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DtBntatelc Împotriva prEsei 
Fireşte, scrisul noslru se re

feră numai la presa românească. 
Cea streină de inleresele şi a. 
spiraliunile neamului nostru, -
majori/ară şi nu .. minoritară· cum 
greşit esie intillllată, - neavând 
nevoie, nu de sprijin, dar nici de 
o efemeră solidarîtale, pur senli
mentală. Ea esle deslul de puler
nică prin reteaua-i de, paianjen, 
in care i·a încâlci! tocmai pe a
ceia cari ar pulea lua pozilie Îm' 
potriva ei: politicianii români şi 
diferiti "repr. ai aulorîlălii" ce 
se servesc de dânsa în toale 
actiunile lor; încât, şi alti multi 
ani de·aci Înainte, - până n'or 
intra inlre două scânduri toji a. 
micii" şi clientii ei, - inexpug~a. 
bili/alea sa va dăinui lot formi
dahilă. Şi în cazul, când (admi-
tând prin imposibil că aş", dintr' 
odală, în chip magic, s'ar trezi la 
realitale cei în a căror mâni stau 
"pânea şi culilul") s'ar aplica şi 
foilor streine lratamenful la care 
sunt supuse cele româneşti, _ 

de duşmanii neouosifi din af.:lră 
şi din lăuntrul tării, păcătuiesc şi 
mai crunt decât chiar unel!ilorii 
Însăşi. 

Când se facilitează, prin mă
suri ne fireşti, ca actiunea de 
dezorientare o celăteanului, să 
şi atingă efectul urmării, nu în
tr'un fârziu, dacă S~ vor mai re
peta alari .acle de gllvernă
mânlu J vom alunge s'asislăm
fără a mai pulea lua chiar veri· 
tabile măsuri pentru buna men· 
tinere a ordinei in slal. - cum 
cei ce ştiu să proflle de ase
menea favorabile împrejurări, ofe· 
rite chiar de autorilătîle menite 
ai Împedica în actiunile JOI' dau
nătoare, vor începe sii culeagă 
şi roadele asalturilor împolrh~a 
Iiniştei acestui sfat, care până 
azi a rămas neatins de vâlvălaia 
Îndreptată dela răsiirit. 

Un Jăran cetllor de ziare - şi sunt D1.ultt din aceştia şi in 
Bihor - prezentându_se la un chioşc şi răspunziindu ... l ... se cA 
toate foile pe Cari le cerea el Hnu~s ••• · că le-o oprit domnii N a. 
răbufnit in supărarea sa : c ' 

••.• , PăI~ când Dumnezeu". bunul, se supă:ră pe OUt şi vrea 
să ... l piardă, il la intâl mintile 1" .. _ 

Despre a.nularea. Cercefăşia 
al e('1f eril o Ir co :rnuna.le Cercetă~ia, această şcoală 

A In Bihor 
:::tJ de edu~atle. morală, intelec. 

Consecintele lor şi care a.r fi· solu*ia tu.,aUi ŞI mm ales patriotică, 
.... .. a Inceput să ia un nou avânt. 

de Indreptare A. S. Regolă, Principele 
- De vorbă cu d. colonel Anastase Negulescu Regent J:'Iicolae. Comandan

tul MareI Legiuni a Cerceta-
In urma anularii alegerilor co~ laş nume - cu cari ocelaş in- plece. şilor României,dorind să dea 

muna!e, urmand a Se face alte ale- divid a votal de 10-15 ori la Inrâurirea ei asupra si- Cercetăşiei un nou puls, a 
geri, viitoarea convocare a co' cele 18 secjii de volare, câte au tuaţiunii locale, e mult mai adr~sat ~n apel. către toţi 
legiului municipal pazionează din fosl. gravă. Actuala comisie in· acela cart apreCIază foloa. 
nou toate cereurile politice, Pen- Pe de allă parle, 50-60% din terimară, fiind condamnată sele educative date tinerilor 
tru a cunoaşte părerea tuturor cărlile de alegători n'au fost di· de justitie, -- căci anularea vlăstare prin această insii
partidelor politice românesti, am strihuile, aşa că mai mult de ju- alegerilor este o condam- fuţie. 
întreprins o anchetă, începând mălalea poplliafiei nu şi-a putul nare penfru dlcări flagrante Odată cu noul imbold cu 
cu cel liberal. manifesta dreptul şi oblîgajia de şi samavolnice, - nu mai care s'a pornit la ace~sUi 

- el) credeţi despre anula· Il voia. poate rămâne în formatia operă, s'au făcut şi câteva 
rea olegeri/or municipale din Ăcesle molive Împreună cu al- de azi. Comisia trebuie să numiri noui in conducerea 
Oradea? lele numeroase, cari au avut plece şi să se numească o cercefăşiei din Bihor.Astfel 

- Anularea alegerilor muni. drepl efeel f<llşiHc<lrea volului ş! comisie inierimarâ sau mai a fost numiti: ca Comandant 
cipiale din Oradea, poate fj pri- voJnlei alegătorilor, dar mai ales capabilă sau mai ciustită în al Legiunei Cercetaşilor din 
vilă sub mai muHe aspecte. a rezultatului alegerilor, cum o pregătirea operatiilor elec· Bihor, d. colonel Anastase 

Mai înlâiu, din punct de vedere confirmă însiişi senlinfa de anu· torale. Negulescu; iar comandant 
politic gt>neral, această anulare Iare, au fost prezentale de mem- - Partidul liberal a făcut al Cohorhei din Oradea. d. 
Înseamnă o noua şi definilh'ă brii parlidulLJi Jnafional-liberal, apel Contra Anulărei alegerilor dr. TeofiI Moraru. - - . 
condamnare de către justitie, a cari au mers pe lista Blocului din Oradea? Nici nu se poate o alegere 
abuzurilor şi s<lmavolniciilor eIec- Cetăjenesc dia Oradea. _ Partidul liberal n'a fă :uf mai nemerită.-Doui conducă
torale săvârşile de guvernul de- - Dar se vorbeşte cli şi nici un apel, căci sentinta dată toti energiei. harnici si iubi-
magogiei, incapacHătei şi <tI na/ional-tăranişlii au cerul anu· de Comitetul locdl de revizuire, tori ai tineretului. -

siu, preşedinte de tribunal' 
Consi. Şmelf, judecător tri~ 
bunal; T. Vaşca, inspector 
ocrotirile sociale: Gh. Bota, 
fosl inspector şcolar; CamU 
ManuHă, secretar Camera 
de co~ert şi industrie; T. 
Neş, dIrectorul liceului Em. 
Gojdu": Mihulin. directorul 
ŞcoR!ei no~male de băieti: 
~orn!cu, J?lrectorul gimna
zlUJul "IOSif Vulcan", Victor 
Stănescu, prim grefier la Cur
tea de Apel şi Constanfine
scu, directorul Şco alei de 
arie şi wewerii. 

Astăz.i, Sjm.l,at ti '7 'f ... H, 

v.a avea l~.{' 1') '~''';;:::. ' .,:r~e 1 ... 
liceul •• f'·u. Gnid •• ", UI1-';' 
condud~,,:oili ;;el"cdaşld vOt 

sţabili un lJroal'n..,-. _ .... ::1:)." • 
ŞI detalii1~ de ft.::-:'l"'-t, .!',;"(> ., 

face ca [~rcett;:;a dL. P,H'l.,J' 
să ajun!:. k ,'-' '" ,'c, j ,h frunle. - • . , ". -, .. ~ 

dlllt 
uze 
1lrU 

'ior. 
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ale na!lunei dominante dragă 
Doamne, - ziarele scrise de 
nercenarii Pesleisau ai Mosco. 
'Vei. tol n'ar avea dreptul să facă 
apel la concursul camaraderesc 

->i nici al celui mai fără demnitate 

Nu este greu de ghicil că propa· 
gandişlîi comunişli nu aşteaplă 
decât prilejul a aclianll în orice 
chip pentru a demoraliza popu
Iafia; pentru fi scădea prestigiul 
autoritătii. - prezenlând·o ba 
bruia Iii, ca chiar şi impotentă 
fiindcă e .burgheză- - şi pentru 
a·şi inmulfi nucleele şi a-şi atinge 
moi curând scopurîle urmările. 
Să luăm aminte. Să nu ne tăcem 
unelle inconşliente, tocmai ai 
acelora pe cari pretindem că 
voim a·i opri in actiunea de des
frămare a ţării. 

tuturor dezertorilor şi r.I hoti:lor larea? recunoscând nelegalila\ile şi fralI' O seamă de intelectuali 
avutului public. Nu este jus!. Natfom:ll.Iărăniştii deIe semnalate de partidul line- români din Oradea, însufle-

lJupă anularea alegerilor din n'au cerul, an\llar~a alegerilor. raI, a Înfierat puternic şi pentru fiti asemenea [de scopurile 
Capilala tărei. anularea. alegeri· Ei au cerul, Ca după alegeri, să toldallna aelele comise şi anu. educative şi naţionale pe 
lor din Oradea îndepărtată, este se anuleze numai Iisla comunislă, lând alegerile, pe moli lele sem cari le urmăre~te cercefăşia, 
pe deoparte o salisftlcfie justă. pe motivul că, comuniştii au fă. naJute de liberali noi am avui au adel'at imediat Ia această 
cale s.e dă opiniei. publice ro.. cut teroare asupra populatiei prin I complela salisfa~lie. Deci, nu. frumoasA actiune. Intre 0-
manesll de la gralllia de yesl; manifesle, car! însă au fosl con- aveam nici un motiv ca să fo. ceştia se num~ră pân~ azi, 
iar ~e d~ allă parle, o nouă fiscale de poEjie chiar de sub cem apel. Svonurile in acest dnii: Vasile Udrescu, preşe
proba. ca, loale ~amavolniciile tipar; şi pe motivul că Între 1 sens sunt pure imaginatiuni. dinte de hibunal; Al. Atana-

Cu asemtc"lea 'lI .... 1:1 ,,'_'~~ 
nergice ~'j p~('p.lJute i -, . ~ -~ 
deSigur vor' ;"i~~.! În' ~~:;;-~~'1'~ 
toţi frunf~j ·,Jfti ~jY,'-u /lli (L') '" \1. 

sperăm ca In curi:l.tu:Î ...... 
tăşia din Bihor să tnregi:.~-'-' 
treze cele mai f r u ro o ase ....-'-"" 
succese. 

•• -II 
• • • 

~şcrib român, 
Foile ungureşli au păcătuit În 

mod neruşinat În totdeauna fată 
de presa românească. In toale 
o~~e, cind pre~ româ~~ 
fost la unison, cerând respecla
rea Iiberlătii cuvânt ului scris, -
deci s'a luplat implicit pentru 
drepturlle tuturor Ziariştilor din 
areaslă tară, '- • uj s a li "-urile 
Hegf'dlis-ilor, Kahan·ilor şi allor 
!raficanji ai nobilei profesii în 

,In cari s:Jnt numai inlruşi,· ou 
găsilde cuviintă să aibă 
o afitudlne, neuzllată n!ciiieri 
pe glob. Nu numai că nu au 

'. 1 inteles nici in vremuri mari 
! simtul de camoraderie, dar şi·au 

iJ'l permis sii fie şi impertinenti. 
Denaturând evenimentele, în re

, .. ' ',- 1~!ările Jar, au îndrăznit să iro. 
, -'uzeze geslurJle frumoase ale 

il : . ziariştilor noştri profesionişfi. cum 
Il 1 şi ale inimoşilor bărbati polilici 
• 1 ce-Ilu sărit in ajutorul lor, de li 

I l apăra chiar cu pretul vietii ii-

I berlatea presei, pusă În grea 
,. 'Cum pană În aceste vremuri, 

II I Domnii "confrati" majoritari, -
!KI! şi cari În totdeauna s'au bucu-
il. . . raI de solicHudinea ziarişlilor 
II români când au foslla necaz, -
~ au crezul nimerII Il face şi de 
~ .astădată jocul "clientilor"', - cu 
::m toate că sunl în cauză de fapl 

1· ~... şi interesele Jor profe sionale, Au 
· . . încercat o diversiune, ciiutând 

, să diminue:te exceplionala gra-
~ ..• ' i vitate a eVI'nimenfeler, când zia· 
~ li ristul român a ajuns să-şi apere. 

I scrisul luptând În stradă cu cei 
r , ce ii incalcă mai aprig ca ori-
, .. Ii când drepturile şi libertatea, ga-
1], rantate de Constilulie. 
.; In şovinismul lor orh' şi strâmt, 

i· ..- ignorându-ş! chiar propriile 
., interese vitale, - au căzui 
,. în complicitate cu cei ce vor să 
,. . s!ranguleze presa În această Iară. 

. ,..Fie. -
~ Luând act şi de acest sub· 
~ versiv atentat Împotriva dreptu' 

I rilor noastre câşligale cu înde-
.. lunga!e luple, le promi!em slu· 
, gilor de tot deaun a. ale Il huzivi· 
al lor, că nu vom mal trece uşor 

1 
..... -eu vederea şi această lovitură 

de sHlel, care, tocmai pentru că 
are două tăişuri lama· se poale 

ţ să-i sângereze pe dânş" mai 

J 

mult. În riposta noaslră. Şi ea 
Il . nu va Întânia să vie, insă, ca-

II.... ' . V.8. 1.('. r. c. şte: româneşte. Exact cum 
fr~proceda! întotdeauna presa 
!il .! noastră. 

8J ~ te~a~~I~~~n': abu~~;~şl~~~~ al:'; 
!il ! cursul acestei săptămâni, lăsând 
i 1. populalia la discretia pescuilori· ii 101: in apă tulbur~. nu s'au osle· 
il . -nit să cerceteze şi care este 
ii j: starea de spirit în rândurile 
m 1 . chiaf ale celor mai ordonati şi 
~ j, calmi celăleni şi ce fel de svo· 
~ 1 ..... -nUri.onul ma! ba1.aconic decât 
~ .celălall, au circulal; în schimb, 
,. nOi.,gazetarii cari trăim in con-
11 . taci strâns cu publicul ştim pre' 
I .Cis, ce fel de veşti urîte S'(HI 

I "'Iansal în legăturii cu confiscă-
I riie, Câ.te prelinse .evenimente 
I grave de stat~ nu s'au pus în sar· 
I cina interzicerii punerii pe piată 

ii cotidianelor· de curaj din Ca-
pitală! . 

Cei cellU se gândesc la re. 
zultatele dezastruotlse. la reper. 
cusiunile ce le dau În massa 
m8relui public prelinse~e "ade 
de guvernământ"', in numele că
rorn i se' ia cetăteanului ziarul 
şi numai pentru o zi,sii ou poată 
controla, mai cu sea.mij în teri
toriile 'aliplte, versiunile crimi
nale i pm AfiC' 

... VERAX 

Un Zece Maiu 
batjocorit 

Orice popor îşi are sărbătorile 
lui naţionale În cari îşi comemo
rează trecutul, însă, nici unul 
n'are o zi mai măreaţă, mai en
tuziastă, ca Zece Maiu al nostru. 
EI ne·a dat Independenţa, Re
galitatea şi Incoronarea Ce
lui dintâiu Rege al României 
'tntregite. Atunci, cum să nu ne 
bucuram; cum să nu tresalte 
sufletul românilor in -această săr
bătoare a sărbătorilor şi cum să 
n'o cinstim, cum se cuvine? 

Da, aşa ar trebui să fie; dar 
realitatea ne contrazice. Dincoace, 
În tinuturile alipite, sau mai bine 
zis în judeţul Bihor, căci despre 
asta vrem să vorbim, zece Maiu 
se serbează numai a unsprezecea 
oară şi par'că ne-am obosit; am 
imbătrânit înainte de vreme, căci, 
perpetuarea acestui Zece Maiu, 
începe să ne displacă_ Unii, ii 
cunosc prea bine însemnătatea, 
însă, li este foarte greu a se de
ranja, să ia parte .Ia manifestaţia 
zilei. Altii, mai puţin cunoscători, 
le pare fău dupa ziua de lucru, 
pe care a Înlocuit-o Zece Maiu; 
opriţi fiind şi prin bă!aia tobei a 
nu lucra şi îşi găsesc altceva de 
făcut, numai să nu împărtăşească 
fastul zilei. 

pelrecule cu OClllla alegerilor comunişli fiind şi unii condam· Sunt destul cele :> apeluri ~ -- - ---.--------

Le zicem din fot sLflehtl ~- p 

Dumnezeu sii v~ n', ;'.'-Il. 
munca na1ionalîi. L c'.: 
porniţi. 

au avui un. carac. ~er ?en.e. rai PP ,în. f ~ali aceş!ia nu puteau figura pe făcute de tăriinişli, de "maghiar 
treg cupflus~1 tarel ŞI *:le s au !lsl~ de candidare. Nu au putul pari" şi de comunişlf. Din ele REdu~Brl· ~ F fi · ·t! jl. p:~recul dupa un pluu bine sIa' I~sa aduce nici O probă în sus· se vi>de armonia şi înfelegerea .. . p"ntnu VI ZI !tr'~t, ';1;" J 
~th! lle gllver~llIl .ctlre se, pr*:- tmerea nceslor motive, iar comi- tovarăşilor de eri, cari, azi, după· • • • CliI,. U . .};;. i' ~! 
hnd,; democralte ŞI al legallla!el, lelul local aplicând legea admi- ce n'au fosl aleşi, SE': răfuiesc t t· ., b 

~ŞI po_ale lesne oricine Închi' nîs!ral1vă. ari. 64, care este ca· intre ei, pe spinarea bie/ului S:I lUni ar aJneo ~ll·m· atBr~ '1 i'< 
pUI daca <Jceste samavolnicii au legorie, il fosl surprins, ca un ce/ăjeau al urbei noastre. U . - . f !) 
!osl uli!izale 0r~ nici un se.! up~1 juri~t cu pretentii, ca dr, Aurel Numai ducă acea"tă lectie du. ,.. .. .~~p 
I? Capll~l? tare,. ce trebUie sa Lazar: poate cere înfafa unei reroasă, ar putea să dea lulu. ,~ 
fI fo~t aiCI la. Or~dea.' ~raş cu in.stanje asemenell Ilheralii juri- rora gândul cel bun şi să le Regia autonomă a căilor fera· Sângiorgiul, (reducerea ._. . I 

multa 'po~ula!le minOritara ş! de dH.;e. arate adevăratul drum pe care te a hotărît, in urma unei re· Sângiorgiul); băile Sovak.; t <u'~ 
la p:fllena larei. Dreptul d~ Il hotărî asupra trebuie să meargă mâine. Dar cente ÎncheierÎ a 'consiliului de Tekirghiol; băile Oioora; j',~ 

Dm punct ~c vedere local, capacilătii sau incapacilălii, nu.l . unde amhitia şi ura predomină, administratie cfr. să acorde O Vatra Domei; băile VâJcej,~~ {;-.. -
anularea alegenlor de la. Ora: ar.e de;:â! presedinlele comiletu- e greu de prevăzut. reducere de 50 la sută din ta· ducerea pentru Braşov) Şi ),"ll{1'~_ 
dea, are un .caracter ŞI mal lUI electoral la candidare, iar _ Tofuş care r fi sol f' Rele tarifare normale, deja orice Vata de J05_ --
pronuntat şi mal dureros. după aceea, num!li consiliul, la d , d l' ., a u la stafie din ţară; (inclusiv cele de 
Aceast~ unulare, rac\lt~ în conslituirea lui. Astfel motivele e n rep ore., frontieră,vizitatorilor dil'F-1ară STAŢIUNI CLIMATEP'r ţ;' 

Ul'11la unor cercetliri locale, şi probele evidente·. ,i, ,~,~ - Romanii să se deş- Ş'l slrainâ\ate ca'(l \lOl' 'J'<'.'\a sIa . R"du>::.eTea de 50 !CI !';ut- .;;;2: 

de către magistrajii infegri Cllre DU dus la anularea acestor bou .decl~jeA'alneal'e'~lmIJI!ilw. tJaacordaeelQJ"uvorvizita Sf3tiu-
dela Comitetul local de re. alegeri, au fost acelea prezen. granită de orice ambiţii per- mal sus: nile climaterice urmâluare :-':::,'m_ 
vizuire, înseamnă condam~ tate de membrii partidului nafio. sonale şi f.!lcând un bloc Băile Herculane, reducerea se pul~ng Muscel, Câmpulung.Bu
narea definitivă şi disfru- nal liheral. ro,:"ânesc să lupte c~ pute~ va acorda pentru statia Hercu- covma, Paltinos-Sibiu, Au~ora-
gerea complet!!. politiceşfe _ Cori sunt. după părerea unlÎe contra eon~umsmulul Iane; Băile Amara, (reducerea Banat, Anina,' Breaza, Dârs!e-· 
a doctorului Aurel Lad.r, dus, consecintele ce se pot Ira- p~ea. pronu~tat d~n Oradea se va acorda pentru Slobozia Secele, Poiana Tapului, Cortar-
conducătorul Organizatiei ge in urma acestei onuMr; ? ŞI a lredenhsmulw rl,eşăntaf. Veche); băile Felix, (reducerea nic~ Piatra Neamt, Sinaia, Buş-
Naţional ţărăniste din Bihor. !n ~JtOCul lor. să. pnmească pentru Felix Băi); băile Episco- tem, Azuga, Predeal şi BrC!,ov_ 

Condus numai de ambiţii - Eu cred, că anularea poa· In. l~ ere~:m .unei bune ad· paie, (reducerea pentru Episco- Această reduce,.e se (JU aCQl!'" 

personale, dr. Aurel Lazăr te constitui şi O indicatie defini· mlnIsfrafu ŞI un. număr co~ pia); băile Buziaş; băile Baboci, da, de Căfre organele căilor le. 
a trădat În mod continuu in- th-ă, aliit penlru guvern, cât şi re5p~nzător Unel., bun~ ar:- (reducerea pentru Mizil); băile rale, după Cum urmeazrl: 
tereseie româneşti de când pentru facl<,>rii constilutionali. că monu

t
, de .cetăt~nl IU~lnaf?, 13udaki Cordon, (reducerea pen- La dtlcer"Q la băi sau stal,;;]

s'a înfăptuit România Mare. de la centrul RomârJiei şi pânâ d~ aida. n~tionaUtate ş~ reU- tru Buziaş); băile Burmas, (re. ni climaterice, cei in{eresa!i [lor 
Pactând, rând pe rând.. Ii' cea mai Îndepărtată periferie, ~Jle. ar, In aş? proPl'f1':, ca ducerea pentru Cetatea Aibă); plăti un bilei cu prelul In:req 

cu comuniştii şi cu ireden- aclualul regim nu mai are incre· Interesele n.,ap:onale. ŞI de băile Bălţăteşti, (reducerea pen- pentru clasa şi trenul respedio# 

tistli unguri, după cum a ~:;:::V~:i~:elof;i~;r ~~~~~~n~::: ~~ ... in~.cll~ .. r.J,ol.grum .... ':'t~.IslUm.-Ucll.upl.eSrăl'Cnll-u.1 tru Paşcani); băile Bicsad, (re- care lJfJ fi Do/abil .şi pentru fna-
relatat presa cu pl'obe evi- t~t « ' • ducerea p::mtru Safu Mare); băi- poiere numai cuDi;r(l şefului de /~ 
dente, conducătorul parH- de justijie, guvernul Irebuie sii .. e , Rep. le Borsec, (reducerea pentru gartf al sla/iunei balneare ~ 
dului naţional-ţărănesc a 77Z3 .. - . -.. -.. .-,- - Topliţa); băile Ocna Sibiului; climaterice, preiJl'izuftJ pe bole: 

respins categoric orice pro- Desco"'er."rea allor nuclee băile Basna, (reducerea pentru jdră a/le formaliltiţi. 
punere de colaborare cu.... Mediaş); băile Carmen Silva; Bilelele Dor fi viwte dec( c:, 

românii din Oradea. Anula- baile Constanţa; băile CăHmă- către statiunile cari deservesc 
rea alegerilor din Oradea, comunlst.e in Basarabia neşti; bătle Covasna; băile Eio· Mile sau statiunile climaterice 
este cel mai meritat. verdict ria; băile Govora; baile yeoa· fără o mai pr&lÎnde călătorilor 
ce se putea da unui om po- La Reni s'au descoperit in" cufere Intre,"; dt! ii/era/ură Cf)- giu reducerea pentru Deva); adelJerinfă. din parlea admin;' 
mic, conducător de ol'gani- timpu.l unor razii trei or,qaniza- munisiă şi m.mifeste Incendiare. baile Jaboniţa, (reducerea penlru sfraliei biJilor, cu s'a procedat 
zaiie românească din Bihor. Iii c:omunisie - cari llicreau sub Cei arestafi sub o pufl'!rnicd Reghinul Sasesc) i băile lacobe- in frecul. 

_. Cari au fost mofiue le anu
/{irei aceSTor olegpri şi CÎfle 
le a formulat şi sustinut? 

conducerea unei linere /c'mei exco,fă (111 fost lransportafi 111 ni; băile Lacul Sărat, (reducerea Prezenlarea bile/o/al Inlreg 
anume Uza laroco/Jskl. Aceat>fa Isma;!, unde se cantinuă cer· pentru Braila); băiie ,Lipova (re· care a seruH /0 ducere, vo fa-

Aşa s'a Întâmplat cu românaşli 
noştri, baptişti: cari şi-au fixat 
concurs de coruri şi fanfare, toc
mai în ziua de Zece Maiu_ A 
doua zi, care a fost chiar Dumi· 
necă, n'au putut dumnealor să 
facă. acest lucru? Desigur, că nu 
le·ar fi fost imposibil sa respecte 
şi dânşii ziua de Zece Malu, dar 
au !inui mortiş a se manifesta - Nolivele anuIărei alegerei, 
şi într'o zi de sărbătoare a nea· au fost: . călcările llagrante ale 
mului, din ,are, şi dumnealor legei, după cum le conftrmă in
fac parte. Şi încă cum? _ .. S'au săşi ~entinta de anlllar~, ~alii de 
strâns fratii, dela mic la mare, Com1ielul local de reVIZUIre_ 
pe campia dintre comunele Tăut Intre altele mul~e, semna_lez 
şi Batăr. atragând pe langă dânşii ~ n~ma! pe .. c_el~ cari se ret:ra l~ 
O mulţime de locuitori şi de alt I eh~?rare~ car!l[o~ de alegato:J, 
rit, de prin toate comunele vecine, can, d~U~il c~m s a ~rohal pn~ 
precum şi şcolarii baplişfi, cari cercetaTI serioase, n au ~osl eli, 
aveau roluri primite dela invătă- beral: conform p~ev~de;:lor ~a
torm lor in vederea executării tegonce a e legei, Cl, sau rhs' 
program~lui zilei. Aşa, că glasul trib uit unulea şi aceluieaş aleg.ălo~ 
preoţilor din bisericile noastre a cunoscui ca I _devo!a~ .al h<;le~ 
sunat În van; iar programele peletuil". n:afl,11aro~I~n.uHŞt - mal 
şcolare, au fost şlirbite prin ab- multe carii de alegator pe ace· 

s'a dep/asQf acum ct1leva zile cefări/e noli/iene$ti. d~cerea penţru Maria Radna); I ce dovada c(J uizll%ruf poale 
/0 homail. unde În intelegere cu băIle Mangalia, (reducerea pen- benificia de "da ere fa (na-
lin oarecare La'lzu, fllncfilinar Liberalii se opun con- tru Constanta şi Carmen Sylva); poiere_ I 

la prlmăriea de acolo, intentiona fl'sca"'rl'lol' de zl'are băile Malna~: băile Ogl.inzi,. (~e- Asemenea nu se va prevede 
să În/iin/eze dlferde nuclee cO· ducerea· pet:Lru Paşcam); oaJle nici un termen de şedere, el 
munisle ŞI {n Ismai!. In consfătuirea de eri dela Ocn~le Ma~!, (re~ucer~a pentru (lind la discretiunea jiecdru{ 

Concomifenl cu această de- clubul liberal din Capitală., Ocm!a); baile OJ2Ineştr, (reduce- vizil()fnr. 
scoperire. (1 losl arestal /a s'a hofării ca d2 câte ori rea pentru R.-Vâkea}; băile Pe- l' t r. 

senţa elevilor baptiştî; şi, În alte' 
comuni, s'a sărbătorit Zece Maiu: 
tn ziua de unsprezece Maiu, 
penfrucd fnuă{ăforii n'au auuf 
cu cine la ce fi cui. 

Vasăzică, sărbătoarea neamului 
a fost complet desconsiderată, 
de fraţii noştri baptişti. Ce şi-au 
zis dânşii? România-Mare s'a fă
cut, toate au trecut, acum e 
vorba, cine câştigă premiul la 
concurs ?... . 

S'a strâns lumea după ei, ca 
pruncii după urs, De sigur, că, 
dîn cei prezenţi, nici unul nu s'a 
gândit la Zece Maiu, Şi dacă este 
aşa, atunci noi ceilalii români. 
cari l-am cinstit cum trebuiea, ne 
punem intrebarea? 

. Cîne le-a îngăduit baptiştilor, să 
facă acest lucru, chiar În ziua 
de Zece Maiu? Domnul Prefect 
Popoviciu, are cunoştinta despre 
acest lucru? __ Sau, au făcuf·o 
baptiştii din capul lor, şi trebuie 
sa-şi tragă consecinţele? 

Zece Maiu, nu poate fi batj6· 
corit. • 

CI t f t 1 d tf 1 . b'-I P" E' > napOlereo se" oa pu ea ,ace 1Îşi!uill cunoscutJ comUIIÎS guvernu va 01' ona as e troşlţa; al e rme/pesa ten a, 6 ă I 15 O I b' 1930 
Iosif F'.n{em, care sila de de confisdiri, membrii par~ (reducerea pentru Rodna Veche); p n a C Om rle • 
exis/enta ocesfor o"ganizafiuni tidului liberal să preiea asu- băile Pucioasa' băile SIănlc MoI· Aceste bilele nu Dor da drep· 
ş.i core recent scrJpase din tn pra lor răspândirea publi- dova, (reducer~a pentru TârguI Il/_I.'a tnlreriJp'e~ea căIătoriei
chisoare unde-şi ispiişise o caţiunilor socotite sedifio~ Ocna); băile Sabalat, Serghiefca mei la dus mCI la 'n/ors.·· 
ClJndo'lInare' de Irei QfJi. foi ase. In legătură cu aceasta (reducerea pentru Cetatea Albl); Cei cari prin dispoz{/iunife 
pen/ru unelliri comuniste. In s'au petrecut eri câteva in· băile Sârala Monteoru, (reduce- reglemf!nfare şi tari/are bene
Iola! până ÎI1 prezent s' au ape- cidenfe Între câţiva frunfaşi rea pentru Monteol'u); baile Sla- ficioză de () re ducere pe c. f. r., 
rat pf'sle 50 de aresfări_ Deja ai partidului liberal şi re· nic Prahova; băile Săcele, (re- nu mai col beneficia şi de ace-
locuintele ace~/ora s'a ridrcat prezenîantli farţei publice. ducerea p~ntru T g.-Jiu); băile astă reducere_ 

Regionalismul cultural· 
şi regionalismul 

ce se afla şi chiamă la viată I măreşte Q cristalizare a tendin- dar să se desfiinteze? 
toată suflarea intelectuală şi ar- leiQr şi a diverselor manifestari Sunt aci, oameni ai ganduiui; 

1 tistică. . cu caracter oarecum !oral. Acea- talentati ai condeiului; grupaii. 
pa i tic Bănătean de origină, d-I Mi- stă caracteristică poate constituI aproape toli, În jurul unei case 

loia, preconizează ideea regiona- elE:!TI<:mtul variativ in domeniul cu denumirea «l'\ationala", şi to-
In numărul 2 al revistei »Bea- îmbogăţeşte averea muzeului, lismului creativ (vezi art. «Regio- literar şi artistic, precum şi al tuşi nici O emana,luCle, aiara de 

be de grâu« dau peste un arli- dovedindu-j latinitatea; or, în nalismul În arlă" Rev. BanatuI), sistemelor de gândire, pastrand, "Cele trei Crişuri:', mai mLlft al-
col al dlui dr, Ioachim Miloia: . acea de om de specialitate, care şi concentrează tot ceiace e minte totuşi, nota unitară neamului. bum decât revistă_ 
"Muzeul Banatului». Desigur, nu valorifică şi clasează obiectele, gatlditoare şi mană artistică, Un atare regionalism, nu im- Da. sunt oameni cari ar putea 
numai faptul în sine, câ dsa catalogându·le şi rânduindu-le în într'un asalt de preponderenţă În plicâ ex::lusivismul, şi oricine ar contribui neasemuit de mull vietii 
scrie - şi incă foarte frumos - rafturi; ci, şi pe artistul Cu cele viata culturală şi artistică a ţării. veni să contribuie la ridicarea culturale a oraşu:ui, de o manieră 
m'a determÎnat s'aştern aceste mai Înalte studii plastice, dublat Cu o tenacitate sui generis, unui edificiu e binevenit. Insumi cu totul alta ca acelei din TinlÎ-
rânduri, ci, acţiunea prodigioasă de omul cu rară cuitură. Învinge pleiada politică adminis~ am fost rugat să coIabo:ez la şoara, dar, aci e in fiinţă în 
ce o desfăşură colaboratorul re- Acest desăvârşit intelectual, trativa, şi rând pe rând. ies la revista «Banatul» şi am colabo- toatâ plenitudinea: ro:;}ionalîsmul 
ristei «Boabe de grau» şi pildele nu a Înteles ~ă-şi mărginească iveală talentele Banatului, până rat in micile mele mljloace fară politic. Un regionalism imbecil şi 
frumoase ce se desprind din o activitatea numai in aceste do' . acum oprimate sau neglijate: ca aceasta să prejudicieze cu primitiv ca al triburilor-salbatice, 
atare activitate, imi dau imbol- menii, ci lntelegând mersul vre· muzicanţi, pictori, sculptori, poeti, nimic. cari oslracizează orice evidentă 
dul a tace O paralela între viaţa mii, dimpreuna cu dl Sabin Dră- ceramişti, colectior.ari. Aş putea spune că regionali- generoasă, orice tend!nta de pro
cultural-naţională a Banatului, - gui (Autorul operei Năpasta), cu Ideea regionalîsmuiui cultural, smul e mai mult O emulatie, nu gres. Şi când mă. ghdesc cu 
animată de inimoşi intelectuali, - dl Grâdinaru (consilier cultura!), a stârnit ambitia bănăţeanului şi a spiritelor. ci, a elementelor câtă strângere de inima vorbea 
şi starea de catalepsie în care s'au grupat, mai intâi, În jurul s'a ajuns ca Timişoara să dejina locale. d-l dr. Miloia d::! lip::;a unui Teatru 
v~ge_tam cei. din acest colţ de bătrânului savant şi marelui ro· un loc de frunle fata de cele- In raport, Însă, Cll febrila ac- permanent în Timişoara, îmi 
pamant romanesc. man Ungureanu (acuma deceda!), lalte oraşe din ţinuturile alipite. tivitate timişoreană, ce s'a rea· vine să strig aprigi!or politiciani 

Cunosc pe dl dr Miloia, nu determinând şi creind Timişoarei In serile de lungi discujiuni cu liza! sau ce e pe punct să se de aci: africanilor! Da,da ~ AşA 
numai il)- c~lita!e~ de director.:tl I viata c~lturală de a~i. '. I ~-sa, m'am convjn~ ~ă regi~n~-I real.izeze in qrade~, a!ară. de-I de _pri~itivÎ şi de salbatici ca şi 
MuzeulUI dm TImişoara; sau In O mană de oamem zgudUIe m- hsmul nu poate fi mtru TIlmlC un Teatru, ce ZI de ZI e amemnţat afrlcanl!!· _._ 
"::11,..0.00.0:1 ...Ia ........ ţ .. .t"Io ..... I",.... .............. ""- ........... :.. ......... -' ____ ~._..l_J. ....... ~_ ~~-.J.t: ___ ~ __ J.! ____ ._. _II'!" >!. - ...... ..,. ~ • - - - - --
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SporUve 

Foot-ball Asociatie 
Pentru sezonul sportiv al ba

Ionului, ziua de 18 Mai a. c. va 
constitui un eveniment de o im
portanţa capitală. 

Acest mare eveniment sportiv 
îl fac 1 ilează un ma!ch amical de 
loot·ball, disputat Între clubul 
sportiv roman «RomtJnia» din 
Cluj şi clubul sportiv "Crişona» 
din localitate. 

Acest matcll va Începe la ora 
1711" pe arena sportivă «Rhedey». 

Inaintea interesantului match 
«Romania»-«Crişana» va juca 
combinata "Stăruinta» cu combi
nata «Crişana» la' orele 14113' 
Credem că matchul «România»-

«Crişana" va stărui SU deoseb~t 
interes pentru amatoru .balonulul: 
Pentru «Crişana» un mdemn Şi 
o urare de: tempo! tempo! Pen
tru «România» un bun venit prin
tre noi. 
Rugăm publicul românesc, să 

ia parte În numar cât mai mare. 
Luca 

PE$TE prolspfit se ghe,te 
zi'nlc ta magazinul de colO
nhle li delieatese 

BALOGH 
Bul. Reg. Fe rdlnand 1. 

ViUgiatură pentru copii la 
B ~ 'le Ep."scople.- !nformaţlu"l_ •.• pot obţII •• 

Q. .11 Strada Brabanu No. 13. 

Cu incepere de asflizi! 2!lI.biţi-vil, timpul este scurt! 

~/~: --Prin ştiinţă Ia lumină
c;;.:n.penfru prilna oară În locali/ale! 

Profesorul Mistere]or vie(ii 

C.ŞTEFAN .. __ am_-=-= ____ •• ____ ~ .. .a .. __ .......... __ ~ __ 

care. 10.it del. locurile 
,tlnt. atingARd ŞI oresul 
nostru pentru scurt timp, 
A prOdus cea mal mare senza· 
ţie in toate OI aşele mari din 
Îtlm", pe unde a călătorit, unde 
a fost vizitat ele un public 'oarte 
distins, care a admirat arta lui 

de a prezice şi explica 

Gindurile" viaţa .mulul 
Spirit medIul, care prezice: !re· 
cutuI, viitorul, prezelltul . după 
fi:zionomle. fiziologie. m'atema
tiei!, grafologie ,i chiromantie. 
Descoperă or j ce secrde ,i boli. 
Prezice şi deslucşeşte de ase
menea orice afaceri personale. 
cvlllerţul, amOrul. cilslltoria. sard 
na, câştigllri neaşteptate, jude
c~ţi boale .. suferinţe sui1l'r~şti 
de iubire. arată calea de luat 
pentru evitarea accidelltelor fa
taie şi prezicerile lui. Aduce li· 
ni;>tea ti nici odată vrajba con
jugală şJ descrie viaţa din lea
gan şi p a.nă la mormânt. Cine 
il consulta. pe O-sa se va con
vinge de cllvilltele Biblie; care 
:zice: vor aparI' oameni cari 
numai uitâm.lu· se In ochi la om 
il vor ceti găn(J,ul şi destinul, 
sau va veni lHl timp când numai atingand pe b01rtav se va inslinăt 
se esc in fiecare zi dela 9 -12 a. m. 3-1 seara, Cine 

Vizitele' 
a scăpa 

" _. _~. O~singură persoană se primeşte in camer.li. --. 
r 
i 

Str. Saguna. Nr. 10_ O ... adea (ViS8Vis de res' 
• . taurantul "Pisica albaslră") 

Consultl1 şi soţia mea prin ştii~Iă, in lipsa mea. 

DeCi invidia creşte. omul judecli şi cel mai incult critică. 

----------------------------. S'a deschis [asa de Cicrapi ,.ELBE" 
Str, Avram Iancu, Palaful Vulturul Negru. 

Piinii la 26 cor. rabat 
special 2(YJ!a. 

00 o 

Ci?fBpi, mănuşi, albituri de mătase şi fotfelul 

de tricotaje cu pret\lfi originale de fabrică. 

a;Ifu& iA 

~11:lIIlillll!rI!ill~I:l!HIIIIII!II'llllll!llill!!illllllllllll!IIUI1IIIlillllll!li!I!!I!l!I!I!lI'IlIIIIllIiI!II!iUllllil;illl~tlilllllml~llllillllllilllltlllllllli'!lilll'lllllillIlI!I!3! 

4 HELICOl'u Se găseşte in permanentă cum şi laI 
~ ti It comandă: Flori artificiale. Basmale, ~ 
~ Şaluri şi bafisfe de mă/ase. - Se ~ 

§ Industral-Iza- primesc comenzi cu materialul = 
~ clienjilor pentru brodat. etc. i=~ 
~ . rea artelor Monf6ri de perne, baticurt, 
.§ abafjoars-ururf, fele de. ~ 
l ORADEA. mese efe. Preturi mo- =. 
"§ deste. Pentru 'comer- ~ 
~ Str. Riman6cy 4. cianţi, reducere.- ~ 
~~HI!!IIf!llml!1IlIII!lllIllfJllllnU~UlI!HnlllitllHmilIU1I!\WI11L!IIUtlt!\~nl1LI'llm"U1m~nllmll~lmlll1milnIlIUIlIlIIU!IHU!II~111I11IIIIHlltl!IUllnlllll~li~ 

I'NU vă. m'a
F 

•• te·met~ d1e mOII". Inainte de ll: pleca la băi I 
• sau [n vl1lgtatluli, cură-

ţaţl-vă\lfvApsl· b i ., ~1"'t - h- . ~ ţi-vii hainele la olangerla ~I SPg a ona C ImlCa 

-_/ C~Ii'!TA' Pastrăm gratuit imbrlkămintea pân1i la reintoarcerea 
K.. .. dvs garantălld totodată că în urma procedeului nostru 

• 

spedall1lollile nu se mai ating de hainele dvs. - Birourile noastre de primire 
sunt in Bdl. Regele ferdinand 18, Piaţa .UnirW 16 şi Str. V. Alexandri 14. 

L , fi • 
~;li;;illllil1l~lll~lll"mlill!l!liiilllllll:;IIIIIIIJIIIIiIIIiI11l1111U!1'IIIHlllllIlI'lIliIÎliiifDlliiIÎllllliilllilllllll1l!IIIIIIIH!llIllillilllillllllllflillmlIIlIIIUII:& 
~ J 

J . !'s! ;O~IU~C ~ e~ ~ ~ r~f -I .. A.pollo", Pia.ta Reg. Maria Oradea 

... , Hala. de Inobile 
:~. a sindica.tului 

,1 t~,~,~~:=!,~.i~r?or 
executate şi accesibile oricărei PUll-

:~ gi. PreturI mai avantajoase ca ~, 
:i._~. ori unde. Pentru fuDCţ.. ~. 
_ . nari! pobliei uducere. ~_-_=\.' 

;I!f Se fac şi ln!es-It niri de platii, ~I . 

l~ 000 ~:. 
~ ~. .. J 

~':IIII~hlill~II\l!1111i1111'11!i"I~I'11I111111"lllklll"11l1IIlfl\1111\n1I!\1I~IHlln'hllllllUII11!lnl"ll1buullnll~IIIII!1IIII;·"II!IIIIlIUIIIilIIII!flIIlIIIIHlli~ 
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CABINET 
DENTAR 

PIATA MIHAI VITEIlZUL 
NO.7. 

Se extrag fără durere, se 
repară, se plombează şi se 
înlocuiesc dinti; se pun 
coroane şi poduri în aur, 
platină etc. după ultima 
technidi american~!!! 

Preturi moderate! 

Clientii din provincie sunt 
imediat primiţi la consulta1ie 

• • --------------------------------------_ .. 
i 
: Dormeze s ~ vând •. J fjHS~t'D!"ER 
: şi in rate la tapi ţer rr li liLII:! 
: SIr. Alexandri Nr,4. - Oradea 

Tipografia ii f~H"all &. 1 oi~Z;ft Ora
Papet.tlla 'ilc;lI J U1~ IU dea, 

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

Ciorapi, mănuşi şi alte ar
ticole de galanterie se 

cumpără eftin la 

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

Ciorapi. mănuşi, albituri 
şi mare asortiment de galan' 
terie cu preturi de reclamii 
se cumpără la Nicolae 
Szenszk.i .. (Pasagiul 

It Vul!ur"), Oradea 

S'a ·deschis 
frizeria rnodern~ 

Iosif Prohanka 
Aleea Romei Nr. 2. 

Coafor de dame 

Manicur Pedicur 

Vizitali 
marele 

magazin 

B-nul Rea ~le ferjjnand lio. 11 I 
SOSitlull·n~ nn mare 1ran~pJrt 
ne m~rf~ri, am pus fn vânzaie: 
Molino " . deJ(l 28 lei mir. 
Şifon pl. albiluri. 32. •. 
Karton (Slalllbă). 38... 
Barchet . . •. 40. 
Zefir pl, cămăşi • 48 ~ 

Pi! turi 9 r O!l se 
penlru intel'lUlle • 400 Id buc. 
Pliipumi • • • • 600 • .. 
Pânzii pt. cearcea· 
furi de pat, 140 cm, 
lătim.e • • • • • UO lei mir. 
Pân?!1. pl. ce"'fc{'a· 
flui de pHipumi 160, 
180şi 200 cm. Iăl!me 150 
TeIliss-nanel (finet) 35 .. .. 
Stofe bilrbiil('şl1 de 
lână • • • • • 300.. _ 
Panză de ca5i dela 32. _ 
Pânză pl' sallele dela 80 .. 
Feţe de mese dela 100.. .. 
Şcrvete de masă dela 38 lei bul:'. 
Şervde pl. pahare dela 28 II .. 

Cuverluri albe de 
pichet dela • • • 500. _ 
Cuverturi de pichet 
diferite culori dela 300.. ,. 
Pllnză de iută, 100 
clm, Iălime dela • 45 lei mir. 
Pânză de lulă, 140 
Jiijime dela , •• 55.. .. . 
Basmale (ciirp e) de 
IAnă dela • • • • 120 lei buc • 
Basmale (Cârpe) de 
ală dela •••• 25 _ .. 
Ballsle dela • •• \1.... 
Preşuri, 65 clm. Iii· 
lime deJa. . • • 110 lei mir. 
Preşuri 9{) c!m. Iă-
lime dela. • • . 140.. • 

La fel şi celelalte 
articole se vind 
cu preturi extrem 

de reduse. 

, 

-
'Ceoul b~ .... t' r. 18 Maiu 1936 ----
S'a deschis 

Noua franzel:irle 
de lux 

StT. l. C. Brătianu al1ituri 

: de magazinul .Fiume·, unde se gă· 
: seşte zilnic de 2 ori paine proaspatl!. 
, de casă şi de 3 ori franzele şi cor
: nuri cu unt. Rugăm onoratul public 
: a se aproviziona dela noi. - Filiala 
, fabrlcel de pâine AGNEŞ. 

Croitoria bărbătească 

Iosif Hogradi 
s'a mutat pe Bdl. Reg 

Ferdinand 
Nr. 12 

ŞTIRI ŞI FAPTE 
Societatea religioasă .Sffinlul 

Gheorghe· dela liceul de fele 
.Oilea Doamna", Şcoala corn. 
sup. şi Oimnaziul de fete din 
Oradea, va da in seara zilei de 
22 Mai a. c. o frumoasa serbare 
în sala teatrului "Regina Maria" 
cu scopul măririi fondului socie· 
Iăjii. 

Inceputul la orele 21. 
Preturile: Loja 250 lei, Loc 1. 

M lei, Loc II 60 lei, Loc III 30 
lei, pentru stllden/i şi elevi 15 lei. 

Suprasolviri se primesc cu 
multumire, publicându·se pe ca· 
le ziaristică. 

FOLDES 
Pictor de firme 

Str. N. Iorga 12, Oradea. 

Collul IIter ... 

Ptosfifuata 
Sorc'I, umul, Iti soră, 
Ce slai noaptea'n colI de sfradă 
In bătaia vântului 
Şi·a necunoscutului; 
Ce necazuri, ce nevoi, 
Ce nevoi şi ce păcate 
Mi te mdnd pasăre de noap/e· 
Şi pe vifor şi pe ploi? 

Sorc'I, amdrdtc'I soră, 
Du:;mană cu ziua, priefenc'I cu 

[noaptea; 
Tu nu vezi cum moartea 
I/i rânjeşte'n fafă sub slralul de 

[fard? 
Ce aştepti, ce mai aştepţi 
Sprijini fă frudnic de zid sau de 

[grad? .. 

Tu n'ai casă 
Nu ai masă, 

De atunci, mereu 
lndur friguri, fndur ploi 
Fărc'I griji, fără nevoi; 
Nu mai simt durere, 
Nu mal simt pIăr:ere, 
Nu mai am credinţă 
Şi nici Dumnezeu 1 . 

Să·mi scol o haină şi o p.;me 
Mă vlind unui bărbat - un 

[ct1ine -
Şi mi'e tot una de·; hamal 
Sau negustor inavulif; 
Amorul lor e fmpulif 
Şi·' sv(}r! cu scdrbC1 la canal . .• 

I Lucrează cu preturile 

I cele mai ieftine. 
:----------! 

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

Salon .. Tres Parisien" 

anuntă că i·au sosit ultimele 
modele de palării 

LOLA ROSENBERG 
Str. Rimanoczy 12, Oradea. 

Nu ai mamă să te plângă, 
N'ai copil că te iubească, 
Nici o mând omenească 

Iar dac'aducerile-aminfe 
Incearca iar să·şi faec'I loc 
Cu bici de foc 
Ca mai'nainle, 
Nu vreau să sufăr, nu mai vreau ... 
Mă duc În cârciumc'I şi beau ... 

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

oriunde. 

~illllllllllllllHlIlIlllllillillllllllilltl!llIIIt!lllillillllllJlilllllilliliil 

Nou magazin 
de mobile i 

Depe stradă să te strângă? .. 

- Nu 1 N'am casă 
Şi nici masă. 
Şi de n'am, cui şi ce·; pasc'I ? 
Iar de mamă nici nu ştiu 

Ce bună este bău/ura J ••• 
Imi pune'n gură'njurălura 1 ••• 
Şi beau mereu, ş; 'njur mereu, 
Pămdnl şi cer, şi Dumnezeu •.• 
Şi'n viala voastră de fsf~ti, 

Penlru functionarI 20 % reducere 
Piata Mihai Viteazul 14. 

Lângă Catedrala _~=_ 
ortodoxă română 

t Înainte de ti cumpăra orice J 
i§ mobilă este in interesul jf; ! dvs. de a vizita mai Întâiu ~ 

E aşa de mult de·aluncea 1 .•• 
Om găsi! Într'un tdrziu Eu scuip in ea cu spirochefi ••• 

Lucr3rl de tinichigerie 
şi instalaţiuni de canalizate 
se execută efiin şi prompt 

GlZA NUSZBAUM I 

Mâini in brate să mă sfrângd 
Şi atât I CONS T, BARCAROIU. 

vegetarian I ~~!!~i~~.ntUI 
_==_;_: ~a::;~~:t~:t t~;:~~~ :==_i=~_. 

rilor speCialişti, .. 

I Strada Vlahuţa No. n. - Oradea I 
CUttea He,man I 

Cele mai proaspete şi mai 
-gustoase mezeluri 

se găsesc la 
Ludovic Rolich 

lunlor 
Strada A. Iancu 6, Oradea. 

-

unde găsiţi cu preturi con- ;='" 

~ venabUe şi cu înlesniri de 
~ plată mobilă solidă şi ar· -
: tislic executată. i 
~)l1I/11I1IImllil!lll;illllllllilllllll!111II11111111111111111l111ll1l11l!1I1'11i1I1I11!1l 

renovată11 
Serviciul promPt.! ( 

j 

Grădina din nou 

Mindri delicioase -
~"HI 111.1' UI'HlI]!ml.:!!lI!l'II':;~ nlll '1,"1'0' 

~ ~ 

B ~~ă ~~~t~; I 
~ . de h·fil-ne ~ ~ ~ 
~ tăiai frumos şi pe un ~ 
~ pret mode rai, lucrati ~ il la croitoria Î 
~ ŞTEFAN ~ 
I BA]KA ~ 

••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 
S'a deschis grădina Cercului 
. - Catolic· aranjată luxos 

~ Sir.' 1. C. Brălianu 29 SI as ORADEA ~ 

~.ft. ili Iljl:'lliil"~fiinl 

• BUCătărie frillncezii ş' maghiară, serviciu con,tflncios, muzica agreabilă, • 
• vinuri excelente de 501. Bere "O r e h e,u pllsenlană desfăcută proaspiU. • 
• Rog sprijinul onor_ publicului consumator FRANCISC CIPOT • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Frumuseţea sub 
cu utilul. 

orice chip este numai atunci deplină când se contopeşte 

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

PHI LI P S, uzinele cu faimă mondială, cari întotdeauna au 
frunte în radiofonie, au înfăptuit aparatul desăvârşit. 

ţinut locul de 

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

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

Aparatele de recepţie PHILIPS cu vorbitoarele lor eledrodinamice 
înfăptuiesc această ' 

SIl'v1FONIE A FRUMOSULUI 

"PHILIPSI'I 
~ - - --"~ . 

Aceste aparate, cele mai perfecUonate dintre toate cele c 

. existente până în prezent, cum şi toate accesoriile necesare lor, 
se găsesc de vânzare pe preturile originale ale fabricei, exclusiv la 

1r"'b ......, -iLtl· r arIa. 
SOCEC' &. Co. s. 1\.. 
Oradea. Bulev. Regele Ferdinand Nr. 7la 

Se vinde şi in rate lunare 

l 
I . 

Tipografia ,1 lito!l1'8fi8 Românească Oradea - Telefon 87 .. 
• 
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