 Decembrie fuZiona ~u Bile cl!1ci _ Banci ~111 
luaI majorat la 10.000.000 lei. - 1929 la contul actionari, - laI' Ar~e61 ŞI că tre_bUl~ sa accepl~".! 
care si nu poatii profita de un În şedinta din 29 Decemvrie fUZIUnea cu BanCile .. VictorIa 
dividend m6i mare de 8% până 1929 a Consiliului de A·tie din Arad şi .. Timişiana- din Ti· I C;le mai proaspete şi .",.i I 
la refacerea pierderilor. am cooptat ca repre::enlanfii mişoar~: pentru. ~ put~a profita gustoase meleluri- t _ 

4. s'a con,enit prin buni. în· aceslui grup, in Consiliu, ca mem· de spnjlDul sohcltat ŞI de ypra- se găsesc. Ia I 
voială cu majoritatea deponenti- bri pe Domnii Dr. Lazar Aurel. tecti~nea mai deparl~.:- Băncii I Ludovic Rolich '" 
lor spre fructific6re, ca. să accepte avocat şi Vicepreşedinte al Ca- .Natlonale a RomânIeI. lunlor 

blocarea depunerilor pâni la 1 merei Deputatilor, Dr. Gheorghe Conducerel'l Băncii" n08~tre .a Strada A. iancu 6,fOr<t:lea. 
Ianuarie 1930 asigurându·li·se o Crişan, avocat şi deputat, Dr. arătai În mai muJt! r6.n~ur.1 pr!n _"~-_::::= 

aceslui pltm de refacere s'a Il ral al Ministerului de lusUlie şi lns!ilulului nostru dlferlly fOIlrI~ şi mare asortiment de gtlen-
realizat plină la 31 Decembrie Dt. Iosif Maiorescu, fosl prefecl muI! de a celorl.alt! ~oua bănCI, terie cu prejurl de recliHnă 

, 
, 
;: 

r 
l"-::..c~ actiunile cercetaşului sunt pr~pl'l.1 Iar n?- po:r:un~it!" . 
1 . C~ cercetaşii cunosc puterea .so~ldantătei ŞI a. dISClplineJ. 

. " ~. . şi ci acestea nasC n~mal ~ln .dragost~ ŞI Intelegere 
I_~~",·- frăteasc~ pentru serVlrea vIeţel colectIve. . -
11 Cli Intr'o patrull toţi cercetaşii sunt frati Intre ei, şi ci 

~. nimic nu e silit. .. . 

Exploa'ări de păduri, Afaceri de 
mărfuri, firma Weisz Bemllrd Ju· 
nior, "Tipografia şi Librăria Ro' 
mânească-, "Industria de Păduri 
din Regiunea Oaşuluj" şi Banca 
"Frontiera- pentru comert şi in
dustrie s. a., care a fost infiinlală 
expres pentru Il race operatiuni 
comerciale şi de devize. 

La incepul aceste afaceri au 
dai rezultate fa,orabile. 

dobândâ de 8~'. anual. Pe baza Vidor Cădere, Secretarul gene- reprllzenlanlil ei, ca ~eş! slll1a\la Ciorapi. mănuşi, ~arh!krt 1 
1929 urmăloerere: şi actualmente Secretar Oeneral - suntem in p~mclplU de 8:ord se cumpiră la Nicolae 

1. s'au IImortizat din pier· al Dlreclorolului Ministerl61 Ti- 6 acc.epla o rU~!Ul}e, care lsa nu Szenszki. (pasd~:;1 -r· ... ~_ -' 
deri prin reducerea· capita- mişoara. ne stangeneasca In mersu ope' • Vultur"), Oradetl-", .' 
lului social şi Înlrebuintarea Pe baza celor de mal sus r6tiunilor şi să asigure refacerea 

!\. CI"-aupunerea lor către şefi porneşte dm buni VOl0 ŞI 
. " pentru hinele tuturor. 
~I aceasta e legea pe care cercetaşul o practic~ şi o 

··"apă_ră ca pe un drept sfânt. 

- '....... Tineri cerceta,şl_ 
Cu Miagul tn mână, şi cu sacul in spate, dovediti-ne cI 

. puteti si. cuceriti deplrilrile, şi siI,. in.vingeti greută· 
file cu pasul şi braţul hotărtf ca ŞI in!ma. voastră. 

. Dovedifi-ne că In marginea pădurilor, In muntI. ~au In la· 
. girul ciimpiilor, pe timp bun sau l'Au. pnl! cortul 

vostru de cercetaŞi, sau prin orice !nproVlzafj.e nece· 
-1lară vouii imediat, ,titi si faceti fatl. la orice nevoi 
grele prin care ati trece, Infrăţindu.v1l In acelaş timp 
sufletul cu pacea suverană a firii. 

Pt-in purtarea şi fapta voastrl de cercetati,. faceti pe cei 
ce vi privesc si vadă. In .voipe str'jerii de miine ai 
datoriei cifre patrie. . .~_~~ __ _ 

Mai târziu şi in special in anii 
1925-1926 conjuctura acestor 
afaceri s'a schimbat. 

Leul a a'ut oscilaliuni impor: 
tanle, criza de transporluri pe 
ciiile ferate se IIccentua şi regi
mul vamal introdus a fost defa· 
,orabil; 

Inslilulul nostru din nenorocire 
8 fost in prima serie, care Il tre
buit sii tragă consecintele aceslei 
schimbări de conjuctură, la care 
o contribui! şi faplul, cii Bonca 
noastră a fost singurul Inslilut 
românesc in această regiune şi 
asupra lui Il rosi îndreptată toată 
afentiunea. 

Din aceste motl.,e principale, 

rezervelor latenle suma de 11II1111""IIlIIIlIII~IfjIII!II!!IIIIIPlIIIIIltIIIIII!llIII~IIIIII~111t1l~nIlIItlIItjIIIIOllillt!lI~~IIi!1111K1IIIIII1I1II111!11111IHlfll~II.11~1IlI11~1III11,1/l1I!1~liIll'MII!I\I!lill!UIIIII~IIIII"'IIPII!II!lJl!!lI~JI~1~:.~~!<;~~'II~ lei • _ . • • • • 26.147.042 .n", ~Ih, oIIl', .llli, <lUI, <lUI • .JIU. ,1111; .ou. <111:, "iii. lliU, .... 1. aUI. IIIU • .0111. ~III. Jlllio <lUI. JdIIo ..... "'U. ,qu ••• nt, .nll •• UlI, dJ" "'Ilo dJ~ ~~ 
2. Ia sfârşitul anlllui 1927 

s'a amort{zat din beneficiul 
reali::at În semestrul al doi' 
lea al acelui lin pierderi în 
suma loială de lei • 1.035.087 

3. la sfilrşilul anului i 928 
s'au amortizal prin benefi
ciul realizat Jh cursul acelui 
an pierderi in suma de 
lei _ • • . , • • 3.082.692 

... Ia sfiirşilul anului 1929 
din benenficiul realizat am 
repartiza' ca rezervă spe
cialA pentru creante du· 
bio-ase in scopul de (1 se 
inlrebuinta pentru alte IImor· 

14 
zile târg Ieftin 
rochll· şi mantouri Magasin de confectiuni. pasa~bl 
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Peg. 2. - aaau .... 

~~n(Cc~,rdad; tu a 1,.")BănCt~j It I"B~lh!~~~~~"~!:': I c::::;::::IJ ! 
Ofl,muare m r g. ~ SI U U .. 1· d' f 

acesteia luând in disculiune in- ° nOIlă bancii rezulla /) m U'\ ATENTIUNE' 
lenenjil! făcută 8 decis. c6 nu ziune. . e.au de-

• schimbă nimic din planul intocmit MoHvele d';. lI!.81 sus n -
d d M· . I I d F' t . I B sa va cerem concor· e acor cu I.ms eru e 1- ermlflll C • j condltiunile Am cDostatal, eli unii comerclan.ti 
nanle pentru fuzlOnl!rea noaslră dalul prevenfJv n . o e aşeaz! ill cutiile noastre de 5 Kg, dlll 
eu Banca. Vicloria" şi Banca Ti- ariltate pe cererea ce VI- pr ~ prll'l!lIlle lor, !n loc de Cacao-Clty al 
mi anii" " 7:enlbm separat. - cu toale ca Iloslru agreat de toatâ lumea şi de 

lş . ,- d f . , dall de 31 Decembrie 1929 taUtale exrelentă, un fel de cacao de 
n ~cest pmn e UZIUM ce fi a ~ t t b'l tIco f calltale absolut prolIIUi şi-I vând drept 

inlocmi! de călre Banca .. Natio. .m prezen ,8. I 8R U n orm Caca~Clty. 
, naJă· şi Minislerul de Fimlnle fi. IIIăturatei de..r~ de ~eamH sub O- Conlra ace-lor comercianţI neciD' 

gureazii prinlre altele şi cererea Cota ofenla cre_d~tor!lor O mo· Itlti IUII procedat. pe cale legală 
de concordel pre1'enliv care ur' livlîm cu aceea ca In cazul când Ca sA prevenIm onorata noutr~ 

\ \ ,~- ' 1 . . 16tă nu reuşeşte clientelă fara de asemenea abUZUri, , '. meezlI sa se 1Iliroduclî concomi· u:l1unea prOiec . ~ • In viilor Cacao'Clty al nostru Du·l 

. 
len.! de către celea Irei blinci banca noastră trebUie SII proce- vom mal desface decAt exclusiv 

" I sUf<aminiile. deze la lichidare, ne mal având In pachete orlxinale de fabrică. 
>.,~ V In fata condj~unilor de mai creditul şi sprijinul băncilor asa- Retuut! dar Iuroga.tele d~ ~acao 

flUS Impuse, ne ,edem in impo' notoare şi li deponeniilor spre t~!:Il~~~~u~~nd~~~v~~J~c~:;ţIIDJII~:: 
sihi/Hale de a nu sa!isface desi- fructificare. Afara de aceasta este chetele originale de fabrici, d~arece 
deralele Boneii • Nationale a Ro- J şUut că la ° lichidare fortata, - numele ",CITY" vi garantea I ca-
m6niei· şi II Ministerului de Fi- cheltuielile de adminislrati~ şi de Iitatea. excele~ţI, grandioasa putere 
nantf , din cauză ci nu ni se mai concordllt mistuie o sumă Impor- DU 1 f It! v.l " ele c t u I rel;realQr ,1 
. I • 1 d I Y I t - d' fii . SIln- cacaoulUI. 
In E'sneşle lmprumutu e unga an a In ac Ive. n p us mIII Fiţi alenţl la IlUmele .Clty" deoa-
durllte solicitat, nu ni se mal tem nevoiti să conllim la flceeD, rece uDele fabrici au incepul ~a dell
menline sprijinul de credit IIcor- ci dolorltă crizei economice ce facă În pachete cu culori asemlinl:t
dai de dtre Banca .Nllfjonalii a se accen!uieazii pe zi ce trece, in loare pa,h~telor noastre, cacao de 
României· şi ca conseclntă nu ni termenul de trei ani de lIchidare proastă calltate, 
se mai men!ine creditul nici de a concordalului se me.i pot ivi Fabrica de Ca.ca.o 
către celeJelfe douii Bănci asa- şi elle pierderi la creenlele ac' ""CITY .... 
nal08r.." iar nouii actionari esilji luale. 
CII: să pliilească actiunile de circa 
3,000.000 lei subscrlse penlru in· 
I!!! 

Oradea, la 26 Maiu 1930. 
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L ~ . .6, . i[~ 
I ---.-_~'c.'"F~-des.chis gră· EN G LEZ (fost Makkhejes) ~ 

([. FOTOGRAFII ~) 
(~ ~) 
(i pentru legitimatii ~) 
( ~ execută in 15 minute, ~) " ,~A' dina restaurant 3 minute dela !i!~ 

! . .~ strand, la primul viaduct. Mâncări alese calde şi reci. ~ 
{i~ CII pre-ţul dela 13 lei. ~i) 

<1 1) ( [: Foto ZENKER ~l) ~>-.:.:/ ţ~ Băuturi fine streine şi indigene. - Serviciu Stylat- ifi 
=- ( ! Str. Vlahuţ! 22, Oradea. ~) ,-Ii ~ =~ I ~ ~ Curălenie exemplară. F.§ 
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..... -

la 1 Iunie 1930. 
are Joc deschiderea 

festiv.li 
II 

Băilor 

Felix 
Va sia Ia dispoziţIa pu
bll(!ului Hamza Jancsl cu 

. renumita lui orchestrA.-

Băi de bazin, el. 1, com
pled trallsformate şi ma-
dun iozestrale. ş!raod CII • 

.,< apă ~!du~,..J)llţUiJ" "'_1, 
petmaJltotl illlprospitare 

-"~ .... _ ._.& apei." ~ ~' . 
. ~-

Bu-elilne excelentI. 
Preturi ieftine, 

.erviciu 
atent. 

Ce! mai Ieftin m~Dll: , felul 
de mâllcare !iO de lel.-

Circulalie permlUle_tl de iret· 
"uri ,i aufobuiIle. Trenuri di

. recte: fi. IL ora t,31,' 4,20 şJ 
5.2tl, Biletiile dus şi intora sunt 

valabJle. 

S'a deschis 
frizeria modernl 

Iosif Prohanka 
'. 

Aleea Romei Nr. 2. 1 
Coafor de dame 

Manicur Pedic1ll' 

Dorme~ sa vând III~NtlBEDr.rD 
ş.l111 rate la tapiter DUliJll 111/1.11 
Sir. AlexandJi Nr.4. - Oradea 

. . 

In atenţiunea publicului 
consumator 
După cerera publicului 

am deschis şi o secţiune de vânzare în detail 

UNTURA DE PORC 
'IIJ 

,TOPITA 
. , 

În bidoane de 2, 5: !O şi 15 kgr. cu cele mai avan
tagioase preţuri; bidoanele oferindu-li~ gratis. Untura 
fiind preparată În modul cel mai curat, este de calita
te primă şi zilnic proaspătă. Depozitul nostrll este in 
Aleea Romei No. 2. - (fostă Deâk ferencz-ucca) 

ALEXANDRU A cz·~ L' 

Str, Avram Lncu, Palidul Vulturul Negru. 
PAnl 1. 26 ror. rahal 

Special '}J1Jlo-

Ciorapi, mlinuşi, albituri de mătase şi fotfelul 

de tricotaje cu preturi de 

!i IIIIII~ h 11111111111 t II hlll'IIIIIIiHIIIIIIl~hillld IUII Il'lbIlIIIIIIIUllllU'II •• IIII_hllllII &111111 1/11111111/11111 III III U ~llIllllllIldlllllllU U 11l1I11,IIIIlIIIIII' 1 

HELICON" Se găseşte in permanenţă cum şi Ia 
~ " comandă: Fiori artificiale, Basmale, 
~ Şa/uri şi balisle de mă/ase. - Se 
~ Industralfza primesc comenzi cu materialul 
i · clientilor pentru brodat, etc. 
~ rea arteror MonUiri de perne, balicuri, 
it. abaljours·ururf, lele de a ORADEA mese ele. Preţuri mo-
s S deste. Pentru comer-· i ir. Riman6cy 4. cianIi. reducere.-
iillllllllll""11111111~P""I'I\hIU'lI1luaqIIlItIIIPIIHI'IU~11111i1i1111~llllqJl!III!IIIIiIlIlIIIIIIIIIIUIIIiIlIIiIIiIIIII'IIIIIIiIIIII~111111l1I1~IIIIIIIIPIIlIIIPIII 

~t;~~ţ~şi Meuay & laulo ~~~~ I I I 
Str: -AtIT. Iancu 11. - Telefon: 623. Nu vă mal temetl de molii !'!~~~\~~~ft~rc~ ~~~:~ 

Ciorapi, mănuşi şi aUe..ar' t . tr-~ăv~l:I1~~:~~ boiangeria li spălător la chimică 
licole de galanterie se_ I I CRISTAL Păstrăm gratuit 1mbrliclmintea pânl! fa reintoarcerea 

,.SPLEN DID" special moliile nu se m,li ;;tJng de hal;-tele dva. -;:- Birourile noastre de primire 
cumpără eitin la II dVs, garantâll~ totodatli. ca in urma procedeului Ilosjru 

P. Reg. Maria 3, Oradea. 

• " ,< •• . - ,. .-

sunt in Bdl. Regele Ferdmand 18, Plata .Un/m" 16 ti Str. V. Alexandri 14-

O1:llillllflhllllllllllllllllllllilllllUIUltllldfllllfllllllfllllllllU1"lt!llllltnllllllltllll!lIII~II'IIJ!lflJltll!Il!IWllfltlllll!111'11I'11'11l1111111"1i1l1"11l11"111!11'1~ 
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il Nou $1 senzational Restaurantul 11 
-9 §«[HISPIPAlll 
~: Un pahar de 'tere »Dreher« 9 lei. -
.,.= O gustare de o.imineata cu pâine . ~. il şi un

l
:lha22: bere __ 
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"(j'coul 

STIRlşIF APTE Publicaliune 

1 Iunie 193~ 
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~ ANUNŢ Aduc la cunoştinja Onor. publicului că m'am i retras din firma «Steua albastră» şi cu înce-_ 
~ perea săptămânei prime a lunei Iunie voi redeschide vechiul ~ REUNIUNEA. .,BUNA. VES· 

TIRE" a elevelor gf. col. din 
Oradea dă Duminlc6 1 Iunie, 
orele 5 d. ,;,. tn sala C.rcului 
Colo/le o serbare In cadrele 
căreia .e 1'0 juca o JfumooB6 
pies6 i8Iorico., .. UgioQsă: .. 81· 
ruinfa- de d·na profesoară Ana 
Bucur. Onol public e invitat şi 
pe oceasflJ cale să binevoiasc6 
participa, penl11l o gusla din 
plin c41evQ clipe de Elevafie 
su/l~/eas d. 

In ziua de 2 lun ie 1950' 
orele tO, se va line a pafra 
lici/olie publicâ, conform Le· 
gei Conlabili/lilii, Publice 
pentru apropizionarea lem· 
ne/oT de foc. duplJcum s'a 
art'Jlal fn publicafiunea Cor
pului VI. Armald, No. 
47.179 din 8 Eebruarie 1930 
p.rlea 1/'0 şi 1n ziarul .Ar
pus· No. 5070 din 8 Martie 
1930, numai penlru Gami
zoane/e rdmase neaprolJizi
anale •. 

.§ meu magazin, În Str. Avram Iancu (Palatul «Vulturul», alături ~ I 
~ de «Asody») un~e ,,--oi fi continuu ~sortat cu t~te articole!e~~ ; " 
~ manufactura; vanzand cu prejurde cele mal avantagloase ii. 
! AL BEAT SCHLESINGER , \" . 
'"I"~"!1tIt1 "'II~IIII'IMI'IIIIIIIIIII.I'~II'IUlII'I'I"JIIII,U~III'WlII~IH11!i'IHII~I.I'I,I"IIII'IIII'I'IlI'IIlIIIII'I~III1fI~IIIII"lIllil~JUIII111II,IQIINlijll.Ullllllllllli -i 

Boiangeria şi '-MERCUR" 
Sp.li15toria chimiei " 

! ~ 
Piata Mihai Viteazul No. 14. Oradea. - Spalii, curlitl şi '1 

văpseşte mai ieftin şi mai frumos ca oriunde. ) t,. 

Pentru functionari 20 ·/0 reducere. 
.- Examenele parlieulare_ Jq., 
,coala' eleni.-,r .s1iperio8.1'l. 
de comerţ IneeR la ijHu~ie 
a.,-~'- .,-c~-· "' -'"-,----~-

An pi.erdu·IDermisuL de hick
lelă Nr. 117 eliberat _~ __ Que8-
tura Politiei Oradea. JL declar 
nul şi nea,enil.AlberlKer.er~~
canie la hotel .. Plllace·. Oradea. 

ŞEFUL SERVICIULUI 
JNTEND. VJ V.17-lI 

~======-===========~==~====~~n 
f' .. l" •••• " .... '.'d .. '~ •• '''''., •• " ... ''.:-''''.,.,.'':.'""'''~"'''' ......... ''''r II' "". p.' 

) In atent/unea blcgrdlş/ilor g .~' 
t La brânzăria "MA GURA tt 11' ; InltHId. tI. Colonel 

MIULESCU 

No. 17.710, 50 Maiu 1930. 

~ Sir, Ep. Ciorogariu 1. Oradea, Vil' palell procura lot felul de b,On· ~' 
~ (lşlur;" unI suptlrlOl', ZILNIC PROASPETE. ServiCiul prompt. i 
~111U1111111l1l11111"'IIIUIIII~I"IIIIIIIIIiIIIII"~Plllijllllllllli111II11~llIIqIIlUIIIIIiIIIIIJIIiIIIIIIiIIIII~IIII~IIIIlIIlIII""11l1i1IIIIIiIIiIIIUI"IIUIIliIIIIOIIIIP""11Z i" 

Da:: :~Iţi imbrlcatl copiii, elegant frum~~l.r!~~ftIO j 

SALONUL DE MODE PENTRU COPII 

SF--. ~~~========~~~~~~~~§- ta L
I BOlangeria şi spă.Iă.toria ChhUICăJ' 

\ Ştefan SZILAGYI ~~-s:!:r~:!: ~ , 
al Doamnei FLEGMAN. Strada Episcopul Pavel No. 3. et. r. - Oradea 

c J" Aduc la" cunoştintll oDorafei dieJIIlele 
ci de S4mbiitli 3 t 1. c. tim Început v&!1l8rea 

In noua mei prlvalle -,< (fosti Eugen· Buna) 

·.VILHELM KLEIN 

1 Spal!!, curltl!. şi vl'lpseşte orice Imbrlldlmlnte femenlnll şi bllrbllleascil. { 

~ @ 

Cu prllf jul deschiderii p~eluri 4?xlra~ 
ordln~r de reduse. Pri'liU preturile mele 

In .ildn! 1 

I Grădina din DOU I 
Mindri d .. ld..... ,.' ." hrvICIUIII'O ... ;' i ,'" 

·"-~R 
, ~ 

·ATENTIUNE. ~ 

Da .. VOMă ·iNi·~ II 
~~~~~~,~ 

~~~ VE'GH ~~ ~'~.' ~J Eliia românuscl lşi curăţă şi. . 1 Boiangerie şi sp~~~torie chimic! J " 
0~ eli 
• ~ Îşi 'văpseşte hainele Dumai la Piaţa. Regina Maria 2. Oradea I ~ ;: _ .. 

ieftine ti bu.ne 
clutaU; 

~ 
~ 

II II. 1 Il 1 r i a: ~ 
. Stern şi Grossman ~ 

~ 
§;.. PS5agiul. Vulturul Neg. ~ 

I
~ 1'11. Oradea. - Mare ~ 

- - 8l1Ortiment de french- ~ 
_ . kaut-uri. Seetie separati ~ 

I 
' de croitori. englezeaacl 'i$§ 

- - Se poate cumplira ,i J-
- ~ eu. inlesiurl de platII. - ' . 

;,~_.," 

-~:..... ~ ~ s"} ~ ;a..; ~ ~ ~GS9\.:) ~ N N ~ :-..;: ~-. ţI 
.' .. Il •••••••••••• ~ •••••• ..! •• _ ••••••••••••••• ! )î 

S'a desc~ls. gra.'!ln~-cercu.luJ.. t~ 
, CatoliC arao]ata luxos -' ~ 

• . Bucltărle rrancezi şi maghiari. serviciu c:on$tllncios, muzicA agreabJlă~ .• ~ .. 
• vinuri excelente de sol. Bere ,,0 r e h e rll pllsenlan6 desUicuta proaspăt., • ~ 
• Rog sprIJInul, onor. pubUculuf c:onsum!»tor " ... ~ FRANCISC CIPOT •. 1 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 1 "-~ .. ,.. '.1 40~ -"',." - -

F rumusetea : sub' orice 
cu utifuI. 

-. . ~ .-

chip este numaiatuncideplină,când. se . contop~şte 

, . 

'C --.. 

MUZica, desfătarea divină a vietii nu se abate dela '1ceastă lege neclintită. 

PHILIPS,: uzinele CU faimă mondială, cari Întotdeauna au tinut locul de 
frunte in ra~iofonie, au înfăptuit aparatul desăvârşit. 

Impreună cu vorbitorul său, minunat prin cJaritatea sa neasemuită, 
acest aparat alcătuieşte o co~topire de armonie şi frumuseţe. 

l 
j 

f. 

A 

Muzica clasică a vechilor maieştriJ operile reprezentate. pe cele mai 
mari scene din lume, muzică uş6ară 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 spectaco1. . . 

\ ..•. 

''7 

, 
f . 

Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor electrodinamice 
înfăptuiesc această 

SIMFONIE A FRUMOSULUI 

"PHILIPS~~ ' .... 

• c.".!' " _~,",",_-_' •• 

Aceste aparate, ceJe mai perfecfionate dintre foate cele~' 
. existente până în prezent cum şi. foate accesoriile necesare lor, 
se găsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv Ia' 

Librăria. :. ~. ---~,ll "-~~:"'/::':;" .. 

,SOCEC Co.· 'S.· A. 
Oradea. Bule"..... Regele Ferdina.nd Nr.. 71a. . 

Se vinde şi in rate luna~e. 
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