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fâmplarea a făcut ca în timp 
. in sala mare de şedintă a fri· 

ulului se desb Mea procesul 
'entat lui Sfoian, şeful garaje· 
. ,Epstein, să fie pus in liber· 

e. Dar să le luăm pe rând. 
. !oian a fost deferit judecălli 

Iru că ar fi injurat poporul 
ânesc şi pe M. S. Rege:e, 

unând intre altele că românii 
ni nişfe pungaşi, buni numai 
coarnele plugului, de curvă-
ii, somn şi lene. 

marfotrii, ascultaţi, aproape 20, 
I mărturisit, cu oarecari ezitări 
II partea lor, că da, Sloian a 
IUS lucrurile aceste. Ezitările 
orlorilor, le-a adus din partea 
Iărălorului replica: 
~- Sunt constituiti in bandă 
Inlru a se scăpa de Stoian! 
Mercuri seara, după lnl'heie· 
'a desbaterilor şi după ce pro· 
ITorul - d. Gulunoiu - şi-a 
stil rechizitorul, iar apărătorul 

d. dr. Micloşi - pledoaria. 
bunalul a căzut În divergenţă, 
mând ca Joi să se complecteze 
un al treilea judecător. Prin 

mare, joi dimineaţa, tribunalul 

a judecat iarăşi procesul. De 
astă dală, ezitările martorilor nu 
dus la contraziceri. iar apărarea 
a subliniat diferenta declaraţii
lor făcute de martori in cursul 
instrucţiei şi cele făcute in ins
tanţă. Toale aceste au dus la 
achitarea cu unanimitate a lui 
Dimitrie Stoian l... 

Cazul Epsfein 
Acest caz se cunoaşte. A fost 

pus in libertate. Pe ce motive. 
se va vedea. Dar pe noi nu asta 
ne interesează. 

In timp ce Epstein se afla în 
arest, prietenii lui de inimă şi 
afaceri nu s'au dat înapoi dela 
incurajare. L·au vizitat la închi
soare. îngrijindu-se de apărarea 
lui. Unul dintre apărători - e 
uşor de ghicit cnrc ~ nu s'a det f 

înapoi dela a-ş trimite secretara 
]a închisoare pentru a-i duce un 
pachet cu alimente... Asta pro
babil tn speranla unui onorar 
gras. Dar se vede treabă că a 
uitat că Epstein a dat soţiei sale 
să ducă acasă suma de 25.000 
lei cu care intrase în inchisoare 

şi că nu şi-a lăsat nici un ban 
venlru cheltuelile mărunte şi per
sonale •.. lnsă. În timp ce la Ep
ştein în celulă se perindau prie· 
teni pentru a se "aranja" cu el 
în caz de "necaz". Ia locuinta sa 
el'a lin aH fel de pelerinaj: o se
rie de avocMi români, bine si
tuati din (oate punctele de ve
dere, bateau capul dnei Epstein 
cu (:iferife oferte de apărare a 
soţului ei în condifiuni din ce În 
ce mai mai avantajoase. Ce să 
mai vorbim I A fost o adevărată 
licitatie, care de care oferindu-se 
in conditiuni cari - ca să între" 
bilintarn un fermen comercial -
nu sufăr concurenta nici sub ra
portul preţului şi nici sub cel al 
posibilităţilor de scăpare cu fata 
CII rată 1..: . 
::\cum Epstein e pus în liber

late. Ce va fi de acum inamte. ~ 
se va vedea. Un lucru constatăm: 
s'a sfârşit spectacolul degradant 
al advocaţilor cari s'au oferit. 

Apărălorii lui Epstein şi-au fă
cut datoria, pentrUCă li s'a cerut. 
Nu ei trebuesc condamnaţi, el cei· 
lalti, - de cari vorbeam mai sus!. .. 

•• S. .. N8.m .......................... "V~ ............ _ ............... ~._.mRa .......... aR 

)espre bârna din ochiul propriu 
, Sau când. oamenii fac imprudente -
utr'una din zilele acestea zia
.Aradi K6z16ny" anunţdnd că 
lociaţia Ziariştilor şi Publicişti
l~omc1ni din fiwd" a cerut pri
riei concesiunea teatrului comu-
nu şi-a văzut de treabă ci s'a 

cat de afirmaţii gratuite şi iro· 
Ii fără rost. 
pune Între altele, că cles'pre G

atia aCcClsta s'a auzit prima 
j c<lnd a voit să orqanizeze 
I f1radului, şi că atunci s'a vă
de ee- e capaVilă asociaţia. 
entn.l scribul fară memorie deja 
Ijtul ziar, amintim că in "Bravot" 
arătat la timpul :;ău' motivele 

:ru cari nu s'a putut organizcl 
. l"iradului, precum s'au ară
il acei cari au pus piedeci. 
că ironia deplasată şi cu miros 
parvenitism CI autorului, a ră
fără efect. 

)t ~utOtul copodoperei din "ri. 
nal spune că "l1sociaţia zia
:lr şi Ptlbliciştilor Români din 
[il ar fi o grupare rapidă a 
oameni de pe stradă cari s'au 
deOdată ziarişti, şi acum vreau 
ungă şi directori de treatru. 
.a~ociaţia este o grupare re
hnllră este adevărat Dar prin
lembrii ei nu este nimeni cu-

les de pe stradă şi transformat 
ael-hoc În ziarist sau publicist. 
Toţi sunt oameni ca trecut în ga
zetărie, scrupuloşi şi geloşi de 
breasl(l lor, aşa că nu ar fi admis 
alături de ei, foste calfe de perieri 
(lzefel~ăt6) sau foşti vânzători de 
prăvălie, cum au fost admişi nu o 
dată în redacţia "tlradi Kazl6ni', 

Prin urmare să fim bine inţeleşi: 
"l1radi I\oz16nyli să nu arunce pă
catele proprii în cârca altora, cari 
până acuma i-au considerat - luati 
fiecare în particular - oameni cum 
se cade. 

Dar de unde provine necazul 
celor dela ,,71. K.'? Simpltl. Din 
faptul că "risociatia Ziariştilor şi 
Publiciştilor Români din l'irad(j a 
cerut să i se concesioneze teatrul 
comunal, - care până acum a 
fost concesionat esciusiv minori
tarilor, - pentru a-I utiliza în des
voltarea programului propus, de a 
·ri15pândi pe ori ce cale slova şi 
cultura românească. . 
Vă asigurăm Însă că, pe scribul 

dela "fi. 1\." nu aceasta-I intere
sează ci faptul că teatrul fiind în 
mână românească, trupele minori· 
tare nu-şi vor mai putea face de 
cap prezcntând piese Ctl husari, 

cânkcc ungureşti, cu subînţelesuri 
şi... nu vor mai putea fi în tovă
răşia artisteIor şi subrdelor din 
trupa minoritara, provenite din 
foste manîchese şi coafeze .. 

S'a afirmat în repetate rânduri 
de presa minoritară, că teatrul din 
llrad -- clădirea - e teatru un
guresc şi că se cuvine de drept 
trupelor minoritare. Eroare pro
fundă. Clădirea teatrului e proprie
tatea ofcJşului, iar oraşul fiind ro
mânesc, - se cuvine ca să fie 
dat, cu preferinţă, românilor. 

Ori. în urma atacurilor şi arti
colelor insolente gle presei mina 
ritare, - cari au avut caracterul 
unui şantaj faţă de primărie
conducătorii oraş;,dui trebuie să 
excludă dela cO!lcesionare orice 
trupă sau pdent minoritar pentru 
a se termina odGtă cu ei şi cu ca
botinajul lor artistic. 
.... a ___ .~ ................ . 

Mai rău.,. 
Unul dintre prietenii nostri, 

mai rău la gură ca o viperă, au
zind de scandalul dela Madâr. 
a zis: 

- li rău Madâr, dar ăştia dela 
telefoane îl intrec r ... 

3 LEi 

După Olimpiadă 

Ecoul măretelor serbări spor
'ive dela Ber'in, s{ărue incă in 
aminlirea multora. De sigur, 
faplu' că remânii deabia in u'
tima zi - la probele de căIă. 
rie - s'au evidenţiat, este pen
Iru noi destul de dureros. Toate 
- Sau aproape toale tările au 
dovedi' calilă" atletice, doar 
noi am rămas să ne sbatem In 
acelaş ucigător anonimal de 
până acum. 

Vina însă nu este a materia. 
lului atletic uman de care dis
punem, ci mai mult a forurilor 
spor'ive superioare, unde dom~ 
neşfe aceea incurie şi indo. 
len,ă caracteristică lu'urol' fn
ceputurilor. Căci - în general 
- mişcarea sportivă româ
nească, este la incepu' ••• de 
vreo 18 ani şi decând s'au pus 
bazele ei până acum când s'a 
vo'a' legea O. E. T. R.-ulai, dom
nia bunului plac a stăpânit-o. 

Desigur, diferUele f~deralii 
sportive, coduse de oameni prea 
pu,in scrupuloşi şi câte odată 
chiar prea pu,in pricepufi, n'au 
pu'ut progresa, deşi în ce pri
veşte fondurile, nu le-au lipsit. 

Şi totuşi n'aa progresat, şi • 
in competi,iile de mare aaver~. 
,ură, n'am reuşit nici măcar 
să facem o cât de onorabilă 
figură. 

Un fapt petrecut la Olim
piadă, Uus'rează perfec' nu 
namai indolenta condacători
lor, Ci şi prea pu,ina discip. 
lină sportivă a reprezentan,i
lor noş,,;. 

La concursurlle de 'il' - deşi 
avem ce' pufi,. aci reprezen
'an,i de valoare - concuren,ii 
români aa fost elimina,i dela 
început chiar~ pentru nepre
zentare. 

Cum a "pu'a' deveni cazul" 
cu neprezentare, nu ş'im, dar 
sunlem pe drept cuvânt in'ri
ga,i, deoarece românii aa ple
ca' de ... acasă spre Ber'in şi 
'oluşi la concursul de ,ir nu 
s'au prezen'a', 

Deschizând o mică paranteză 
'inem să amintim aci şi sche
lălăi'uriln presei din Sărinda,. 
în con',a Olimpiadei oreani
zală de Germania Nationaiistă. 
Ţinem să mai subliniem aci şi 
an articol prin care d. Nicolae 
Iorga ,ine - î,. aceeaş ches
.iune - isonal Kahalului, b1as
lemiând Olimpiada. 

Ceeace ne miră insă nu este 
atitudinea ontispor';vă a d-'qi 
Iorga, ci conglăsa;rea fi .. cu 
presa jidovească, în con 'ro că. 
reia a luplat şi d .. sa ală'uri de 
patriarhu' mişcărilor na,iona
liste d. 4. C. Cuza. 

I Continl/arl' in pagina III-a) 
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HăJmogiu 

- Din partC(l unui distins preot 
primim o intimpinare prin care 
suntcm rugat! să precizăm că a
nume cine-i .. preacucernicul ţap 

, cu bC!rbă ", pentruca să nu fie bă
nuit vreun preot. Precizăm aci că 
nu-i vorba de nici un preot intru 
creştincască lege, ci de un preot 
al zeîţclor Themis şi f1streea -
zeiţele legii şi dreptăţii. 11cest ţap 
cu barbă, e acum foarte necăjit, 
dar nu pe noi, ci pe iadă, pen
trucă la târS]ul de pe "Găina", apu
când-o setea s'a lăsat adăpată, 
sub stufişuri, de către un altul, cu 
bere. Bre, bre, şi se mai cheamă 
că eşti român ... şi-şi bate o jidoafcă 
joc in halul ăsta de dta I ? ! 

• 

- Unei dudui, maaare funcţio
nară, i s'a cam strâmbat gura, şi 
a sosit - cu gură cu tot, Ia I1rad, 
pentru ... "răpălaţiile" cuvenite. O
dată "răpălită" gura, desÎgur că va 
rânji mai bine şi mai estetic fun
cţionarilor dela "Mica" ... 

Brad 
- Intre Baia de Cfîş) f1rad şi 

Deva circulă cunoscutele autobuse 
ale societăţii anonime în doi: fi
dam Sebastian şi Gabor Petru. Şi 
ci reulă autobusek aceste, ceva de 
speriat, tot la oră fixă, adică di
mineaţa la 6 pleacă din Baia de 
Criş. Dar dacă păcatele te pun să 
nu fii la 5 la locul de plecare, 
te-ai ars, căci locmile sunt ocu
pate cu două zile inainte! de cu
tare cărndţar, după care trebuie 
să mai aştepte 15-20 minute după 
ora de plecare. De altfel persona~ 
lui acestor autobuse e de o poli
tetii vecină cu a locuitorilor din 
Bucureştii No. 2, - din apropie
rea Bradului, iar ca să·i zicem pe 
nnme, - adevărată ţigănie! 

- La matcbul de wolley.bal1 din 
Gura-barza de ce n'a îmbrăcat 
toată echipa funcţfonarilor tricoul 
de sport? 

- Studenţii ob işlluesc ')ă [((că 
furcicandine seara, pe eorso, pri
mind o celebră pereche amoroasă 
cu melodia "Gelozie". 

- Din proectul de parc a ieşit un 
ţarc de oi. Punctul de atracţie a 
grădinei il formează fauna Oi dăn
cile dela tennis peste zi şi ţfgăn
cile de pe celebrul dig peste noapte) 
şi flora (buruenile primăriei). 

Revanşa Negusului 
Inainfe de alergarea la 400 m. 

dela Olimpiadă, la care printre 
.alt~ ·n~.tiuni erau reprezentaţi şi 
ItahenIl, un neamt al dracului a 
lansat svonul: 

- Mâine vine la sfadion Ne
gusuJ... 

- Ei, ce să caute negusuI la 
Olimpia,dă? 

- ... Vrea să vadă pe italieni. .. 
fugind.,. 

Paterea obicinuin,ei 
Un cunoscut casier burlac din 

Arad, a uzat şi el de dragostea 
tarifat!. După ce a terminat şi 
plătit, se arlresă femeii: 
. - Te rog o chitanţă Şi 3+2 

lei aviaţie timbru de facfură ..• 

ServiloareJe de azi 
O cucoană caută servitoare. 

Se prezintă una care ar cores
punde cerintelor, dar cere 600 
lei pe lună. 

- Ce? - se scandalizează cu~ 
coana noastră - 600 lei pe lună? 
Eu mă ocup de bucătărie şi fac 
de mâncare, 

- Da, - zise servitoarea -
atunci imi trebuie 700 lei pe lună ... 

EFavo ( 

'le 
W&2 

I 
Nădlac 

B U C U r e Ş t 1_, - Unii dintre iidani dela 
cari pe tot locul fac eaz 

A d Pi tAI 10 P i t TIC i f patriotismul lor, cu ocazia ,-_r.8 ... , _.8.,.8_ •. _8.n.c.u __ o _r.oIll3EBilr_e~allL'lrilil:. __ ra_a.n __ r_8_e .. a_ coleele, făcută pri n com uni .. 

Vin minişan, 10 Lei kgr., 1 păhar de bere 5 Lei, mân~ări mai 

efti~: Restaurantul 

• Un cap Ş'~O căciulă 
Luni in gara Dezna - de pe 

linia C. F. Şebiş- Moneasa - s'a 
prezentat la şeful gării, la d. Poz
na, pardon Pugna, un student 
care pe baza carnetului de că
IMorie CFR a cerut un bilet cu 
reducere pentru Şebiş. Şeful gă
rii d. Pozna, pardon Pugna, a re
fuzat să-i dea bilet pe motiv că 
nu e vizat carnetul. Ori carnetul 
era vizat. 

In biroul gării mai era şi un 
controlor (zice-se) al CF Şebiş 
-Moneasa, un domn Cizmaş care 
susţinea şi el că nu e vizaf car
netul, deşi posesorul dovedea 
"negru pe alb" contrariul. 

Atunci călătorul a scos bilet 
intreg dar, ajuns la Şebiş a luat 
pe impiegatul de serviciu al Cf 

Şebiş-Moneasa şi s'a dus la 
şeful gării CFR care a constatat 
că, carnetul era vizat şi in con
secinţă posesorul lui, avea drept 
la reducere. 

Prin urmare d. Pugna şi d. 
Cizmaş au dat dovadă că nu cu
nosc instrucţiunile relative la car
netele de călătorie. Vorba aia: 
La aşa şef, aşa controlor. Sau 
cu al!e cuvinte: La capul lui "don 
ş.ăi" Pozna, pardon Pugna ... un 
cizmaş ... Ş'apoi căIălorul să nu 
se supere, dar Cizmaşul contro
]01' se pricepe mai bine la îm~ 
puşcarea". şoarecilor, - iar Pug
na la împachetarea registrelor 
în drapelul naţional, - decât la 
examinarea carnetelor ... 

F armacia I{arpafi 
~ Mare asortiment de medicamente Arad, . 
I Calea Radnei, colt cu gara Arad-Podgoria 

~S~~!§;;~giD'~~~Mm;~ 

Iarăş JÎmba română Plimbări 1unl!i 
La sediul oficiului rOl'nano-ca

folie de aiutorare a săracil.cf, 
am eHi! urmiiloarea inscripp~; 

.Serviciul de fngl'ijol'ol'e a să
racilor. Carilas. Orele oficioase ... " 

Dat fiind că asocia1ia "Carifas" 
lucrează mână 'n mână cu "Oas
tea Domnului" condusă de pă
rintele C. Turicll, fost profesor 
de română, credem că s'ar cu
veni ° inscriptie mai... româ
nească. 

I1micul nostru 1. P. - cel mai 
cu greutate "ziarist din t1.rad şi ju
deţ - vorbea într'o zi cu o dom
nişoară, 

- Domnule Pogana - haiti! 
că-i spuserăm numele - îţi plac 
plimbările lungi? 

- O! Da! nespus de mult, răs
punse plin de nădejde amicul no
stru. 

- 11 tu n ci ... poţi ple~a. Eu nu 
te reţin, ţâşni replica domnişoarei. 

Primăria Municipiului Arad 

Publicaliune 
Se aduce 1a cunoştinta celor 

măria municipiului Arad, -

în ziua de '1 Septemvrie 

interesati, că Pri· 

1936, ora 11 a. m. 
va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
a doua licitatiune publică cu oferte închise şi Sigilate, 
pentru aprovizionarea fabrlcei de gaz a municipiului cu 
1030 tone cărbuni de piatră pentru fabricarea gazului. 

Licitatiunea se va tine in conformitate cu art 88-
110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 
de li citatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa la licitatiune vor depune 
odată cu oferta (care se va înainta in dublu exemplar) 
şi garantia provizorie de 5 % din valoarea furniturii, în 
recipisa Casei de Depuneri şi Consemnatiuni. Oferta se 
va face numai în conformitate cu caetul de sarcini şi 
conditiunile speciale, cari pot fi văzute în camera Nr. 
59 a primăriei, ori la Uzinele municipiului. 

Arad. la 12 August 1936. 
Primăria municipiului Arad 

N r. 22.105-1936. 

toafe că sunt milionari, abia' 
dat, împreună, cinci măji meI, 
de grâu, pe această seam!" 
timp ce un singur om, sub c 
sapă de ani de zile unele di. 
Jeilrele galifiene, a donat, sin 
atât câl s'a adlmat dela ei.' 
i upâne Ga bor, alias Khon, 10 
mai crezi bun ... patriot 1 

Consilierul despre care 
scris in numărul trecut o che 
cu ceva unsoare de porci 111 
ne roagă să arătăm că el nu 
a descoperit o contrabandă. 
astfel de unsoare. nu a vâ[ •. 
Rectificăm. 

- Despre subprimarul Ce, 
sl{\" atât timp cât cei ce, tre\. 
n'o fac, nu ne vom mai o 
Asta, pentru a nu bale ap' 
piuă 1 

- Scandalurile şi dczordj I 
precum şi afacerile "persorle 
se lin lant la uzina "Eleci ne 
SAR". Bravo! Numai că alâm 
nu trebuie să Vă mai plâ. ne 
că afacerile merg prosl. Cu g~ 
menii ca Drasztyl şi Hars, se 
care Încasează o leafă pe vil 
n'o merită, e bine că SD mil 
unde sunteţi acum, adecă in 
gul falimentului r... c. 

- Abonaţilor, in restan!, . 
abonamentul li-se pune În ve r.;r 
5:1.·1 trimită prin mandat p( ~ ~ 
pentrucă le vom sisla trimil ·1 rl 

va 
Copiii de azi erge 

str 
Inaintea examenului de eba 

genlă, părintele vrea să-şi -1 
mineze -odrasla la geogra! - I 
care rămăsese corigent: . gh, 

Părintele luă un ali as şi inl~ 
- Poti să~mi araţi unde·j· sti 

ridul? '. In 2 
- De putut nu-ţl pot ara: bri 

schimb iţi pot .s,?une ~Ull: una 
trupele .comumşt,llor Şl ali nlru 
neraluIUl Franco.... Joi r 

In luna de miere 
Fiscultă dragă - zice. 

batul - dacă vreodată vrei: , 
'nşcli) te rog să mă previi. 4r.. 

- M.cuma-mi spui? întreri 
fiUl nevcstica. utOI 

Reduc"a nu ia in con adi 
'are nicio corespondenţă· 
misă nesemnată. 

P ~ VI ~~ re vaza or lil 
u~ ev~eu -. păcatele fin· : e~ 

d1l1 vma lUI, nu pulea ai ~Iii" 
o.draslă pe care s'o m' ~lIa 
ŞI el. iş.f. 
Odată, călătorind cu mine' 

sa, a Întâlnit in tren un ci ine I 

căreia i·a prezentat pe dna a o 
secretara lui, gândindu·s€ ebui 
ceară ai utorul. , u j 

Zis şi facuI. Evreul l-a 1 Il be 
pe căpitan la acelaş hoteistii!( 
plecat pentru două ore În ju 
sfăfuind pe căpifan să nu nti! 
zeze a se bucura de 
"dadilografei". 
După două ceasuri de IF 

tantalice, se 'ntoarce {leal ] 
găseşte pe capitan în oda' 
vestii lut. Ca să se răsbuT 
recum, i-a amintit celui 
'nşelat că... "dactilografj 
pufea să fie bolnavă. 

- •.• ei şi 1 răspunde 
nul calm, am fost destulAr~ 
văzător ca să folosesc." ( 
zervative ..• 
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liaca 
10!1 TaI/cu. fi..'ciomşu{ 

Place-i tuica ca şi caşIII, 
Nilmai Pilat de n'ar fi 
La Ilimic nil s'ar gândi 
Căci mâlldru/a llli cea dragă 
Nu mai tace, /lIl'! mai lasă, 
Litm 'ntreg sa il sufu/ce 
Şi la horă să s'apuce. 
Şi Î!l graba lui cea mare 
Toale pa/uJ.rcle zburară 
Alt fecior, mai năsdrâvan, 
Svelt, ÎI/alt, ca IlIl mora!l, 
Ilzaiu!e i-a pucai 
Şi drtiguta i·a furat. 
Ea Molerill, mă /lumesc 
Şi ca mine nu găsesc. 
Cine 'Il lumea asta mart, 
Are glas ca-I meu de tare? 
Ştiu eu doară să lzoresc 
Pe fete să păcătesc 
ID.U.-dă cel viteaz, 
Fecior bun, pillill cam treaz. 
La luptă dreaptă? a plt'cat 
Şi pe Vanci o aruncat. 

picher Iare 
. e Gheorghe Duican din re
unea Şimandului. Asta, taie şi 
ânzura în subalterni şi 'n tOfi 
menii mici cu care vine în 
gere. Credem că ar trebui 

; se tempereze, până nu-i dăm 
• vileag toale faptele ce le-a 
mis. 

ace economie 
!t:olll dintre bogătaş ii şi sţjârciţii 
lradului - care a cerut primăriei 
i·j reducă cu 100 leÎ lunar taxa 
e vamă după cAruţa cu lapte
lergea zilele trecute cu paşi mari 
estradă. Cineva-I vede şi-I În
'tobă: 
~- De ce faci paşii aşa mari? 
- Ca să nu mi se wpă tălpile 
e ghete aşa iute! ' 

Astm" - 75 ani - Blaj 
In zilele de 12/ 13 şi ]4 Sep. 
mbrie are loc la Blaj, a 75-a 
lunare generală a "f1sociaţiunii 
~111ru literatura şi cultura popo-
11,li român 11stro". 

f'irma 

,8. Kellv 
lutoservice secţia: foto·optică 
Irad, Str. l'i 1 e x a n d ri No. 1. 
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I~ 
Mulce vezi umblând a bolânda pân (a

ră: Şi pa minie mor dus păcaci1e că noi zlşe 
mai binie la balul gila Sântămărie gin Şei
cin şi am văzut două fece slrofocace care 
nor,vrul să jioace cu fişiori giaclo că nau atâta 
avere cât au iele. Mam mnterat io mult gi 
aşe prostien capu lor că dară iele îs dom
nişioarie şî umblă la o işcoală inge învaJă 

cum să faşie sosu la carnia gi pui. l\1âncalear să le mânşe 
nările că mai btnear invăJa cum să să poarce cu uoamini 
să nu pălască ca cantorul şiela care o vrut să margă la 
Şăpreuş să cânce o prişeaznă şi oncărcaf Coşi a cu nişcie 
domnişori gi când or agiuns În mejlocu Ceuzului so Îmbur
dat eoşia In apă gi eantoru o pierdut nodle gipă carie o 
trăbuit să cânce prişeazna. O fost cantoru iesta cu ndnce 
da tăt lonlrecul popa po.::ăifllor giJa Gurba care so pus să 
boceze pă pocăiF în Ceuz aelo inge o fost pod. Şapu o dat 
cu bgiep pocăiţi pă carie io bocezat tăt ge stâlpi podului 
care or rămas În apă gi poeăiji OI' căpătat radaş păstă bo~ 
cez şi câeeo spărtură la căpătînă. Vaş mai scrie io mulce 
numa nu so fiert până amu răcia gi prunie şi aşie cu gru
mazu uscal nu poei scrie, că amu îi mai rău că nis Întră 
răcii, şeie !Jin anu trecut so gătat şi şeia gin anu ăsta nui 
fiartă. Apu şie să faşi mai rabzi o ţâră mai sudui pă aşeia 
şe nu or frămis abolimentu la foaie . 

Laşitate 
- DW~Jostea mea dulce, tare 

sunt îngrijorat: nu Îndrăznesc să 
mărturisesc tatălui tău, datoriile 
mele! ... 

- Laşi mai sunteţi voi bărba
ţii! Nici tata n'are curajul să-ţi 
mărturisească datoriile lui t ••• 

l\.fica diferenţă 
La o întrunire femcnistă, una 

dintre guralive, perora: 
- Este timpul să dobândim şi 

noi femeile drept de voi. Noi sun
tem, în privinţa intelectului egClle 
bărbaţilor, iar În privinţa fizicului 
ne desparte doar o mică dife
renţă ... 

- Trăiască mica diferenţă, iz
lJucniră puternic, câteva glasuri, 
din asistenta absolut femenină. 

Un impiegat tare 
este d Rusanda din gara Ghio
roc, care 'n virtutea nu ştiu căror 
puteri invizibile, îşi bat joc de 
lume şi regulament, spre mărirea 
şi urgisirea sa din partea femei
lor. !Jar să povestim un caz, is
vorât .din bogata fantezie "iro· 
nistă" a d-Iui impi( gat Rusanda. 
Jnfr'una din zile, la ghişeul de 

Al vosfu 
luăn Nojî,ă 

r~inciuni 

- In aerul din 11rad, nu există 
nici un fir de praf 

- In procesul Stoian, şoferii au 
căutat să facă depoziţii favorabile 
acuzatului. 

- Epstein e grozav 
pentru că a fost pos în 

- D. dr. SallY Pop, 

de trist 
libertate. 
n'a luat 

nici un onorar pentru apărarea 
lui Epstein. 

- Nimeni n'a vizitat pe Epstein 
la închisoare. . 
. - Controlorul dela Chişineu
Criş şi-a ras mustata şi s'a lăsat 
de .•. vânătoare. 

- Gurban din Vota e în cele 
mai bune raporturi cu studenţii. 

- Baia de Criş nimeni nu se 
mai ceartă. 

- Societatea de telefoane nu 
Iasă nici o stradă nereparată. 

- La strandul din l'irad nu se 
mai face nicÎ un pic de dragosteI 
băeţii şi fetele, domnii şi doam
nele nu mai caută locurile ascunse 
ci stau cuminte în văzul tuturor. 

- Pe piaţă, toate alimentele 
s'au eftinit. în urma iniţiativei 
luate de soc. "Zarzavatul" şi de 
LuttwacR. & Co. 

lne mă t Nu vă e ruşine? # biJe~te s'a~ prezentat două femel 
cerand bIlete penlru Arad. D. 

Fiecare coraborator răspun. 
de pentru cele ce scrie. 

La Miniş este o coperativă vi- Rusanda le-a dat, dar când au 
)Id a cărei firmă este următoa- voit să se urce in tren, le-a oprit 
1: eoopeftafivo viticolă 'IDealul pe motiv că nu permite arI. 11 
r~" Depozitul pÎvnifei Statului. din tariful local, ca femeile să 
nI/ami boftpinceszef leflakata - urce coşuri cu fructe. Ori arUCo· 
7!ş·!1f1od. luI 11, prevede cu totul altceva, 
~Ine mă blambecilor, nu vă e decât să opreşti pe o biată vă· 
lfle ca pe o hdrtie care pleacă duvă, care a adus în cap 3 km. 
a o intreprindere a statului, să un coş cu fructe de vreo 35-40 
:ebuinţaţi ungureasca? kgr. să se urce cu el în tren. 
I(!U fiind la pivnite, sunteti toată Oare cum se chiamă treaba asta 
! ,~eti şi nu vă daţi seama de die Rusanda, nu bătaie de joc 
s~llie pe cari le faceţi. pentru că eşti din aceiaşi comună 
Ih~, firea-Ii să fiti de incon- cu femeile şi vrei să le arăţi că 
nţI!. "cine mi-s io"? 

Collul lui Mitică 
Eternul nostru amic Mitică Bâr· 

fescu, se complace· primăvara 
vara, toamna şi iarna - intr'o 
desăvârşilă beatitudine. 

Intr'o zi pe stradă se 'nfâlneşfe 
cu Pelrică: 

- Ce-i cu tine măi Mitică, de 
eşti aşa de mahmur? 

- Păi, m'am sculat mai obo
sit decum m'am culcat. 

- Cum asta? 
- Am visat că lucram câte 18 

ore pe zi. 
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După Olimpiadă 
(Urmare din pagina I·a) 

Probabil d. Iorga. nu vrea 
nici decf.tttl să înfeleagă, că 
înlră,irea popoarelor poate li 
.mult, chiar loarte mult, dmen~ 
'ată prin aceste in'receri spor
tize, la care participă întreaga 
lume civilizată. 

In orice caz Însă, deodafă 
cu punerea În aplicare a legii 
O. E. T. R.-ul .. i, organizarea 
sportivă a tineretului in'ră sub 
oblăduirea .. nei olicialităfi care 
trebue să se dovedească În,e
'e~ătoa,.e şi activă. Căci spor
fuI, este unul dintre cele mai 
cu rezulta' mijloace de pro· 
pagandă. 

VL4DIMIR BARBU 
._~""""""""""AK rrn 

Consulta,ie 
Doctorul: Să n'ai nici o grijă. 

Inainte cu 2 3 ani şi pe mine 
m'a lovit boala asta şi vezi m' am 
vindecat... 

Bolnarul: Atunci fii bun dă-mi 
adresa doctorului care te-a tratati . 

A• .~ .... • auzliI ca .•• 
... un finăr invn ţă!or se pricepe 

de minune la .unsul" bărbaţilor 
şi vif)decarea femeilor pe cari le 
vizitează - dupcum a dovedit nu 
de mult? 

.• În războiul spirifişfil or din 
Bonţeşti, s'a înregistrat un mare 
număr de răniţi, dar nici un mort? 

...La Şepreuş o femeie grasă 
ca un fir de aţă cu nod la mijloc 
in loc să meargă la lucru, mai 
vrea să stea în stradă pudrată, 
rujată fabricând minciuni? 

... 0 altă femeie din Şepreuş, la 
.. ff'oacoflul" de cânepă şi-a pus 
şi-o aripă. penlru a·i fi m~f uşor 
zborul cănd i se vor împlini pă
harele? 

. •. u n ti năr student a fost pe la 
Sovata În tovărăşia unei domni
şoare de 50 ani? 

...primarul din Pleşcufa, a fos1 
căutat toafă ziua dar n'a fost aflal 
pentru că avea de lucru in buru. 
ienile din fDţa primăriei? 

... calfa de popă dela Hălmăgel 
şi.a băgat un ucenic cu care face 
pracfică prin "Spaler". 

... Burniţele din turnul biserici 
unite din Ştein, mUfumesc unui 
dască! pentru tinuta sa rezervată 
şi-l asigură de întreaga lor sUmă 
şi considerafie? 

",' Toni lui Ţilindăr din Igrzş a 
lansat moda ca bărbaţii să aducă 
apă dela artezică, modă "purtată" 
numai de el şi de primar? 

Să Iii sânătoasă 
O cucoană din judeţ, rea de 

muscăJ inainte venea tot des pe 
la l1rad, rn timpul din urmă insd, 
vÎzitele au fost grozav de rare. 
Cauza? Cucoana începuse să-şi 
tină oalele pe parii unui gard din 
sat. Dar bărbatul a aflat şi i-a cam 
făcut vdnt. 

..• l1poi nu-i nici un rău în 
asta, poţi să vii iarăş ]a ftrad, sd. 
nătoasă să fii, că "faină" eşti! 

rrancisc Garlner 
sculptor şi tâmplar 

Cel moi bun izvor de lemn de constructie pentru 
case, garduri, moară etc. şi de foc se află la firma 

Execută totfeIul de mobile, vitrine, lucru de 
clădire şi de tâmplărie, e f tin şi p rom p t I 

~rad, Strada 29 Oecemvrie No. 8. _. 
luliu4bel 
comerciant de lemne Arad, Piata Ştefan cel Mare 
lângă Direclia CFR. Preţuri reduse. Incercati şi vă 
veţi convinge. - Telefon 320. 
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- Societatea "Consum" - Ruletă la "Crişana 
Este arhicunoscut faptul, că func

ţionarii publici, în marea lor ma~ 
joritate, sunt oameni umili, cari 
abitl-şi cârpesc nevoile, de pe o zi 
pe Glta, din salawl de mizerie pe 
cart statul li·l plăteşte destul de 
nere~Julat. Din cauza aceasta a
c~şti !1miti sala hori oi ad ministra
tiei statului, nu se pot îmbrâca aşa 
cnln trebue, nu se pot hrăni În
c1etljuns şi tiu-şi pot creşte copiii 
- viitorii apărători ai ţării - după 
cum cer regulele igienei. In starea 
mÎzerabilă În care se află. ar fi 
normal - fiţi dtenţi: ar fi nor
mal - să fie ajutaţi de toată lu
mea. Nu este aşcl, căci se găsesc 
- cum s'au găsit Întotdeauna -
hiene cu chip de om, cari să je
fuiască pe bietul funcţionar şi să-i 
fure, sub o formă sau alta şi din 
mizera bilul salar ce statul j·1 ser
veşte aşa neregulat cum ştim cu 
toţii. 

llstfel de hiene s'au constituit 
în bandă şi s'au botezat pompos 
"Consum" societate pentru cum
părarea în rate. Ce~i moi frumos 
decât să-] ajuţi pe omul necăjit? 
Şi .. Consum"-ul Orădan şi-a pro
pus lucrul acesta. Dar că şi-I-a 
propus nu este de ajuns. Să vedem 
şi cum îl rcaUzează. Ei vedeţi, asta 
e altă socoteală I 

Intâi şi 'ntâi, ca să intri membru 
la ,.Consumu trebuie să aL ochi 
simpatiei, apoi doui prieteni cu si-

tuatie şi garantă ca să-ţi gireze 
cambinI şi tocmai pe urmă vine 
un intero~Jator mai Cl bitiI' ca'n Ger~ 
mania când caută sa vadă dacă 
n'ai avut jidani prîntre strămoşi! 
]n fine, dtlpă ce ai termintlt cu 
toate ([ceste şi te vezi cu cmnetul 
de cumpărare in btlZUnClf, te duci 
ca omul să-ţi cumperi ce-ţi trebuie. 
Iti suceşti gdtul pe străzi căutcÎnd 
prăvălii înscrise la J,CoIlsum". Intri. 
Prima surpriză: preţuri fixe şi 
scumpe foc. Dor comerdantul, te 
unge la suflet şi fiindcă eşti ftm
cţîonar public, îţi face 5% redu
cere asupra preţului. TârguI e gata 
şi scoţi carnetuL ComercielI1tul scrie 
valoarea cumpărăturii, iar pentru 
cheltueli de mClnipulaţîe, m(li ada
ugă 7-9 % din valoarea mărfii 
cumpărate. Cu alte cuvinte co
merciantul ţi-a scăzut 5%, dar ţi-a 
adăugat 7-9'J/o şi in felul acesta 
tu funcţioDGr sărac, plăteşti mClrta 
în 6 rate, tinr o plăteşti mai :-,cnmp 
cu 2 - 4%, bani cari se duc În ca
sierja societătii. I1sta e "ConsumH 

şi aşa ajută banda constituită în 
societate funcţionarii publici din 
Oradea! 

Ce .. l la _Crişana"? 

SvotlUri scJiţioase circulă prin 
oraş şoptite la ureche, din om în 
om: că adică la clubul "Crişana" 
ar fi început să se joace iarăş la 
ruletă, unde ca şi in trecutI se 

pierd şi se risipesc sume mari 
de bani. 

Nu ştim mijloacele şi intervenţiile 
prin ajutorul cărora conducerea 
clubului a reuşit să eludeze legea, 
care interzice categoric orice joc 
hazard. 
Constatăm numai, că reîncepe

rea jocului de rdetă la clubul 
"Crişana ~ e o bătaie de joc la 
adres(J legilor acestei ţări - je
fuită de atâtla _. şi o veşnică ten
taţie pentru mânuitorif de bani 
publici şi particulari, precum şi 
pentru susţinătorii de familii. 

Jncrezători în autoritătile com
petente, le cerem să ia măsuri 
Ufgente, ca tripoul dela .. Crişana" 
să fie închis, iar banda de tripo
tari, trimisă la răcoare. 

.'\şa da 1 

Fosta baie nDiana~ a fost dără
mată, iar municipiul a parcelat 
locul, creind o serie de lofuri pe 
cari le-a vândut. Foarte bine, de 
ce să ţină primăria un loc viran 
care nu-i aduce nimic! Da, dar 
vânzare are un cântec, executat 
În surdină şi ascuUat numai de 
o serie de cucoane - apropiafe 
primăriei - cari după ce cânte~ 
eul s'a sfârşit, s'au trezit ClI 

câte-un lot trecut in proprietatea 
10rI 

Frumos cântec, nij ? 
............ ~ .... .a .. ~ ........ _ ... am ...... _· ...... ~ ................ .m~~=.UD .. R __ ..... .. 

Porcăriile măceiarilor arădani 
In şedinţa comisiei interimare de 

l\larţi, măcelarii ati cerut lăsorca 
liberă la vânzare a cărnii de viţel 
şi majorarea cu 4 Ici la I,g. el 

cărnii de porc. Li s'a respins ce
rerea, admiţându-li-se o majorare 
de 2 lei la carnea de viţel. Dar 
măcelarii n'au fost mulţumiţi şi (tu 

dec!arat greva, fapt despre care 
tiU voit să anunţe Joi primărid, 
dar n'au găsit nici un primar a· 
ClIsă. [)rin urmare, Vineri oraşul 
a fost fără carne. Tot in acea zi, 
]a comisia illterimară s'au prezen
tat iarăş măcelC1rii cerând din nou 
majorarea preţurilor şi comisia el 
admis majorarea cărnii de porc cu 
2 lei la 1~il09ram şi carnea de vi
ţel cu ) leu la l~iIogram. Noi(lţr, 
că în ce priveşte carnea de viţel 
este el doua scumpire în decurs 
tIe o săptămână. Cu toate aceste 
măcelarii TItI au fost mulţumiţi, ci 
au declarat că menţin greva până 
când primăria le majorează şi pre
ţul ta carnea de vită. Reprezen
tantul Camerei de Comerţ, care 
reprezintă interesele comercianţi
lor şi deci şi el măcelariloT el fost 
contra majorării, fiind de părere 
că înainte de a se majora preţu
rile, primăria să se informeze a
supra preţurilor din judeţ şi nu
mai după aceia şi în raport cu 
aceie, să fixeze preţul cărnii la 
oraş. Măcel arii s'au opus. şi au 
cerut majorarea ceiace li· s'a şi 
admis cum am arătat mai sus. Nu 
facem aci nici un comentar, ne 
rezervăm acest drept, pentru par
tea finală CI acestor şirc, după ce 
vom expune şi partea CI doua a 
chestiunii ... 

Tot în şedinţa de Vineri CI co
misiei interimare, d. dr. Dopovici, 
şeful serviciului veterinar, CI adus 

la cunoştinţa primăriei că dela 
măcelaria Koch, el trebuit st'l con
fişte carnea dela o vită întreagă 
pentrucă a fost stricată şi un regi
ment din localiitatc a refuzat s'o 
primească pentru hrana soldaţilor. 
I1poi, dela macelăria Iosif Eisele. 
a trebuit confiscată carnea din 4 
porci, tăiaţi forţat din camă de 
boală, carne pe care măcelarul el 

încerca t să o pună În vdnzare. 
După aceste două cazuri, d. dr. Po
povici mai spune că s'a confiscat 
carnc stricată sau tăiată clandes
tin dela următorii măcelari: Hel'
man Hei5zl8P, Petpu Moirn, Kop
lik, Rlexandl'u Palaki, Hopjan!i, 
Gheorghe Sala, R. GutMr, u. /. 
/{ohn Ignalie şi /leronika /{opan. 

Va să zică ce spune medicul 
veterinar? Că măcel arii de mai 
sus, au fost prinşi că au pus în 
vânzare carne stricatd sau tăiată 
clandestin. I1ceştia au fost prinşi 
deci s'a constatat precis vinovăţia 
lor faţă de sănătatea consumato
rului precum şi sustracţiunea ta
xelor ce trebuia să le plătească 
oraşului. Dar ceilalti cari n'au fost 
prinşi, căţi vor fj? Cine ştie! 

Ei bine, în cazul· acesta preten
ţiunile măcelariior de a li se ma
jora preţul cărnii sunt izvorâte din 
pofta de a jefui, de a fura pe con~ 
sumator. Şi nu putem întelege 
cum comisia Înferimară se Iasă 
dusă de nas de această bandă de 
jefuitori, admiţându-i toate poftele 

de hoţie în d(wna bietului consu
mator căruia i se iau trei preţuri 
pentru carnea stricată ce i se dă 
să o consume. In urma acestor 
fapte carc arata dispreţul m,îcc
larilor îmbogăţiţi - aproape toţi 
c~ case, cu automobile şi 9fCJşi ca 
nişte porci în ajunul Crăciunului 
- faţă de bietul consumator, pri
măria În loc să le admită urcări 
de preţuri, Gr trebui să-j dea în 
judecată pentru speculă, pentru 
furt calificat, pentru otrăvire şi ca 
urmare să le Închidă dughenele. 
Pe seama consumatorilor, primă
ria să taie carne in regie proprie. 
Banditii aceştia, numiţi măcelari, 
ar trebui atârn.:tţi de gât în cuiele 
in cari ei aMrnă vitele pe cari le 
taie. Ce e prea mult, e prea mult. 
Şi măcel arii au jefuit ccît au voit 
populaţia. l1cum le trebue şi grevă. 
In loc de grevă să li se retragă 
dreptul de vcînzare, sau să li se 
spargă prăvăIii/e, ca să se sature 
de grevă ... 

W4 

Bdul Carol 12, - este adresa 
redactiei şi administratiei 
HBravol41 începând dela 1 Aa
gud 1936. 

Delicii casnice 
Nevasta către bărbat: 
- Te- speli a doua oră pe pi

ciaore luna as[a ... Ai o amantă! 

U§fii& ... _&a>P..Jji.t......,. ......... M'IlI~~lIi&Q::z:;;nA!i 
Atentiune către domnii directori de toate categorile : 

La d 1-sia uNar n al ssy lustr!litor, zugral! şi 
_ "Vopsltor de mobJle. 

Primeşte orice lucru pentru vopsit. Arad, Piata Avram Iancu 12. 
Preţ eftinl Pret eftin! 
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Unui orbi"u de loo'L ,_ 
Cu ceasu'll mână tu nu Şfii 
Minutele cum se t5fI'ECOOI'ă ' 

Căci notiune de timp nu ai 
Sau nu cunoşti la minl.1farăi 

fii al'bitl'ot cum nicJOdolă 
S'a pomenit să al'bi{rez(!; 
Făcând din fluierul tău drc 
Doal' puhlicul să 6e distrez' ..-

Un domn " 
advocat din Ineu, înctlfajat? 
buzunarele .. iorghiste" ale eli 
10r ~ăi, a fost silit să calldic; 
mai deunăzi, Ia aicgerea de 
mar din Şict1Ia, crezând că c' 
doar, va da loyitllTQ la lada 
bani. Spre nenorocul h.li şi R a' 
!ul ~ Şiculanilor a. căzut cu.!rÎ:S'a 
lIlsa 9re pt mângâiere sătenl1.: nI 
promlS, că·) vor pune • polI' l' 
că de, poartă sabie şi mai fac al 
şperţuri cu toba. ',: 

Numai adevărul nu ... 
Ziarul .,Curentul" 

trei coloane pentru ce vai '; Iri 
nu răspund la tnlâmpinările gi~ 
rului România Nouă. Cum u'e 
asta? 'uri 

Khon îi spune lui Griln: cel 
- Pentrucefolerezi ca SdH\ uf 

să răspândească despre tin~ o, 
felul de minciuni? au 

- Puţin imi pasă - zice - se 
- numai adevărul să nu-l sP' t,a 

în 
Nu se poate ,osa." -al i 

Pentruce nu procedează o le 
guvernul la efectuarea alege,BtI 
administrative? Ia'J 

Blau se întâlneşte cu Gel~ s(J~ 
Ptii, ce căldură teribilă! Ar I~r 

bui să ne scăldăm. al 

- Nu obişnuiesc să mă 5 I 6 
- Pentruce? ~ 
- Fiindcă, dacă încep oda!i Itef 

mă mai pol debarasa de a !l?~ 
obiceiu. ,sali, 

za 
! d'l 

nOI 

5ăl'utal'e: o cerere adresată 'f dj 
jului de sus, ca să ştii daci 

,dela mijloc este liber. 

Definitii moderne 

Palmă: dar între vii. 
Cal; motor cu balegă. 
Pâpâ: un nume amical, pe , Il 

copii îl dau bărbatului mamf ' de' 
Bis: adverb fără sens pt 'alt 

bărbaţii cari au trecut pes' ia , 
ani. băI 

Pidelitate (in căsnicie): o ati'l 
cărime grozavă, ClI inlert', CI 

de·a te scărpina. , În 
lubiN!a: prostia in doi. Da. 
Câine: anim<lI ce-şi câşligă ne,. 

tenta dând din coadă. Ii de 
Rmol'ul: un furuncul car.e p 

cepe la inimă şi se sparg în" 
pat. 'a I 

Poşta redac,iei lală 
G. 8. - Scuzati, dar pâr ~a Il 

1receti pe la noi, nu se mG a d4 
bllcă nimic. 1, 1 -

rOI 

rirefl 

apare în 

ac; . .. 
f ' v f' . tu. tecure sap afl1 

ati 
Director: " N.4 
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