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las de fală! 
~st1t8tia românilor cllltit mln~ 
" , o problemd 100rt, discutatI. 
rmo daM a /051 rid/cald sdptd-
11'1 Ulcuta in actst loc. Insa de 
Vl datd, chestl.nea a fost tra
I incomplect, - aşa ne Sţr~ • 
~ar,. ŞI ta continua: •.• ,.Cti 
fii discutat aceasta probltma, 
radertJr periculoasa pentru n .. t 
IInU, aa acuzat de aceasta pa
I fdtlt ,1 femeile romOnce. Acu
jiJt au fost adast In mod absol" 
~1It ,1 Iara ca... acuzattle sa lit 
ubatt. Veţi recunoaşte decl ,ub
mia judecdţll şl acuzarJi. Noi 
!tii a11l lost acuzate ,t condam
~ III lipsa, pentru lIina Cd lntre 
Iri! romani se etlndesc de aceia 
~ In, pe lOned noi ,1 se casato
~ cu minoritare. Şi ca sd şi scuze 
F!ştienţa, aceşti tiRuL, dupd cum 
l!ţ(IIIea in articolul de sdptdmâna 
~d, ne lac un mart cap de * d.ln japlul cd am primi o 

Săptătuâna vinului 

iifit... aristocraticd·soclald şi 
Ilald. sa ne înieleeem. Faptul 

ni rar da o tducalie arlsloera
- de unde am primi. o habar 
/11, cdci toate iunlem Jete de 
~ sau funcţionari, şi In şcoald 
i 1/1 aldturt cu minoritare/e, cart 
d cartile de şcaald, In geantd 
ta .Szinhdzl Elet" CII chipurile 
O, de~tntraţllor din ar/sioeIQ. 
~aghlard l-ar trebui sd-I ba
I deoarece plin aceasta se tinde 
/ la cJvÎilzarea şi înobtlarea 

rrrentelor. Este adelldrat tnsd. cd 
Iill român care ne Injurd şi nt 
,dupa ce a parasit băncile 
Qf secundare, îşi complecteazd 
lia prin etlfClumt, lşi adună 

. tin/ele de l1iaţd în cursul nop. 
când se îndoapa, peste mdslIrd 
001. când se dtsfreozd cu cele 

, ordinare jeme~ de stradă, cu şna· 
col/urilo! llliunecatt. cujocurt 

iiMQbile de cd,tl. 10Qte aceste îl 
dEzablizarea flzlcd - de acela 
iţl pdşfnd pragul casniciei tn
intl, aproape impotent/, roşl de 
rlşinoQst, cu dinti roşi, negri; 

I /fUl/oşi, ego/şti. tinând seama 
1 de dorintele şi capriciile lor 
~rhlct inrditi ... Noi jetele tfebuie 
e înecdttz scârba in larrlmi. __ 
Il in cazul ctlnd acest so~u de 

ft se c:âsdloreşte cu noi. Dar 
fericifta noastra, cdzdturile 
ale tintretului român. se ,d

esc - aşa-mi face lmpff.sia -
orltalf. De. ce ? Rdspunsul , 
de Simplu. 

tei ma fi barbali nel'asta ia locul 
1. dela care a învdţat pr! m r le cu

,Se ştie, apOI, cd cel mai decăzut 
rai om, isi respecta mama şi nil 

Curajul Ilteesar de a I se pre~ 
·ln toată murddria lui. Ori, 
U un român, cât o fi el de de-

~o-· 27 Iunie I937 

Incepind cu data de 20 şi pana 
la 27 Iunie, intreaga ţară sărbătoreşte 
cu voluptate - poate e cea mai splen~ 
didă săptămână închinată vre~unui 
produs naţional - săptămâna vinului. 

Se scrie mult despre foloasele con
sumaţiei vinului, se face - mai ales 
acum - propagandă pentru aceasta 
consumaţie. S'a botezat vinul in "la~ 
crima Cristi", "sângele lui Hristos", 
un elixir al Vieţii, i~se aduc omagii, 
i~se consacră. bachanale, afişe, săptă~ 
mâni, propagandă şi alte multe osa~ 
nale nesfârşite. 

Se mai spune că vinul este o "bău~ 
tură care nu trebue să lipseasc.i din 
consumaţia obişnuită a omului". Pen~ 
tru cef Eu personal nu ştiu. Savanţii 
susţin, şi poate că au dreptate, că 
vinul ar conţine diferite săruri mi* 
nerale, proteine, vitamine ŞI alte ba· 
zaconii, pe cari marele public nu le 
cunoaşte şi habar n'are ci toate a
ceste se aHă şi in vin. Ştiu un lucru 
insă, că majoritatea cârciumarilor -
ignoranţi in materie de chimie or
ganică - se pricep Ia perfecţie în 
titrarea vinului cu produse negre, 
din bucătăria alchimistă a cârciu
melor, unde sănă.tatea consumatoru
lui e dispreţuită, la văzul banului. 
Din aceasta bucătărie diabolică ese 
atunci un lichid, sub numde de vin, 
dar care în Joc de cele înşirate mai 
sus, conţine însutit: apă, şofran, săruri 
sulfurice, etc. etc. de al căror nume 
nu mai ştiu. 

Vinul întăreşte organismul. Să ve
deţi încă cum: cu rare excepţii, o 
consumaţie mai exagerată de vin -
şi omul toate le face exagerat - duce 
la diferite comp]icaţiuni ale siste.
mului circulator, apoi la binecunos
cutul delirium tremens. 

cazut, o fald din neamul sdu - deci 
româllcd - reprezintli în Inconştien· 
fiii său, o vaga imagine a mamei 
sale ŞI aceasta·l lmpiedud să se 
apropie, să se cdsdtorl'ascd cu ea. 
In schimb. cu o fatd slrtillă, mino
rltarli. imaginea aceasta dispare. In
conştientul sila li inpinee mai tarI. 
ct'1tre aceasta: e sireinei defamllle •.. 
Aci cred tu ca e explicaţia cdSdto
fiilor dintfe români ŞI minoritare ... • 
Îşi încheie colaboratoatea noasfn'l 
ocazionald. scrisoarea. 

.. .Nu ştm Idacd are sau nu drfp
late In concluzii, lnsd in partea pri
vitoare la felul de vlatd a tJntrttu
lui nostru. colaboratoarea noastra 
are ptlfectd dreptate. 

MOTTO: tllntreagă·mi tinereţt rtînfloreştl astăzi J Aduceţi-mi vin I Vin r 
Flacările lui să mă cuprindă I Vin I Oricare ... Nu sunt pretenţios. Cel mai bun. 
ţredeţi-mă, va fi tot aşa de amar ca viata fU Omar Khayyam 

Am vazut unden, intr'un ziar lo~ 
cal următoarele: ~Tot prin vin se 
combate alcoolismul". Să mă ierte 
Dumnezeu, dar nu înţeleg, cum se 
poate un lucru ca ~cea~ta. Eu ştiu 
ci un beţiv, nu are :l.lt Dumnezeu, 
afară de paharul de vin. Ei, cum să·I 
mai vindecăm pe acesta, de plaga 
akoolismului, tratându·t cu vin? Ar 
fi intocmai ca şi cum ne-am apuca 
să vindecim un morfinoman, prin 
injecţii de morfină. E ciudat nu·i 
aşa? 

In acelaş ziar cetesc: "Alături de 
binefaceri necontestate pe cari vinul 
le resfrânge din abundenţă asupra 
consumatorului, (asta o cred! !), via 
însăşi de pe Ulma căreia trăesc sute 
de mii de familii ( ... mai corect ar 
fi: sute de mii de beţivi ... n. a), şi 
de muncitori, joaci un rol foarte 
important in -... iaţa economică, so· 
cială şi fiscală a ţării noastre" ... 

Foarte bine spus! Mai ales in viaţa 
socială şi fiscală, via, deci vinul, are 
un rol foarte important. Dovadă: 

Sociale: mii de familii distruse in 
urma consumaţiei "regulate" a vinu~ 
lui şi a produselor viticole. O mul~ 
ţime de copii degeneraţi, născuţi 
din părinţi alcoolici, criminali pre~ 
coci. cari înfundă cu sutele puşc.i~ 
riile, penitenciarele, coloniile de 
muncă şi institutele de corecţie! 
Toate in urma consumaţiei aleoo-
lului sub formă de vin. Crâşmari 
neomenoşi - cari plătesc dări grele 
către Stat - pe cari le scot de pe 
spinarea bietului, nenorocit de con~ 

De acord! 

Intr'o recentă şedintă o comisiei 
interimare, 8 part:cipot Si D. Brufus 
Piicuraru. Fiind vorba de starea de 
lucruri de pe piată. dsa a apărat 
)jbertah~o... comertului. adiiugâlld şi 
subliniind inexistenfa controlului. Ba 
mai mnUt dse ft spus eli posfurîle 
de controlori de pitlUi sunt tdât de 
rentabile, incât pentru ajunge acolo, 
oamenii plătesc câte 40.000 lei.. , 

Suntem de perfect acord cu d. 
Brufus Piicuraru! 

Ayem insi regretul că nU putem 
scrie cine ia aceşti bani şi că pri~ 
măria n'o luat inci nici O măsuri 
contra celor cari vnnd posturile 
prevăzute in bugetul oraşu1w. 

SUIp.ator, îndopat cu vinuri falsificate I 
Iat~ rolul important În viaţa socială, 
a consumaţi ei vinului. 
; Fiscale: asta da! Incercaţi Dvs. si 
vă scoateţi o licenţă pentru vindere4 
băuturilor spirtuoase! Veţi plăti sute 
de taxe cu destinaţii misterioase şi 
veţi cheltui bani grei pentru timbrele 
necesare pe acte, acte, acte fără sfârşit 
şi fără nume! 

Pentru fisc, consumaţia vinului nu 
poate fi decât rentabilă. Din punctul 
de vedere al licenţelor eliberate vân~ 
zitorilor. Dar dacă ne gândim mai 
serios, şi interpretând mai omeneşte 
cele scrise mai sus. se vor naşte in 
noi păreri, cari se ciocnesc. Şi vom 
vedea atunci că săptămâna vinului 
este un paradox, ca de altfel toate 
săptămânile, mamelor, copilului, tu· 
berculoşilor, canceroşilor, apei etc. 
etc; etc. 

Stiam până în prezent că alcoolul 
aduce peste tot jale, ruină, boală, 
mizerie, crime şi decădere socială. 
Aşa am invăţat la şcoală. Dar nu 
ştiam că pentru societate este ceva 
util şi folositor. 

Mai citez - ca încheere - o frazi 
din acelaş ziar: "Via şi vinul con~ 
stituesc o importantă avuţie na~o~ 
nală de care beneficiem fiecare, direct 
sau indirect, şi care in specia], res
frânge binefaceri asupra Ţării şi nea~ 
mului". Inchei: binefaceri uneori. sau 
poate de cele mai multe ori funeste: 
pentru individ, familie, neam şi in~ 
direct pentru patrie. 

ş. Negru - ., . 
Dela telefon ... auzlre 

Era fncă - pe vremea turcilor -
in functie telefonul manual. 

DI 5tauber I directorul zIarului 
"Aradi I<6zlony·, vrea într'o bună 
zi. să vorbească cu dl Maior direc .. 
torul lui .Hirlap·. 

ŞI cere centralei numărul res
pectiv. 

Ii j..ge răspunde, adică este in
trebat: 

- Cine-I acolo? 
- Aici Stauber dela I<ezlOny. 

Aş vrea să vorbesc cu d. Maior. 
- Numai d. plutonier e aici DI. 

Maior a plecat. 
••• Domnişoara dala Centrală îi 

dăduse întâmplător... Legiunea de 
jandarmi. 

1 
I L 
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Peg. 2 

Hă1 .. agiu" 
- La noi s'a deschis o stradă 

noua, care a fost botezată a .. , 
.Dragostei". E şi natural, căci multe 
domm-c.hioare·şi pierd timpul pe 

., stada acestei. Se ş! merită: strada 
are şi spital şi apă clirgătoar~. 
Vorba aia: ai de toate. potI petre
ce ca la nuntă! 

"' 

- [n curând se va deschide o 
spalătorie chimică in localul .Mih
de către un domn "şfaiter", aşa că 
acum pot multi să-şi spele panta
loni pătaţi cu zeamă de cartofi 
de mai nainte. 

Buteni 
- La bmchetlll dat cu ocasia 

sfinţtrii unui monument, unul dintre 
particip,mli şi.a rupt un dintr ... Oare 
nu (umva cartofii au fost prea pră
jiti? Sau dintele o fi avut rădăcina 
roasă de alte placeri? 

- Gurile rele vorbesc prin sat 
că misionarul bap1ist care a fost în 
propagandă prin Basarabia, a venit 
de acolo prin ... postă, iar geanta la 
vaporul cu bagaje a trenulu:... Mi
sionarul ne ar putea lămurit cum a 
devenit chestia asta ciudată cu ina
poierea din Basarab!a? 

FABRICĂ DE 
STAMPILE 

GRAVOR 
"Stampau 

KARCZAGI & ILLIN 
ARAD, Str. Eminescu 12 

Pleşcuţa 
- Un blond din Dumbrava are 

atâta corespondentă, incât trebuie 
să o aducă la postă în fiecare 
seară ... Ziua nu poata pentru că a
tunci o scrie .. , 

- Domnul ăla lung cât o zi de 
vară sau cât postul Paştilor, s'a ju· 
rat că nu mai bea decâ bere. Şi 
şi din asta numai atât cât it incape 
În bur1ă ! ... 
AI auzit ci ..• ? 

. ,o fată din Şebiş, care nu vrea 
Să Iie salutată decât în limba ma~ 
ghlară, după ce sa imbolnăvit tatăl 
sâu. s'a dus la un birt unde a 
chefuit ? 

... 0 doamnă forte urâtă din Sâni. 
colaul mic. face 'ronii proaste şi 
idioate pe socoteala unora şi altora 
şi că numai faptul cări femeie a 
scutit-o de a incasa niscaiva palme 
pentru treabi asta? 

... 0 fată din Şebiş - ni se pare 
tot aia de mai inainte - a slă
bit foarte mult de când s'a tnsă
nătoş\t tatăl ei? 

... Madridul s'a mutat la Băneşti? 
Nu 1 Apoi stati că vă spunem noi: 
La Rusalîi s'a facut o petrecere, 
care repede, repede, s'a transfor
mat intr'o bătaie generală. de nu. 
mai auzeai decât t... au t .. vai 1. .. ma
mă 1... nu mai da L. Noi, transmi
tem felicitări t 
Ioeu 

- Cine voeşte să ştie noua in
ventie de a se primi serenadele, 
este rugat să intrebe pe avocatii 
Michi şi Iancu. 

- Ca zice Vasilache şi cu 
petrache, vedeti să nu vă cadă 
râsul in călcâle, mai ales la Vasila
che) Ce zice Petrache a fost bun 
rachiu1 de jneapăn? 

- Baci Eugen este rugat să ne 
scrie cum e chestia cu placintele cu 
care ti acuză Petrache că le-ar fi 
mâncat, sau numai ar fi voit să. le 
mânânce? 

}jravol 

Vin _inişan. 10 Lei kgr., papriC&f de viţel 4 Lei, mâncări mai 
eftine R 
la _ e sia ura n lui Bucure,li, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea 

Popa Ni~olaie... aOIen.oJă! 
- T eiiul unei .. c:ri~ori prboile ne arală 
până unde .:nerge laşilalea ftlCesfui 
• di -d la .... -

Aşa zisul ,.caz· al Popii Nicolale 
din Nă,dlac, care - cr~de:i el- ca 
se va termina repEde, e abia la în
ceput .•. Am promis ca vom comenta 
"scrisoarea de drag::lste" aparută 
săptamâna trecută. Însa trebuie să 
amânam aceste explicatii, pentru că 
am primit scrlsoarea de;mai jos ce nu 
poate rămâne fară un raspuns ime
diat şi promt din partea mea." 

Sâmbăta dimineata. factorul pos' 
tai ne-aduce o scrisoare recoman
dată, ~hiclti dela cine ? .. Dela Anka 
Şutinsky din N.!dlac! N'am vorbit 
în viata noastră trei vorbe cu sus
numita, am rămas foarte mirati 
când am cUit numele şi adresa .•. 
expeditouei .• Cine ştie ce chestie 
senzationala vrea să ne comunice" 
- ne-am zis. Am desfăcut repede 
plicul şi am dat peste o scrisoare, 
cu textul următo_r: 

Nddlac la 16 Iunie 1937. 

Domnule Faur 

In N" 215 al gazetei "Bravo!' 
dela 12 Iunie a. c. a apărat ar
ticolul: A "Ieştelit·o· Popa Nico· 
laie... unde la line sub p. S. se 
zice: fncepând cu Nr. viitor vom 
publica in integime Iraducerea 
scrisorilor sale amoroase etc. 

A::um să căutăm şi explicatia 
acestei scrisori. In primul rând, 
Rasputin - cu tupeul ce·l caracte
rizeaza - vrea sa ne facă să ..• 
capituiăm. Dupa ce a fugit dfnain8 

tea instantelor judecatoreşti de ru· 
şine, azi vine şi ameninta - prm 
procedee laşe, - câ .ne arată el 
daca nu tâcem; Lalis~ază svonuri 
hntezlste prin comună .• Minciuni! 
Toate-s minciuni I R~petam azi: -
nu ştim pentru a câtea oră - Cam· 
pania noastră nu va înceta atât 
timp cât nu vom prtmi satisfactie 
deplină. 

ştim că lui Popa Nicolae i s'a 
pus altH.latiua; rev~renda sau pro· 
c,s contri noastra. Cu proc~sul 
a "feştelit,o·! Atunci de ce nu-ti 
desbr ... că reverenda? 

Ei, dar aici e chestie de.,. obraz! 
Şi, - ati văzut cât de ..• fin îl are 
Popa-Rasputin! Amenintarea cu 
procesele, e bună pentru ciori, deci 
nu numai că nu sperie, pe: sub
semnatul ci din contră îi va da o
cazia să arate şi În fata lumii in 
.halat şi papuci" sau mai bine zis 
"fără reverenda- pentru a-I cu
noaşte toii. .. 

De încheiere, precizăm, că scri
sorile vor apare, aşa cum am anun· 
tat. Deci la .• , recltire pe săp1ămâna 
viitoare. 

Nl'. 211 "21 j 

luăn Nojiţă scrie: 
Mam tăt gân 

ca trQbe săvăs 
şi gi politică o ,m. 
şî amu tUT1Ula > 

• ,li;' -re j 

n~e Su y m~ere Jib 
ca dara u ~ , 
că fac al~gfri ţ$~ 

<Ira,.' tru nembri în " 
t"l"l ~Iff'. 

f u gz a varme 1., 
Apu voI şciti că amu gila . r.;l U 
partigele umblă corlfşi să vd tI~ 
nă că partidu lor ii ban şi &am 
numa ii şciu laşie bine, Apa ~'. 
o spunie cari, gin partige îi :. '1 
b . t· )10 t un. Ruma o, poves luna g/ .. , t 

başe Mrculă gila Cermeiu şi . 
pă ş('ti şicio iti vige voi că c .al ~ 
gin iele is mai bunie o că ull i 

ia unU ca altu. NI 

Avu iacă başe Micuia a 
părece gi cai. On cal iflra jz"j 
dTU şi tarie ca on bibol şi ': 
lalt slab ca drocu gi pucti ~ 1 
măra tăce oasiUe. Şi o um I~. 
başe MieRlă cu caii aieşcia ~ . 
bun dărab ge vreme şi nime ,.ua, 
io zis nimic pdnă lnto zi on I 1" 
păgit carie o vrut să lie oco ~ I 

Întrebat pă başle Miculă: .~,! 
- Apu başie Miculă gi,~ • III 

dumnieia on cal bun şi Il/l Ft b~ 
slab când poti tine doi cai b .~, 

D b . u, 1 . ~II" a aş" luiCU o so uitat 01 rţe 
urât la iei şi o răspuns: . Itl 

Mă. tu nu li. prost când t 
c~o Iăcut măta aşe... apa ii • 
tl~ io doi ~Qi. buni cân~ şÎ 0# :: 
ştel bun fl Şl(ll slab tai odată tril J 

bagă pă căput in ocol... '/IIlr 

Apu aşlI şi cu parUgiIe «iei :'54" 
Al vosta )rşil 

IuAN NOJl/ .l UOl 
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Românii e ..• deştepţi 
Subsemnata prin prezenta vin 

a l'ă comunico, că vă interzic Tiberiu FaU( In urma fraudelor comlseÎn , 
de a se publica in gazeta "Bravo·' ... __ ..... _ ... _ ........ -... __ ........ _ ................ -""' ____ •• "'""'" pitald de un oarecare Mtntlas i il!! ~ 
precum şi în orbi altă gazetă ŞI I veri, a inCtput sd fie discutatd ! f'd, 
scrisorii, despre care se lac. a- r a nou situatta funcţIonarilor pc hlsl 

1 . t· t ~ in Dar cum noi romdnU, - şi md :caJ co o amm Ir. p~n raca, coz - Tiroleza Nr. 1 şi-a petrecut 
t ă i t in seamă cel ce aII in mdna pâl I r~ 

con rar, m vo compor a con- foarte bine şi a distrat pe toti bă- rt. 
sfcintă. Acelea scrisori ~-oti trânti dansând pe după mese. A- cuţitul - trdlesc cu capul In ,1.1 

I t . t y 1 t·t· problema a jost pusei in modal 141 I ua numaI plin tu ca sa fi ce" ceasta.! care a fost eleva lui Semeş 
şi nu plntra a se da publicităţii- şi era cât paei să fie profesoara de mai stuptd cu putlntd. S'a pl 

cu stima: dans dacă nu interuenea mamă-sa anume ca fUllctionarU IncOtfCII 
(5S) Anka Şutinsky. cu biciul la ora de o lspeti din Pân.. fie pedepsiţi. Este Imo,a~. Mal 

sd li se dea salarii din care sa 
După ce-am terminat de cetit a- cota. trai şl apol poate ft vorba dt L 

ceastă scrisoare ne-am zis: .Uite: - Lelul mai nou este aUabet de s Clll pe... . 
de mult n'ai citit o proză scrisa de... şi spune: Eu sunt un om solidar, Catdrui porc, ingrdşat dlIl 'gat 
Popa Nicolaie 1 Justificare: să ve- mai mult decât un prost popular. turt petroliere, pesct1rle şi co d

l
4 

detl, - citind ne-am amintit, de - Stelică, de un timp este su- scuipat in fol de comiucătol la I~' 
scrisorile "typ· ale Popii, către con- părat. că 3 dudui ii lin de gardă şi un minister oarecare, ti este Iij UUl 

ducerea .Societăţii Tinerlmei Ro- nu mai poate ajunge aşa uşor la decreteze: junclionarii caTi fUI d~ I 
mâne· din Năd\ăc, cari au toate toiu . • • nul public sa fie pedepslt/./mă III 
acelaş stil ca scrisoarea de mai Am vrea să ştim când se va re- cd poate funcllonarul acela a 
sus, Deci, scrisoarea este concepută para podul de lângă Primărie??? ptntru a-şi potOli foamea ş/ ac . e 
de cap~ll lut ~as'Pu!in, ,scrisă -: De plictiseală Hilă şi Lazarof nu tocmai atunci când codoşul cu 
probabil de baei GYlorgylcă - ŞI ma.i fac betii la Şiria ci pe sate. .şer sau dracu mai şile el, mi 
semnată de o a treia persoană, Tot Ilşa cu Pundri Nr. 1. bea mai turnlr'o singurd seară sala' -
care nu credem să fie Anka. Ba . bine vinul după lapte acru. pe o lund.. Acesta nu treolt cu 
mai mult, putem afirma că Anka depslt? Ba daI • 
habar n'are de această scrisoare, Leasa ... Dar nu va fi J ... Si scarta . Il . 
care este opera numaÎ şi numai a trafe tot bictul Imptteat sta" ~'llpl 
lui Popa.Rasputin. EI a recurs la Asupra ch~stiunii cu afacerea ca- prOtl/zorla, ce primeste la mând lăs 
acest mijloc laş de intimidare, con- rierei de piatră din Leasa, vom scrie 1800 lei lunar 1 •... Asta e aşa, 
tra noastră, crezând că ne speriem. săptămâna viitoare un mare reportaj. tracd romfinU e .•. loarte de~tt~1 el 

Să vedeti de ce sustinem cele t 
de mai sus. Scrisoarea este scrisă Almaş 0111 practic Ifn i 

!'t' e ( într'o românească perfect~. stilul Unul dintre dictatorU po II rei 
- după cum am spus mai sus - - La locul anumi "Chitoru

a 
dela economici ai Aradului, este cu ,On 

este al Popii Rasputin. Anka vor. Criş In fiecare zi se scaldă dOUă cu di.n cauza sgârcenlei sale pr la. 
b t 1 b â t d i nişte c10ape de paie cât o roată de b 1 ' 
eş e 8 a rom nef e, ec nu la e. icll' 

poate să întrtbuinteze in scrisoare. car. Intr'o zi călatoreşte cu auI '000 
termeni ca: .interzic·, .a. c."; "mă - Câtiva locuitori din Aimaş nu şi când taxatorul ii cere taXi, I 
voi comporta în consecintă": etc·... incap de primarul nostru pentru că zinta un bilet pentru transbor 
Apoi, scrisul este al unui bărbat. se prea ingraşa, mai Iăsati-l un pic - Biletul acesta nu·i bun. 
(Poate baci Gglorgylca ştie cine a că~,i voi venili dală moare el. - Cum să nu fie .biln? 
scrl-o, că el ii "benfentes" Ia Popa). - Dori va repara popicele când - Nu-i valabil. 
Cât despre semnătură, până la ero- Moisă va începe să facă altele DOUa. - Asta-i de necrezut. D~, 
ba contrară nu o credem a Ankă-1 dar aceste vor fi numai prin De- săptămâni călătoresc cu el ŞI 
Şutinsky. Bine inteles că nu ne cemvrie şi poate terminate prin d:auna a fost bun, - veni ris 
sinchisim de scrisoarea de mai sus... Martie. harpagosului nostru. 

--------------------------------~~~~~ 
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Cronica MedicalA 

Turismul 
'scrie ,.ull despre i.fluett.ta biNe
~re asupra orga,.ismului, a vieţii 

r liber. Pent,." acest scop se aran
: tS&1'rsii, lungi plimbdri pe jos, se 
$Irand, ginmasUeă, toa~e, toate î" 
iler, & pare cil ma~i11la "retour 
talure" se in filtrează di" ce în ce 
I"U în linia de conduită Il "omu
oder,,", obosit de veşnica lJoanil 
baII, cu Herv# storşj de tlUmea uci
re din birourt. 
să nu r4mânem în urmă cu "ci
iii' tlici noi, 4ştea dela .. Bravo!-, 
lUI; jOi unele sfat .. " practice, ne· 
: "!lui bu,. turist, sportsttlan, el,. 
~ru a evita ",.ele accidente funeste, 
rla ÎnlJmplat în ffoaptea de 2 O 
11 Iunie, când doi escursiOffişti au 
rlzlli# (n.u la figurat), fiecare 
,tsCU1 sionist, se va aproviziona 
Illcctroscop, spre a putei% mdsura 
~ elelncifăţii atmosferice, iar pe 
i ua instala un paratrăSJut. 
IOlON de plimb4ri Jungi pe tere,. 
IIIlI vor folosi în aeest scop toate 
rrle şi edile de pe bulevardele Re~ 
irn/jlland şi Carol, în special 10' 
IFt unde uzina eiectrie4 a aşezat 
r,SllbterafU. Aici au ocazia de a face 
r.stic4 şj adevărat~ sforţări tentru 
rMţt dealungul şan/urilor abia 
~,porţjunj pJjft~ de gro'i, bolovaNi 
~ de asfall. (Z4u, trebue s4 lim 
Ir"u"oscăton uzinei electrică pen
lu.jJ procurat prilejul bucuriilor 
2r1ll literalmente accidental, chia,. 
l:tltrul oraşului, scutindu'1fe astfel 
~.s4ri în locuri muntoase), 
~irşit amatorii de stra1fd: cred că 
rl fI01' găsi cuibare săK4toase de 
1:7t c# timpul le va procura "op,. 
lII1lIIite:decJt toate er#emele solaTl. 
'pIcercetătorii bazinulu' "moderH" 
r" rara de coborc1.re va dărui din 
• grollse în tălpile selJSibilet 
.' t-tea deveni. abeese plăcute cu 
Ambele actşu d',. urm4 se pot 

l ca plăcute amintiri dela str4,,4. 
~ rezumat câlefJlJ sfaturi şi în
,wlite. Folosiţi-le cu drag, veţi 
waÎ lIşor dogoreaJa soarelui de 

Dr, Flaymuc 

n şi călători 
~ână trecufti. in gara Ineu, 
(gal, Ile din grabă, fie dIn 
~ de seama, a eşit 18, ple-
enulul cu pantalonii desche~ 
~lut8 de mama focului ... 

1\ fost observat şi de nişte 
din tren, dintre cari una 

~e de ce impiegatul asta 
. cu mâna şi cu ... pantalonii? 
, mâna - răspunse o oHă 
- saluti trenul şi perso
CU pantalonii pe publicul 

~ă in~entie 
~'llpiegatului 

lăsa ••• 

,1 saluM ăsta 
din Ineu, 

~ eroare pentru că Reu· 
~;~ntru ajutorare din Timi- , 
F'e cea mai mare şi mai de 
. reuniune de ajutorare În 
(:normântare. Primeşte mem-

la vârsta de 85 enl. fări 
~icalii. Plăteşte ajutoare de 
,,000 şi 24.000 Lei. Inscrie
ltmbri se fac prin agentii 
Iau intre orele 9-12 la 
din Arad, str. L O. Duca 

~lIIlel. 

Inforu.a.fii 
- Hldo 1 Centrala Arad? Aici 

Pârlipraz din Brad. Ce nu şii cum 
mi·e năra~u 1 Dă-mi te rog Ziarul 
Bra,o I 

- Hallo 1 line receptoru, cine-1 
aci? Redactorul Hallo 1 câşfigai pariu, 
că ti~am spus că se 'ntâJneşte ti
tulescu cu ManJu şi au hotărât ca 
să declare război. lui Vaida. lui 
Tătărăscu (vezi fot oameni pe sprân. 
ceană). şi lui Doctor Damigeană, 
lui Ion din Topole,eni şi la câti.va 
Moldoveni. 

- Şi.o să faca tărăboI, bată-1 
focu de război, un război de ~gue· 
rile", la care o si ia parle chiar şi 
Romi BoUă, mai multi oameni din 
Şeitin, până când şi Vidrfghin, ăla 
cu cinci milioane, cu venituri din 
jefofme, ce făcea serviciu pe toane, 
dştigând la milioane. 

- Mîhalache a hotărât, ca si dea 
la unu- n rât. Vrea să-I scoată din 

LWN ... ~ ... 
Iluzia! 

Amicul nostru, Însurat nu demult, 
merge dimin~ata la birou, cu ban
derola de doliu pe bratul stâng. 

Colegii, 11 primesc cu compăti· 
mire şi doar unul dintre ei indrăz· 
neşte intr'un târziu: 

- Ce ti s'a intâmp!at dragă? 
- Stiti, soacră·me8MO 
- A murit? sariră eu gura câtiua 

invidioşi. 
Nu. 
Atunci de ce porti doiiul? 
Eu, vedeti, sunt omul care 

mă •.• amăgesc cu iluzii. 

La Palatul Justiţiei 
Un proces, în care acuzatul este 

un celebru b~tiv ară dan. 
Martor, amicul nostru Mitică Bâr

feseu. 
- După părerea dumitale, acu

zatul a fost beat? 
- Chiar prea beat domnule pre

şedinte. 
- Cum poti dovedi aceasta? 
- Apoi in stradă s'a tocmit cu 

un şofer vre·o zece minute. 
- Asta nu-) o dovadă. 
- Dar cum să nll fie, dacă lângă 

acuzat, nu era nici urmă de şofer, 
replică Mitică al nostru. 

N'ajungea 
Unul, care de nestaginic Ş1 In... 

chjpuit ce era a ajuns în vilegiatură 
într'un penitenciar, a cerut directo~ 
rului să-i dea nişte cirţi să citeasci. 
Şi directorul i~a îndeplinit dorinţa 
dându~i codul şi procedura penală. 
Deţinutul însă le.a refuzat cu un 
gest dispreţuitor: 
~ Dă·le dracului ci p'astea le~am 

citit!... Dă-mi altele! 
Dar directorul nu i-a rămas dator, 

ci i-a replicat: 
- Cred ci nu le-ai citit de ajuns 

clei de le citea·i, nu ajungea~i aici!... 

S'a furat un drapel 
Invăţătorul Const. Coplescu din 

comuna Halaliş, a reclamat ci din 
podul şcolii a fost furat drapelul 
naţional... 

... Hoţul. care a dat dovadă de Un 
naţionalism avansat va mai fi şi pe~ 
depsit pentru treaba asta!... Ce va 
gândi el? 

• Gloria nu mai este ameninţată 
cu retrogradarea. De antrenor 
insă are nevoe fi dumneata nu 
vrei să dai nici un ban, De ce? 

t ori HOSZPODAR "Vopseşte şi curată 
el mai bine A RAD, 
~ Stroescu aI Strada ElDlnesca,J 

T elefoni«:e 
dughian8, pe Doctorul "Damigeani-, 
să tol stai să te gândeşti, că·1 goni 
din BucureşU. fiind-că multa băutură, 
îl pusese'n curcătură, 

- Ha11o! HolIo! Iasă firu că- ti 
pomenesc patrafir.. Hallo BraTo 
redacforu 1, ia miii line receptoru: 
domnişoarn ne· a 'ncurcat şi Inci 
n'am terminal. 

- Vezi te rog să fii discret, că 
de aia-li spun incet: la pollUe 8,'8n
sează, pe cIne nici nu visazJ, numai 
veri, nepoti şi fini, ceiaJalti le sunt 
streinl : chestie de tranzitie, pentru 
opozitie. 

Hai noroc şi voie bună, vedem 
ce~ mal fi 'ntro lună, 

Salut amicalul .,trio· Miclea.Oor. 
gan şi cu M,o. 

Iar pe Hne: le s;rută pe obraz, 
al Iău prieten. 

Pârlipraz .. , r"' ro- .u-....... 

ŞI statul il datora, .• 
Zilele trecute a fost condamnat in 

lipsă" Gavril Dobai, fost primpretor 
in Pecica pentru sustractiunea sumei 
de 50.000 Iei. 

... Ne amintim că la o desbatere 
anterioară, când Dobai a fost pre~ 
zent, a declarat: 

.... Am sustras suma de 50.000 lei 
pentru că statul nu mi a platit su
ma de 280,000 lei ce mi-o datora!... 

. .. Şi tribunalul. pentru sustracţiunea 
aceasta l~a condamnat la un an În
chisoare! 

Tuberkulozls 
A doua zi de Rusalii, pe străzile 

oraşului, a fost organizata o chetă 
in favoarea copiilor tuberculoşi. 
N'avem nimic contra acestei chete 
cu caracter filantropic. ne ridicăm 
insă contra felului cum a fost orga
nizată: Anume, pe stradă trecătorii 
au fost acosta ţi de nişte domnişoare 
românce, dar'M banii se adunau in 
nişte cutii cari purtau o inscripţie 
în ungureşte: Tuberkulozis. 

Păi ce fel de treab,i·i asta Nu s'a 
găsit nimeni să scrie pe cutiile co
lectoare o inscripţie românească, mai 
cu seamă că poliţia a oprit întrebu
inţarea inscripţiilor ungureşti? 
.=::::: ••••••• :::::::::::::::::::::::::::::::::. - -fiU· d .... i: :: a.ne e Tara ii - -- -- -:: -,-. :: S c::ura a ŞI ..... opse"e ii 
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De comun acord .•• 
Nae, sosi intr'una din zilele tre

cute, tot săgriat pe fată la cafenea 
unde obişnuieşte să· şi consume ... 
viata. 

- Ceai cu tine, - îI întreabă 
Mitică. 

- Nimic deosebit, am discutat cu 
sotia ca să divortăm de comun 
acord 1 ' 

Nu aruncati ••• 
programele şi manifestele electorale 
ce vă rămân neîntrebuinţate din ac
tuala campanie pentru consiliul ge
neral, căci veţi avea nevoie de ele 
in alegerile genera.le din toa.mna ce 
vine! 

(Pentru sfat nu pretindem nimic; 
îl dăm gratuit!) 

Pa~. 3 

EpJgraJlle 
Lui Toni. Muncitor ~ ..• 

pilavgiu. 
Jlu~ceşti toată s4ptăIHâna 

Şi ca s4 "14 te ru;'" ezi, 
Când ajungi în sărMtollre, 
Pe .. Bacus" nu 1 1feţlijezi. 

Unui yochiu Iltedi~. 

De câ"d practici Medicina 
Au trecut Îff 1fegltri anii. .. 
La clienţi le,ai luat şi "iaţa: 

Le·ai luai în schi,,,b fi banii. 

Unui dentlst. 
CâJtd scoţi dintii la cliettlt, 
Mulli r4mâtt cam cu decepţii, 
Ar fi biHe de te.ai duce, 
La Poliţii să ei "lecţii·. 

Uaor COlegi, cari critici 
pe collgll avansaţi ca "ne-
pricepuţi- , 

Că ar fi nepricepuţi, 
Poate asta s4,i lezeze? 
Nu se toale! Doar băeţii, 

Se "pricep- s4 •. , aVaH$fU •.• 

Unui perceptor zblr .. 
Verauri terminate 'n !r. 

Toată ziua umbli după "bir" 
Şi-atiugi pe oameni la ,.cbilflir". 
Te sfatuesc tă te fere~ti "biet uir", 
Să nu te· atingă cineva la "mir", 

Dojana unei mame către 
fata sa corigentâ. 

Acum căzuşi la franceză, 
Fiindcă ţi-a pkicut să te plimbi : 
Dela o vreme, ' 
Tare slabd eştr la... limhi, 

Unei dudul, cărei.·i plac 
mult.., cail. 

Te-am surprins pipăind calul 
Şi mi s'a părut şi mie, 
Că ,,'nvăţ-ai u pmtru txamm, 
Lecţia la... zoologie. 

Gura lumei ... 
Unui funcţionar, cu ... clon
diru 'n buzunar. 

Când serviciu faci în trenuri, 
Tu te clatini într'un chin. 
Unii spun c'ai rau de mare, 
Alţii spun c'ai ..... rău de l'in". 

Unui candiclaUa examenul 
penlru ifadu1 de maior, 

La examen ai fost straşnic, 
Spre uimirea tuturor 
Şi de~atata ştiinţă vastă. 
Era cât p'aci s'ajungi .. , maior, 

IOD Topor. 

Unei cutre. 
(Tu ce sI"; la toakf lu_ea) 
C-ai o piel~ atât de jină, 
Pe obrazul tău oval, 
Te rog .il4·le 'n oglindă 
Şi~ai s4 vezi că ai .10001·. 

R. Ustic. 

Lui Ton', 
Timpuri do secetA. Se ud! 
grădinile. 

Ca sa ude·a lui grădină, 
C'un motor lucrează Fritz. 
Numai biet sărmanul Toni, 
St chinueşte ,'un.,. wşpritz*. 

Dela lume,,, 
Lui Mlska. 

Se plânge sarmanul Mişka, 
Ca e ud ca o molusca 
Şi dt~aceia sta în craşmd, 
Unde bea şi bea de .. , uscă. 

Unui medic nsayant· ti ..• 
filantrop, 

Ori ce-ai zice 'i om tk ştiinţă, 
Dit! aceia de elită: 
La bolnavi nu cere plată, 
Ci din contra ii... "achită". 

R U.tiC 
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Româncă sau străInA? 
Articolul nostru din săptămâna tre~ 

cuta a stârnit comentarii variate si in
teresante. cetace davedeşte că problema 
" nt-am impus-o spre tratare preocupă 
dutul de intens opinia publică. 

~i este explicabil pentrucă aceste că· 
sătorii mixte sunt un pericol imens aci 
fI graniţă. unde mişună spioni şi a
ren ţi ai statdor vecine. 

In câteva arricok scrise mai demult 
.m cer.ut mutarea acel~ funcţionari de 
stdt cari - trecând peste orice comi
ckrmte etnice - s'au căsătorit cu străine. 

Spuneam ~i în articolul trecut şi o 
rel'twm li acum ca ponosul acestor că· 
snicii, nu·1 po.riă bărbaţii ci femeile. 
in C4zul .le faţă romdncele. 

Fetelor noastre - le lipseşte educaţi4 
micri burlbezii din alte ţări. 

Ele pomtsc deie principiul că dacă 
au numai puţină anrc şi tot atât de 
puţină şcoala, treblU neapărat să se 
marite "bine' pentruca sa aibă acces 
in aşa numita .socittatc înaltă". 

Nu J'isează altceva decât liberi 
profesionişti sau alte categorii profesio
nau mănoase pentruca astfel ,ăsnicia 
să nu fie pentru de casnicit adevărată, 
ci mijloc de lux # exhibare a toalete. 
lor Şl a lenei de a ~i conduce gospo
daria. 

Visează, ca marirându se să nu lip. 
sească dela nici un bal, dela nici o 
manifestare sociala car, implică toalete 
noui şi alte multe bazaconii d'astea. 
Dtci ţinta fetelor noastre, este ca în 
căsnicie - pe care ele mi o văd decât 
prin prisma existenţei mănos asigurată -
să fie scutite de orice Bderani casnic", 
'l'iaţa scurgându-li se numai in five- o· 
clak· uri şi alte sindrofii de cleveteală. 

Nu se gândesc nici o clipă măcar 
la rolul - marele rol al fetrnii - pe 
cart trebue să 1 aibe alături de bărbat. 
~i nu pot concepe niciodata căsătorii 
adevarate, adică acelea in cadrul că; 
r~a, sa impărtaşească şi necazuri ~ 
bucurii alături de barbat. 

Şi aceasta este greşala de educaţie. 
Mamele ar trebui să-şi crească fetele 

într'un spirit mai democratic, mai in 
legătură cu realităţile 'l'ieţii, pentrucă 
numai în fdul acesta căsniciile 'Vor fi 
fericite. 

Am expus până aci anumite opinii 
despre românce. in articolele viitoare 
vom arăta dece românii in multe ca· 
zuri preferă minoritare. 

Vladimir Barbu 

S'~ d9i3;ude;1 
• Piese de schimb 

şi accesorii. 
Depozitul lângă Dacia 

Cauciucuri, uJeiuri. 

Bella combinazlone ••• 
Un cardinal italian, de o austeri

tate legendariJ, primI într' o zi vi
zita uneia din cele ITIal frumoase 
păcătoase, ducesă au~entica. 

- Oh 1 Monseniorl?, îi zÎse ea, 
viu să mă spovedesc... am comis 
un păcat de moarte •.• 

Şi ducessJ roşie de ruşine. măr
turisi cardinalului că are un iubit 
care i-a cerut ceva, ceva ce ••• 
. - Ah! Monseniore!... -

E oare atât de adorab~l ceeace 
a cerut? Întrebă cardlnaiul foarte 
interesat. 

Ducesa începu să se spovedească 
e'o voce slabă, şi pronunţă două 
cifre sugestive şi revoltătoare: 69. 

Cardinalul inielese. El tresări şi 
zIse: 

- Peccato mortale! grande pe
ecanto J Signora! 

Apoi se îmblânzi şi adAugă: 
- Peccato mortale! • • • Ma clle 

be!la combinazione I (Ves). 

00 
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Misterele • unuI calendar., 
Ce s'a găsit În calendarul din biroui brigadierului Andr l 

j , 

Ordog din Pâncota. - Agresiunea contra notarului din Sânlea ' 
In . %iarul "UnivQrsul" sosit Vi

Mri la Arod. direcloral R08lru 
PIJblică următorul ",ticol: 

SenHmentele ce ni le păstrează 
concetetenii minoritari sunt cunos
cute mal mult din presupuneri, de-
oarece, in ultimul timp, numai rere 
ori aceste sentimente s'au manifestat 
In mod public. Aceasta losi nu in
seamnă o schimbare in sufletul pri .. 
IIOftltorUor de eri, ci o tactică spre 
a se seuH de urmările fireşti ale a
cestor .entimente. Ura ce Re·o 
poartă nu se mal manifestă prin 
mijloace directe ci prin ocolJte. Incat. 
numai obserdnd to8J1e atent mani· 
festatiunUe lor. 11 se poate descifra 
sensul. ŞI manifestarea aceasta 0-
colitii n'a fost Impusi! cum s'ar cre-

de ,i cum ar fi normal pe eaIe o
ficiali, ci mal mult In urma reac
jiuniJor spontane ale romanilor izo
Inp ,1 a Inte"entiel presei ,lin spe
cial a ziarului nostru. C. toate a
cestea, dh, când In cind, ."em tz· 
bucnfrl neshlp6nite din partea mi-
noritarilor, cari conslitue pentru noi, 
şi ar trebui si consHlue ,1 pentru 
.ulorltătlle de aid. dovezi irefutnbUe 
despre ade"ăratele sentimente ce 
ni le păstrează minorltarU pentru 
tot ce este romAnesc, tncep6nd dela 
"lidici şi pani la opIncă. 

In sprijinul acestor aflrmatiunl ale 
noaslre, .om aduce două cazurI, 
ambele petrecute acum cile .. a aile 
In Judetul DOStru. 

Senzaţionalul conţinut al unui calendar 
Primul: agentul de urmarire Teo· sibDuI pentru lămurire. chestiunii. 

dor DregaUna, de la perceptia Pin- Şi facem această rugăminte cu a
cota, s'a pre~entat pentru incasa· tAt mal mult d. in comuna P6nco' •• 
rea unui impozit la brlgadlerul cine.,. - desIgur interesat - 8. a; 
Andret Ordog, din seniciuJ S. A. '9\1t grijă si r8spândeftSC8 s"onul 
R. pentru intreprinderile industriale că. .• intreagfl afacere "n fi aranj8tă. 
şi imobiliare din acea comună, unde Syonul. fost 'llnSat desigur de 
patroneaza un oarecare Arminlu minoritari, iar scopul e destul de 
Hertzko. Agentul a Intrai in biurou uşor de bănuit. Socoteala lor a 
fi, din obişnuită, s'a ullat pe pe· fost insii greşită, deonrece s"onul 
refi. Pe unul din el a ziiril un ca- n'a prins decât tot printre ei, romA· 
lender, .. echi de 10 ani. adică din nU ned6nd.-i crezare. 
1927. Impins de curiozitate. egentul 
de urmarire 8. inceput să intoarcii 
foile calendarulul $i spre marea lui 
surpriză 8. constatat că fotografiile 
Regelui Ferdinand. a M. Sa Regi· 
na Maria şi a d-Iui Averesca a' 
veaa ochii scoşi. Dându-,i seama 
de gravi!atea acestui fapt descope
rit printr'o simplă întâmplare, Teo
dor Dragnlina 8 avizat postul de 
jendarmi din Pâncola. Şeful postu
lui s'" dus imediat la biuroul socie· 
tătii. Constatând veracUatea celor 
afirmate de ngenful de urmărire a 
confiscat calendarul îri chestie. 1n 
acelaş timp, a dresat un proces· 
,erbal prin care constată faptul. A 
luet şi interogatorul brigadierulul 
Andrei 0rdOg, dar acesta sustine 
sus şi Iare că nu el e VÎnov&tul şi 
că nici nu ştie cine poate fi 

Postul de jandarmi din Pâncola 8 
inaintat calendarul legiunii de jan· 
darmi Arad. care 8. dispus conti· 
noarea cercetărilor pentru stabtlirea 
vinovatului. 

Svonuri ..• 
Acestea sunt faptele. Nu ne in

doim nici O dp8. că bravo ofiteri 
din fruntea legiunii de jandarmi vor 
face lumină in această afacere. 
Lucrul e greu. o ştim bine, căci 
trebue de luptat cu îndărătnicia şi 
solidaritatea ullgureascii. Tocmai de 
acee~. adresăm legiunii de jan' 
darm' rugămintea de a face tot po· 

Notarl_ din Sânleani 
Al doilea caz: notarul român 

Gheorghe Novac, care face serviciul 
fn comuna Sânleani, din apropierea 
Aradulul t a fost atacat, pe când se 
înapoia cu bicicleta spre casă, de 
Andrei Hoff, insotit de mai multi 
locuitori din aceeaş comună. NotaruJ 
a fost bătut grav şi ameninţat cu 
moartea. . 

Nu putem şti deocamdată moti
vele care au determinat pe Andrei 
Hoit şi pe insotitorii săi să recurgă 
la acest gest atât de indrăznet fată 
de un notar, reprezentant al statu
lui in comună. Presupunem însă că 
motivele n'au fost atât de grave 
cât fapta lor. ŞI atunci trebue cău. 
tată altă explicaţie a agresiunii mi
Jloritarilor dîn Sânleanl. Şi noi n'o 
vedem in altă par ta, decât în tole
ranţa arătată de autoritâ1i1e noastre 
fafa de comunele minoritare, când 
au permis ca în aceste comune să 
functioneze notari unguri sau nemti, 
în unele locuri chiar evrei. In ul· 
timul timp, însă, notarii minorîtari 
au fost mutati in comune româneşti, 
in locul lor trimitându-::e notari ro-
mâni, ceeace, in general. nu numai 
in comuna Sânleani t a produs n~ 
mu1turnirea g-:merală a minoritarilor. 
In felul acesta se răsbună acum 
miopia conducătorilor din timpurile 
imediat de după Unire. 

M • ve d ... w*.· .... _. • ... ;* Jeli.. • • $ ..... , . 
In fine: Ştrengaru arestat! 

- Satisfacţie -
Sava Demian Ştrengaru şi lUe Şi dovada că sunt vinovati de 

Messer, - cine nu·i cunoaşte? - activitate subversivă. mai precis 
au fost arestati pentru comunism... comunistăt o formează faptul, că 
Este adevărat că tribunalul le-a in. aceşti douf indivizi, cari au bătut 
firmat mandatele, dar aceasta I1U monedă - pentru ei - din dolean
este o dovadă că sunt nevinovati, tele muncitorilor, nu au dat ni:::i cea 
după cum nici arestarea nu e o do' mai slabă desmintire acuzatiilor ce 
vadă de vinovălia lor. In schimb, e le-a adus presa din Capitală, in 
sigur, că arestarea s'a făcut numai frunte cu .UD·versul", "CurentuL" şi 
in baza unor fapte t cari stigmatize- "Porunca Vremii". 
azil pentru totdeauna activitatea sub-.. De altfel, activitatea acestor doui 
verslvă a acestor doui oameni, cari .. corilei" mînusculi ai oraşului nostru. 
se pretind reprezentanti ai partidu· va forma obiecful unui mare repor· 
lui domocrat·socialist. tai al gazetei noa~trp.. 
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A1t fapt, care trebue să.] 
tim in legătură cu agresiunea 
yârşită asupra Dotarului din 
leani, e acela ci, acum 2-3 
Jn acea comună a fost omont 
către minoritari agentul de 
rire Banu, român din Arad, 
dovedeşte ci locuitorii
ritari, repetăm - nu sunt la 
mul gest agresiv faţă de 
narii Statului I român. Şi, p. 
prin asalinarra agentului 
agresiunea faţă de notarul G 
ghe Novac, apare cu totul Îl!1 
lumină, care atrage dupi . 
numite consecinţe ce le Yr 

plicate in toata severitatea 
Noi am ţinut să. .emnală 

suntem siguru' ziar care of· 'M 
aceste lucruri, atât opiniei . flrtl 
cât şi autorităţilor. Acestea ~ 
urmă au datoria si ia n:W u ~ 
cuvenite, dar in aşa fel . . tre 
ee simtă. că. suntem stăpâni 

CeartA seacA .•• 
Intre comercian ţii din Arac. 

spectoratu! muncii se duc tIl 

pentru fixarea oraşului de v3li 
nu închiderea magazinelor. 
cianţii vor si păstreze orarul 
iar inspectoratul se pare ti 
unul nou: dela 8-1 şi del. 

Noi am propune a treia I 

magazinele să fie deschise .1,' 
dimineaţa, la 5 dupi amiaz' Isa 
putea scălda şi comercianţii ~ 
ctionarii!.... ~ 

------------------~. 
NU vA PlERDEŢI TlMPti. Q/; 

.e 
cautân.d in ziare şi reviste '. nd. 
pomenesc ~ul!l~le dv •. sa? .. ,_ 
lemele can va mtereseaza. caa u, 
tuţÎe special creată şi bine OIi 
pentru aceasta poate face acest h· 

bine şi mal cftm ca dn. 
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