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Duminica trecuta, în 15 comu> 
de pe graniţa dinspre Ungaria, 

19a Antirevizionista Română, a 
: rganizat manifestaţii populare 
, nlta revizionismului şi contra 

daraţiilor făcute de d. Mussolini 
Milano. Entuziasmul cu care 
ănicerii" români din apropierea 

'ngariei, au raspuns şi manife· 
at contra acelora cari tind Ia 
'rbirea lruntariilor noastre, a 
rodu8 o violenta reacţiune in 
tu! vecin. 

Ca urmare la aceste intruniri, 
anizaţiile nLevente" din Unga

" au început să mal trateze pe 
mânii din satele apropiate de 
aniţa românească, sa-i arunce 
Închisori, să-i prigoneasca, ast
că numeroşi români au fost 
voiţi să se refugieze în Romă, 

'data ce scrie confratele ŞTIREA 
pre aceste lucruri: 

. Duşmania contra românilor a 
pins acţiunea de prigoană până 
alo, că viaţa românilor rămaşi 
Ungaria nu mai este garantată, 
chiar ameninţată. Din cauza 

easta, de trei zile a pornit un 
evătat exod al refugiaţilor spre 
ntiera românească. Cei cari au 
şit să treacă in România, po
'tese lucruri îngrozitoare, ca a
ea pP. care le-am mai întâlnit 
a unguri in timpul revoluţiei 
1918. Cei rămaşi În Ungaria 

t adunaţi ca oile schingiuiţi, 
'tuţi şi închişi în temniţe, fiecă
, dresându-i·se acte de dare 
iudecata pentru Înaltă trada
Numai la Gyula sunt arestaţi, 
tre cei capturaţi in ultimile 
a zile, peste IjO persoane. 
altă parte, ziarul ŞTIREA, 

j scrie: 

,Toţi românii din Ungaria, 10-
. ori in lungul graniţei. sunt a-
~ şi traduşi fn faţa consiH. 

. de răsboiu, deplasat 1n mod 
. I in faţa locului. Cei arestaţi 
aptă in mucegaiuJ temniţelor 

·ndă. pentru inalta trădare, la 
lO ani, temniţa. grea." 

(aptele sunt simple. Şi sunt a
I de verosimile şi de potrivite 
l taracterul sălbatec. al unguri
~ Nu comentăm aceste ştiri, 
IIItru că revolta noastră e prea 
il'be, văzând tratamentul de care 
I ucură ungurii la noi. Este o 
~sebire enorma intre libertatea 
I cari Se bucura toate minori tă
t din ţara noastră şi intre tra
~entul barbar la care ungurii-şi rn concetaţenii de altă naţîo
late. 

~eptăm dela autorităţile noa~ 
t: ilc,~leaşi masuri pentru mi, 
~, adică pentru ungurii dela 
l Astfel e drept şi just. 

1 dealismu/.... politicienilor 
Faţă de actwala geografie a spiritului politic mondial, M. S. Regele Carol Il, conştient de Inaltul Sau rol in viaţa 

României, a adresat partidelor politice urI apel, indrumânau-Ie să uite adversităţile de până acum şi să se strângă cot 
la cot pentru a opune duşmatlUlui eventt1al din afarâ. zid de nepatrulls. 

"Curentul", curios 5a afle curll vor raspune diferitele partide la awt apel. s'a adresat şefilor lor, intr'o an
cheta lamuritoare. 

Da, nici unul dintre capii p%fzderiei de partide din România Mare nu s'a arătat dispus să colaboreze cu altul, 
fiecare voia să·şi ia singt4r pe umeri sarâna de a salva ţara. 

Să le fie ruşine! De data asta s'au trădat. Nu ţara vor s'o sall'eze. Nu, ci pe ei. Fiecare vrea să speculeze 
ţara tn folosul sau. Fiecare W€a să ajunga să hranească copios pe caţeii din jurul lor. cari au aşteptat destul in 
opoziţie. Căci d,lCă de ţarci le ar arde, t~'ar ,-orbi atât de du~md.1105 de cei/altţi, ci ar cauta sa colaboreze cu toţii pentru 
ţară, jertfit/du-şi interesele. . 

Crudă deziluz.ie am Ql'Ilt. Adică: au m'ut-o cei cari credeau că lucrurile s'ar fi putut petrece altfeL. 
$JI"#.'" ......... • .... v- 4."....". -.. u , -

Prole~tia eleRle"lului.... .uinorilar 
Câte.-a Intrep .. ind'; .. i unde rOInânii SUDI LoiC::OIa.fi 

Acum câfva timp, am arătat. nu- . cine ştie cum printralâta SPUTC 
mărul angajatilor români dela câ-. de minoritari. Salariile angajati
te va întreprinderi minoritar..... Ha- lor la cutitărie incep la 1000 lei 
portul dintre strESini - unguri!;i (hai să pariem că cei trei români 
evrei - ş! români e~f.e revoltator.-nr}lIlesc câte. 100{) lei lunal' !'Ş! 
Dar cu foate ace str, nimem nu stă·' $e termină cu 15 000 lei lunar. 
sesiz:Jt de chestiunea aceasta. Şi e Ne rezumăm deocamd~tă la aceste 
natural, românuJ e cavaler, autori intreprinderi. c~ti lucreaza în Ro' 
tăfile româneşti sunt tolerante cu mânia. iSi fac mendrele aci la noi 
streinii şi severe cu rornânuJ. iar in tară. se îmbogăţesc din sudoarea 
bour de consumator tace şi înghite românului, aduc cetăfenl streini ca 
chiar atunci când intrând inir'a pră· soeciaJişti, angajează minoritari ca 
văile minoritară, este întâmpinat functionari, dar cu toate aceste nu 
cu .10 napotC şi cu Mivel s201gâlha- au nici un elementar bun simt ca 
tunk? In acest timp, cum se arată alături de minoritarii pe care fi in
in articolul de alătur'. ungurii ne graşă să dea pOSibilitate de trai şi 
prigonesc conationalii rămaşi sub câtorva bi~fi tineri român', cari azi 
stăpânirea lor. 

Pentru a arăta că intreprinderi;:! 
a căror angajati român' (-am pu
blicat. nu sunt singuriJ. redăm ari 
o altă serie de intreprinderi cari 
sunt in regulă cu dispoziţiuniIe Jegii 
p~ntru protectia elementului româ
nesc. 
. Ială sucursala din Arad a băn· 
cii "Generale de Economii din 
Sibiu· arII şase angajaţi. Nici 
unul dintre aCllşlia nu e român. 
Salariile lor încep la 2000 lei şi 
Be urcă până la 8145 lei lunar. 

Depozitul "Industri~i Tfxtile 
Arădane" are 11 angajaţi printre 
cari nu se găseşle nici un român, 
să dai galbeni De ~l. Salariile lor 
încep la 1500 lei şi se termină la 
6000 lei. ' " 

"Intercontinentala" socidale 
anonimă penlru transporturi şi 
e:coeditiuni. - are 7 angajati toti 
strein; Ct,[ mai mic salariu "e 
carll-l plăteşte liste dll 2300 lei, 
iar cel mai mare de 12000 lei, 
lunar. 

• Cooperativa de credit a lnduB
triaşilor din Aradc

• Lucrează cu 
15 angajati, loti minoritari, unguri 
şi evrei Salarii/il actlslora ince" 
cu 1000 lei şi termină cu 6750ltli 
lunar. 

.Pfoma". fabrică de culit., -
lticrtlazd cu 37 angajat', Ei bin", 
aid găsim şi tni români, rătăciţi 

III' ...", ...... ., ..... etA", 

Se cauIă •.• 

Absolvent sau absoiventă de con~ 
se,vafor care să cânte cu sen1imenf: 
"N~c~jif r.a mine nu i .. • 

aler'e la gazetă sub: Licentiat 
din ... posU 

FeL:.ele ROl!:si 

O unguroaică lânără, dar ştiU de 
de fot, vrea S8 fie ... moaşe fa casa 
Asigurărl10r Sociale. ' 

L€gea nu admite ca tetele să fie 
moaşe, dar "cineva" se 'nc8pălâ. 
nează s'o bagE', deşi mai sunt câteva 
concurente, românce.· si cari in
deplinf se toafe condifiuniJe .. 

Oare ce· o fi aci )a mijloc? 

Ce se face ea1 

O duduie. foarle muU 3nfurată de 
lin IInar şi chtp?ş ofiter, acum mufat 
din Arad, se plângea unei prietene: 

- Ce mă fac eu acum fără eI7, .. 
Cine se moi pUmbii cu mine .,zrân· 
gănlnd" din sabie 7 .•• 

- Lasfi - il rl'ispullse prietena 
- 're!'e şi te obişmreştl şi fiira curte. 
zan ('u sobie ... 

- Asia o ştiu eu, - resllunse 
duduia noastră - dar ce mo fac 
eu cu teaca gool01 

a!eargl b lungul străzilor, f1ămânzf 
şi rupti. 

De ce nu fac Jucrul acesta, se ştie. 
Fiecare intreprindere îşi are poten • 
tatul .;;1.1 ... cCU'.e. jn~.chimbul-jetoa- _ 
nelor de prezenta ~i a -'antjemelor 
dela sfârşitul anului. alungă de asu
pra intreprinde rei orice nori ame~ 
nintători. 

Pentru situatia precară a elemen
fului românesc în Intreprinderile 
particularE'. nu aceste sunt vinovate, 

. ci puternicii zilelor de alaltăieri, de 
eri. şi de azi Să sperăm, că cei de 
mâine vor avea mai multă grijă de 
popor decât de buzunarul propriu ... 

Radu Baltag 
-.. .... R .... , .. • 

Situatia 

Care esle sllualia exactă la Ma
drid? 

ariin se duce la medicul său in 
vizită. 

- Ce te doaTe, il Întreabă doc
_ forul? 

- Mă doare capul. itni bafe fni
ma, picioarele imi amorlesc şi am 
dureri de stomac. 

- Si dispozitia generală? 
- Ea esle bună, . . R N. - Z. 

I 

Sau pre rumâneşfe. şi bătut şj Cu 
banii luai'. Cam in siiullfia aceasta 
s'a gasit o femeie - pe !lume BoJ6j 
- din VArşand. care a del unui 8-
vocat ariiden - pare~ni se .Soani
c- o iuma de bani ca să f hei un 
contract. Şi arui au trecut: nIci ban;, 
nici contract .• Iar când femeie a în
cercat s6" şi facă dreptate, s'a mal 
pomenit şi cu Un proces de calom
nie din partea .simpaticulu! Soani·~ 
- care, intre noi fie iorba, nici 
până ezi n'a făcui contractul femeii! 

Noroc, că tribUnalul - in fala că
ruia "Şoan!C 8. Irimis un substitut -
n'a tost de ecelaş pl!irere cu et. ci 
a 8chltl.'lf pe biata femeie .• 

Baroul n'are nimic de zis 7 
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Brad 
Toată lumea se conduce după 

modă: se'01brccă la modă, cântă 
şlagarele la mod~. b~a dupa modă. 
varsă !dem. "m:orlăie" la gea
mul mândrei după modă. Să nu ne 
mjrăm deci daca in curând se va 
introduce moda ca băiatul să dea 
semne de viaţ'i ]a nunta mamei 
sate sau să joace jocul miresei cu 
Ea in admiratia tdtălui ipoteU:! •. ' 
Moda! - ce să·i faci ') Nu·' aşa? 

HăIDU.giu 

Un ouecare, foarte ret!9los -
Cfede el - umbiă r€gulat la bise· 
rică. Şi Je re!ig'os ce-i a tngrădit 
crucea, ca nici pr€otlll sa nu se 
poat~ apropia de ea.,. Am vrea să 
~tim când desface gardul. ca să nu 
ne mai ocupăm de el! 

- Lăzărut, în curând se va lăsa 
de meserie de dragul moşitulul. Şi'n 
acest scop, va veni la cursul de 
moaşe dela Arad, iar practica o va 
hce la qloaSl din loc .... 
, - O duduie dela părăul buducaş 
a plecat la Timj~oara să caute ce·a 
lâsat'o cu buz~le umUatE'. plecând 
ia Bucureşti. 

Alberl Haasz 
Fondat 1919 

birou de mijlocirea Imobilelor şi comi
sion bancar Arad, Strada Eminescu 
20-22, Mijloceşte "ânzereft caselor 
parllculere, comerciale şi Plllllie de in
chiriat. Mijloceşte imprumuturi de bllnl 

in condillunile cele mIII fllvorablle. 

Bravo! 

I 
Vi~ ... inişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, mâncari mai I 
efttne R I B • la _ e !Ii Iau r anI u u c::: u re, 1., 
Arad, Piata A. Iancu 10. Proprietar Traian Cristea ., 

" EpopeeŞeitiană" 
Scuze cer, pentru 'ndrasneala de a smma a..:este râllduri 
Când ~'ă spun,şi sa mă credeţi că tltt mint, ri 'am aste gânduri, 
Ci doresc, ca prin dst .Bra\'o·· să l'a spun fărd sfiala 
Ceva real, sau cum s'ar spune, sa 'ncl:.:iem (l socotcale1.., 
N'am sa'ncep pe ocolite, caci mt \'OÎU sa fac Sltrprinzd 
Ştiu ca'n secol!.1 de faţa ,'Orbele flU sunt În criza, 
- Târg tomnatic pe la noi, ai sosit p~ neaşteptate 
Şi-ai gasit pe mic şi mare tot cu bu::unare sparte .. , 
Cum dar "sacul nostm" "",re de cadouri este plin 
"Pltiul T ârgului" /'aceia ce-, cunoaştem oferim, 
Dar daca din Întâmplare unul, doi, tot "or scăpa 
Ca din mila noastră mare, la târg nu s'ar inirupta 
Ii rugam sa ne anunţe fara nici o supărare 
Care e a a lor dorinţă, sa le dăm noi "alinare" .. , 
Căci doar ştiţi ca "tata Bra\·o", are suflet desgheţat 
Pentru toţi aceia care in nacazuri au picat .. , 
V. am promis zau, pe cUl'ant, că n 'o sa ,'a duc cu vorba 
Căci ştiu bine căci lui "Bravo" tiU ii cam cIn-ine .ciorba" 
De aceia las 1'0 parte teoria şi logosul 
Şi-o sa'npart la cei ce, aşteapt~ "pu~ul !â~Sltlui" cu grosul 
- Comunei - ca mal semeaţa ce-şI da lţose de oraş 
li ofer "curent electric" ca sa ,'adă "mintenaŞ" 
Băltoaccle pe tot locul cu atât amar de tinei 
De gândeşti ca traim, frate'n, cea mai mare "porc· cocina. .. 
Celor dela primărie ce·$ cu naml tot pe sus 
Să le dea Domnul o ploae cu boabe de .CII ... CUrHZ" 

Domnişoarei cea timida, frumuşică şi bălae 
li aducem din Timişoara o simpatica "Ludae" 
Unui dascal cam bdrnaci cu "aer~ de filantrop 
1-am gasit de asta dată o' fatd de protopop, 
Protei care ştim noi bine ca nu poate sd fie 'ngIJita 
Ii dorim cci 'n loc de chixuri s'aibe lIumai reuşita 
Dăscdliţei care 'Veşnic se prh-eşte În oglindă, 

l\1 ... aş O să-i cumpărăm o capră şi-o să i-o~acdţdm de grindă 
Ion Sârbu Măderătanul n'a venit Iar perceptorului nostru care râde pe nimica 

deja Oradea până a doua zi, fiind 1-0 aducem dela .Semlac pe "poştăriţa" Sofica 
--=p:rnr.nm ...-u~m.. de JiOOI:'tHmFG ~~ __ ~I'-"'1."-l·..uil~or cuminte ~d tarc slab de inger 

parlamentarii ..• paJsarului. O să-l întari,,! nOfmrle ·"ii"nbracânduTnuma 'ri f~r 
Inginerul care a făcut planul Iar unui ce-; merge bine însă nu.l prea ţine "coş«" 

pentru aşezarea cazanului de fiert, O sa-i câştigăm o fatd ca şi mărul cel mai roştl. 
de lângă Picicu, va fi decorat de Lui .. Vilhelm" romanaşul care-şi lat~dă musteaţa 
Sicu cu: .Răsplata ... betivilor». De pe Sdrindar i~aducem un număr din "Dimiruaţa", 

Moisă de Marina, ]a vână- D-şoarei bogătaşe care-nu'şi ştie făina 
toarea de Duminecă. atâîi iepuri a Să i se oud odată sute de ouă găina. 
impuscat de j~a dus cu trăsura a- Lui sărmanul ~baci Dane" care nast,l şi-a bagat 
casă. Intr'o oala spartă de-altul îi oferim un rahat 

Lica de Ban. de când s'a re- Dascălului unit, care nu-şi cunoaşte nasul, 
intors dela Cluj n'a făcut decât un Ci vrea sa se rafuiască cu noi, cât il ţine glasul 
singur chef. Paza bună înlătură pri- Ii cumpărăm un lacat şi o să i-l legăm de gură 
mejdia ... turbăr!i. Pan'ce ,-a zice • Pardon " şi nu M şti de ura 

frumoasă şi ultima modă •.• 
.opinca (4, se practică de toate frumu
setile Almaşului. 

La Gross kgr, de drojdie costă 
200 lei Consum Si Inlesnirea: Glazer. 
Klein şi Gross merge strună. 

P. S. S,a rătăcIt cu ... mutarea! 

COTă-sint 

Un domnişor din Cov8sinl, a ple
cat Într'o seară dela birt spre cesl 
şi pe drum 1.41 apucat un dor să·şi 
caute.. echilibrul pierdut. ŞI ce cre
deti unde l-a giisit1 In gro8p8 unul 
stâlp de telefon. Blrt8şul cu pricina 
8 răspândit vestea că in curând va 
angaja o echipă specială'<Iel8 soc. 
de lelefoane pentru construirea gro. 
pilor cu.'. echilibru, în jurul birtului. 
Âstfel clienteala mai selecta. pe vii
tor va fi scutită de a·şi căuta echi· 
libru pe părelf, garduri şi rn 9an
luri cu apă, cum se obişnuia până 
acum. 

V-aşi mai da eu mult mai multe, insa, lasă e mai bine 
Eu ma mulţumesc de-acuma cu blesteme mai puţine 

Vă salut şi "am onoare", iscălind 

"u·" .... '.-" ..... ', 
GLeorgLe E ... e~t:u la 
Arad 

Joi, 17 Decemvrie, orele 9 seaf8, 
la Palatul Cultur8'. maestrul Gheor. 
ghe EnQscu. VIS da un singur concert 
de violSra. 

La pian. d. IonerOherea 
Bilete la Diecezana. 

.. Curechiu cu moareu 

• :L , .. #.,...., t .... şa W" .... 

Calendar teatral 
DuminIcă. 22 Noemvrifl, orele 

9 seara, turneul Te8trului RC1gina 
Maria din Bucureşti. va reprezenta 
la Teatrul orăşenesc, comedia de 
mllre succes: " Fiu· meu. D·' mi. 
nistru M de Ă. Mirebeau In rolul 
principal V. Maxim\lian. 

Bilete la Diecezana. 

~paltoane, blănuri, Costu'Ule 
satisfăcând toate gusturile, în execuţie . 
buna, cu preţuri de concurenţă. la, 

~E ., C ZER <on("",lu';l pen'.u d~ 
l' Arad, Palatul Fischer Eliz :.: :-: 

IHeonl.-ru 1 .. MERCUR 
I oa It L omv.. om,. • oa,. .-:, per '" 
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T •.. face concurentă. AlE 
Cu plânsflie şi doleanţe ull 
Căci nu poate câştiga. p 
Cum nevasta lui ar vrea. tall 
[nsă el mereu ne spune, "Ufl 
CoperDtia'n picioare-o pUne, u! 
Pân' ce la Otlaca va sta, mei 
Nimeni, nu-' poate'nfrica J 
Vai dudaie daduită...SiJ 
Cum apari tu prin foita . dJ 
Şi şhu că- îţi pare rău, mi 
Fiindcă Tancu vre să ştie, din I 
D;Jcă Tu eşti încă vie. cele 
Fane, la vlădica nu te dud • ( 
Cantor intreg ta s'apuril "Uni 
Alteum na te i ·nsura. lec~ 
Fiindcă eşti calic sadea. d 

Mândrulot: 
,Un 
luna 

Aţi auzit ceva ne·m;!i porneau • ~ 
- Ati inteles ceva cu succes; ,~ I 

băiat din Mândruloc iubeşte-o a~ ~ 
\iană şH amorezat foc de o ce , 
sâteană ... B:ondă e arădan3, . ,Cm 
ochi verzi ca marea... frurnoa.: ă ( 
consătean~ şj.i du'c~ îmbr~tişal ~,~ 
Arădanca·l ş. Ol:"flt,~, consatear~ '1 . 
păurilă ... urmarea: atr::nHe la trer; elnci 

. I 

..----------------~~ru FaLrica de slillDlpiie ".COI 
g ra 'Y o r Cll 

S T J\ ~I P A ,:ri: 
!l'a mutat la 

ARAD 
Sir. ElDlnes t:u 

Igriş. 
- Săptămâna trecută, mai 

,.patrolasi" de ai lui (henta, au ruCl 
na.vait să... "recllireze" o 9" când 
d da Nesl1,~ -pe care au iript·o 
bucătăria •• , domnului notar. Se d 
că. notarăşita a mâncat. ,. tm. n 
şi că primarul Chenta s'a su'· • 
foc, pe ei pentrucă nu jnau r era 
lui ••• tâmpii. 

. .' Vedeti domnilor pătrolaşi 
atunci când mai, •• recvirati g~ 
rate, găini, sau alte... păsăr: 
casă, să aveti grijă şi de oase 
de alta, dar te poti aştepta ca I 

unul să le stea in grumaz şefi' 'll(~ 
- Mare bucurie pe Văiere M~ "ă f 

pentrucă se mută în casa lui. Jătol 
Băcşanu. Oare de ce? Din !ăI 
iernii, care vine?.. p~~ 

- Din h linele furate şi mai Asct 
plătite de tigani. mereu apar e n 
câte una la... stapânul. de' '8Î si 
sa zice că au fost furate. 

'.' frumoasă treabă: şi cu: Si C4 
şi cu toale. n'avem ce zice! Î 

- Se vorbeşte prin comună Să'IT 
un fost •• tugsfHărM va fi în CUi mâiI1 
avansat la gradul de ma jur, 
tuindu-i-se toate armele ce le-a, Poe 
în ~ ~ 18, când era comandantcl ela 
şevlcllor. cu j 

- Scortoane se rOlgă ta.rI" pul t 
s~-l ma~ aducă odată pe un 'ttatE 
sa-l mal .•• insoare Zilei 

Hărmălia "Titilailor", cu 1 Să s 
neamurile. fac de "gardă- la. I dE 
de frică că le fură cineva.·· s'a r~ 
12000 lei, . re G 

••• Mai bine v'atl căuta d~ 
treburi. că nu-i mai trebuie ni 
o aşa faită. 
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~ ••••••• I ................ , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l1li ......................... ,"' ... _' 

0'M' • .-:' V ,_ ~ 

~ .. FRANCISC GARTNER 
~ M 
ii soulptor fi t.lmplar, execută tot felul de m~biii, li Vi 
ii vitrinf'. lucru de clădire şi . tâmplărie, eftln şi prom~ I,e pl n ~ ::. A rad, 5 t rad. ,29 D. a e m v r i eNo. S' ~ 
f.P.:i::::c·.·.·.·.·.··· .. • .. •••••• ............................ ·I111 •• •••• ••••••• : ............. :., ............... u.tW ;"'. • ",.. • ........................... - •••••••••••••• , •• , ••••• t •• , •• , ... ~ ...... 
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Cele mai noui RADO &el mal mare asortlment 
paltoane de, toamnă Cu mat bun! calttlta 
şi de iarnă pt dame DJI.gadn de Plodă 

• , _eod.ra la C::o"!liu" Cel mal eftln preţ 
haine pentru dame A.R)\)) TlMI~OAR]i. 

".,.' eoV' 

, ) ... 
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auzit c::ă ... 1 
AJegerea de primar la Şicula 
ul advocat din Ineu a fost 8-

penlru că s'a constatat că 
calul face... versuri 1 
Un şef de posl din judet 8 

'put 58 facă cercetări pe la fete 
mei ca să vadă doce, . au prac-
1 
· Simula din Gurahonl şi Slra
". din Arad erau g:lta să umf]e 

mi de Miere deja cârciuma
'din HoU, dar norocul le-a tost 
cele 40 sticle de bere băufe im. 
• cu Oanez 1 
· Unul din B ârsa a Început să 
, lecjîl de vIoară in conditiuni 

de 8V'antagloese? 
,Un domn din Şzpreuş. cam 
luna Octomvrie li voit să inlro. 

G modă nouă la bărbaU: 
.i de miel în cap, cisme bă· 
· în picioarE", far în spate, par-
cârpit? 

. Cineva din Bârsa, a refuzlif 
~ă O lectie despre "bursuc" 

că n'a avut material. •. am· 
? (Ce drăcie o mai fj şi asta, 

'le corespondent 1) 
.. In piata din Veta nu se mai 

Rid OU8 nici găini 1 
~. Corespondentul nostru din Ba
Ii Criş îşi va incepe in curând 
~ale8? 
t:.Dubiiilă din Mlniş vrea să a
~ casier la promon'or ca să 
l\figii din nou la două lefuri ca 

~
.'. emea când era la urbarialişU ? 
,O fetilă - vorba, cii i mare! 

· .~ Pleşcuta, venInd· dela târgui 
~giuIui a transformat corula co-
~i in dormitor 1 . 
[hUo domn, Popescu.Costeşli 
\Oradca, nu bea apă nici să-I 
~ nici scand81 prin localuri nu 

~~ ~iP~: d:~r~ne~e :_ ; 

~ndrei Kovacs ~ 
'" ~ .. \ rera rr e) 
, Sectia de bucătăria şi tâm- ) 

plărie, preturi m01erate :-: ) 
Arad, Strada Moi s e 1 
Nicoară 2, colţ cu str. PJrlcl ) 

) 

I 

Ilc::erce 
;tă Bâdescu este extrem de 
,lUor, iar Prâlea şi·a pus in 
s~ I desoblşnu(ască. de lucrul 
p~cătos şi·i spune: 
Ascultă Mitică. dece eşti fu' 

:e nerăbdător? In felul ace-
8i să toci nici o Ispravă în 

Si ce trebue să fac să fiu răb-
1 

I
Să:~i doi 1000 lei împrumut 
mame ... 

poate Întoarc::e 
~,ele din Capitală. ne-au su
l cu ştirea că Eugen Grosz. 
~PUl bandei Cagero, a fost pus 
:ttate ••• 

r 
Zilele viitoare ne putem aş· 

. Să sosească şi Iosif Kovac~. FI dela prefectură, din Suedia 

. s'a refugiat pe b3nii Casei de 
~re Generală J _ • _ 

llâaU 
S'. deschis in Oradea , 
lInentara Română 
raLrh:ă de .ifoane 

h)1I.iel ... : ANA. T. I\1EJ\GU 
i ~ Vi le serveasca in toate loc&.
rrile produsele (sifonul) fabricei 
Ilirnentara Români 
I a~ta sprijiniţi nationalizarea 

mdustriei româneşti. 

~ :::::5::: "ru ~.,~_: uy--'<' ~.~ _ 

~--,-, __ T~ .;.....,-"".---_. 

Bravo! 

Iacă fo mai g:05 subs~risu luăn Nojiţă, am 
fost mai feri la Trebonal să vid şi io cum să 
giugiCă uoamlnii în proţâşuri SI cum bat fiscalăşî 
gÎn gură şi gâng~jeşci căs nişce câni gata să 
sa mâr.şe pântron uâs o pântro guda. Atâta bat 
gin gura gi domnii giugicalori trebe sa albă grijă 
ge ii să nu sa lele la bătaie. Apu am văzut la 
trebonal cum on fişcalăş geaisj gin oraş o dat 
in trebonaJ o muere gin vărşand carie io şerut 

a... 
1 

săi deie banii şe io dat ca săi facă on contrat şi amu muierea o 
rămas şi fără bani şi fără ge contrat bl o mai data şin cre· 
mena1 pân!ru vătămare. Apu io asta 110 înteleg tu eşei gi vină 
şi tăt tu dai muierea În cremenal. Dreacu o mai văzut uoamini 
ca fişcalăşlJ ăsta. Dapu mai harnişi or fost nişce uoamini gin 
CII cu b~rău lor cu făt. Că eacă aeşcia or fost nembri in contil 
la urbarişci ŞÎ nu şdu şeor lucrat pado cu nişce bonuri gi por
tia cum Sl zîşie câtă ieie num~ gestul şi blllfe cor agiuns În 
crem~nal şi mnio giug~cat num.'lru elşu glas. Pa citlla o g'obit cu 
cemni1ă şî pă alti cu bani, gi nag;ungle dompJa gi membru in 
canţi! la urbarişd cât îi uHură amu pă li p:ielea. Dapu io zic 
că binie leo facut că ii nu sor ingestulit cu şeor avut giacasă şi 
g!n birăit num3 lEa mai frebit şi domnie Ja urbltişci. Apu şine 
după şi~ umblă aşie capătă. 

AI vostru 
Iuan Nojiţă. 

Portrete 

I 
I 

Poetul, pole ... lslul ,1 reporterul 
Va amintiţi, desigur. de acel rOmatl trebarile la personali ta ţi diferite dupa 

în care H. G. Wells descria oamenii tema aleasa. 
cari traesc in lună? Sunt creaturi ha- Regula: sa nz~ consulţi nici odata 
lucinate la care, ca o urmare a spe, competinţele. Răspunsurile lor sunt o 

cializării fiecarui individ într'o actj~>i- plicticoase. 
tate particulara, unele funcţiuni orga- Intrebi ce crede un ministru de fi
nice s'au desvoltat întro proporţie nanţe asupra viitorului rumbe!, şi pe 
gigantica, in vreme ce altele s'au atrofiat un dansator asupra deva/vării leului. 
până la complecta disparitie. Căci lucrurile bune se fac pe dos. 

Aceasta descriere este desigur un Pri"Îţi politica de toate zilele I 
simbol. Toata lumea ştie ca luna m~ e D'Aragon 
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Interpretare 
Intr'o seară, la nOua cafenea "Bu

levftrd", o societate nu prea nume. 
roasă, se gândea cu pasiune la pa
tul de acad. moale şi cald, aşa 
cum e bun să·1' Întinzi oasele şi si 
le Iaşi În bralele binefăcătoare ale 
lut Moş Ene. 

Societatea era - cum s'ar zice 
- intre vis ş[ realitate. 

Una dintre familii se hotări să 
intrerupă această pUcfiseaIă in şase. 

Făcu, deci, plata. 
In momentul când işi lua rămas 

bun, conmesenif o dojeniră (ah, bu
nele maniere) că pleacă atât de 
curând. 

- "Suntem tare obositi. încerci 
să se scuze capul tamilieL "Şi 8-

poi, Ilevesf! mi nu-i e bine dinain· 
te .•.• ăii .... dinainte de-a veni aci". 

Toc:: .... ai 
Se intrunesc doI prieteni buni ne· 

voie mare . 
- .. Salve t Ce bine-mi pare că 

te văd". 
- "De ce fi pare bine?" 
- "Păi. tocmai la asta mă gân-

deam ,1 eu, acuma" • 

Deşleplul 
Pricopsitul de Liviu, 8 pătit-o cu 

Însurătoarea _, Voind si fie mai deş
tept decât ăla, Mierean seu cum il 
zice. abia 8 doua zi după nuntă a 
constatat că... buzunarele ii sunt 
sparte •• Iar ca să nu se afle de 
ispravă. s~6. ş( repezil la cel mai 
democrat ziarist din A.rad ca Sft nu·1 
,.pună- la "Diminiafa- cOa ,ters pu
tina "n tovărăşia unei femei, mIIi 
bătrâne decât el .•. -
Cititi B " " rava 

locuită. După parerea mea, ceiace a 
voit sa reprezinte WeUs prin această 
ingenioasa ficţiune este lumea ziaristicei 
şi a literuturii. In fiecare din aceste 
planete este uşor de recunoscut o cate-, 
goric de mânuitorî a condeiului. 

Uuul n'a conservat din organismul 
pe care i Ira hărazit natura decât 
ochiul pentru a contempla: e poetul. 

ADALBERT 
Vecinul său se compune exclusiv 

dintr'o vezica biliara, hipertrofiata, care 
distila un suc acru: e polemistul. 

Alţii n'au păstrat decât doua simţuri, 
pridigios insuşite: ochiul 'şi urechea, -
aceştia sunt reporterii. 

Reporterul este un aparat de o ad
mirabila perfecţie care i aşezat in locul 
unde trebue sa se petreacă acţiunea. 
O sesizeaza prin mijlocul unui dispozi r 

tiv numit .. stylo" şi graţie unui procer 
deu, care ar fi puţin lung pentru a-l 
descrie aci, o restitue sub formă de 
imagini şi fraze. 

Sa nu se creadă ca ancheta este o 
artă pe care o poate face oricine. An
chetatorului i trebue imaginaţie şi tact. 

Imaginaţie pentru a gasi subiectul 
picant; 

- ,.Ce preferaţi, d le prefect, nudul 
sau reprezentarea proporţională r 

r act: Trebue să ştii să adresezi in-, . -----------Iosif Voros 
Atelier de plapome şi tapiterie 
Arad, Strada Eminescu 12. 
Fac plapome şi primesc totfeJul 
de lucru şi de tapiţerie cu pretul 
cel mai convenabil 

Discu,ie 

- Mamii, e adevăral cl dracul 
e hlirbat 1. 

- Nu ••• e mult moi rau ca un 
bărbat [ 

- Atunci. desigur e o," femeie f 

I SZABO 
Mare DIaga;r;io de slic::Iărie - şi porc::elanuri. -
Arad, Bul. Reg. Maria 20 

Cel mai eftin izvor de procurare 

de ca douri pentru Crlciun. 

Articole ceramice moderne, 
porcelan argintat, 

I cristaluri de plumb, 
obiecte de artă 

in mare asortiment 

Au sosit 
aparatele de radio 
~ele .aai D1.oderne, 
Dlodel .937, seria I 

Kapsch, Standard, Eumig, Mi
nerva, Radione, Ingelen, Orion 
în mare asortiment, cu preţuri 
~xtrem de ieftine şi in condi-

S· . d H . (;'. I ţiuni de plata avantajoase, -Igismun ammer ŞI .11U in rate. Expoziţie permanentă 
ti Rt'ID. Bul. Regele ferdfmmd no. 27. de aparate de radio. 

- , 
• ' ! 

1 
;', 

:1 

~ ~ ~ 
,t! ,'-; ",J 
~:' J;,: .. I 
;. ;;j*"; 
.~J' ~, ~ ~ 
;'" . ţ.'-
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Bra-vo-Sporl f 
Trecula Duminec8 dj~iziona<6. ~ 

nut darul să clarifice putin hara· 
babura clasamentu]ui, lăsând şanse 
de campion doar OIoriei şi Venu. 
sulul, ambele pierzând până acum 
numai câte şase puncte. 

Şi admitând ipoteza c8 aceste 
două vor câştiga m8tch.uril~ ce le 
mai au de j!lc6t, cu şanse mai mare 
se pfi zintă G!oria, care la egaU!ate 
de puncte, are mai mulle makh'uri 
câştlg,~de. 

După slrălucita pmtidă dda Or8. 
dea unde puiea să câşljge, Gloria 
pleacă la TimişoRra in contra Chl~ 
nezului. ca mare favorită. 

Din decJara1iiior celor ce·au as!s
fnf la Oradea, reese că dacă Gloria 
ar fi ştiut u1IHzl) - mal alr s in re· 
priu doua - mingile primite dda 
mijloc8şi, srorul ar fi fost dezastruos 
pentru Criş6na Rând pe rând insă. 
Mercea, Chereşiădan şi Rohan -
care de aUt€l el muncit mult <- au 
ratat ocazii sigure. . 

Cu toate acesteo, în !oomna. doar 
Gloria a reuşit să Întrerupă serIa de 
succese - pe fer€n propriu - ele 
Cr!şeneI. 

Duminedi Oloria are o socoteală 
la Timişof,f{:I, O socotealti mai ve· 
che. cu echipa d·lui lugll Pe lângă 
necesitatea unei revanşe, mlltchul I)re 
şi ollă mare importantă pentru Glo. 
rla: câştigând m8tchul, Oloria ră
mâne singura pretendentă cu şanse 
aprospe sigurE', la campionaul de 
toamnă. 

laUi de ce, leii noştri trebue să 
Se arunce 'n luptă cu toată ardoarea 
şi să uHlize 'le fot elanul şi toată 
priceperea pentru câştigai'ea m!'!.t· 
chu~~ " 

• • Gloria t Oloria I Arde·o Arde·o! 
- - N'o la51i! ---

- Amefa are O sarcina. grea in 
fala Crişam:l. aÎ carei jucători tineri 
luptă cu Înverşunare. Deşi favorită 
Ameflt surprizele - sisfem Viclo
ria şi Juventus, ori chiari mai rău, 
nu sunt excluse. 

- Oloria, va alinia la Timişoara 
acel aş unsprezece de până acum: 
Theimler - Varlassy. Volentir, -
Lupaş, Dobra. Vanea - Mercea. 
Chereşlădan1 frenliu, Rohan şi 19oa, 

VetA;."." "~4 .'.-. ~ 

Atelier R. GONDA 
... Radio ... 
noutate de anul Kap.ch 
1931 a sosit 

preţuri eftine şi în foarte 
bune condiţiuni de plată 

Arad, Str. BrAtianu 17. 

Bravol N'.llt., 

In ultimul IIm~i~~n~i-:I~.~~! ~:r:n~l~ ~.~ I.~'CO~I: d~~O~I~I~~~ ~.!~., jidaniI 
putut observa un fenomen lnteresfinl: cafenea. jduind in sensul strict al Îşi construesc fiecare câte O ~ 
cafeneaua "PalBce'" este deschisă cuvâniuiui publicul consumator. S'a de Toporl - scrâşnesc dj~ 
toală noaple8. deşi abia se zăreşte dovedi! de asemeni şi aceia că ou după câşEgurile plerdtdp, dar tr 
ici colo câte-un client. Jnsă in ace· tinut inchisa. cafeneaua "Palace- să lucreze cu prelurile concu' 
18ş timp s'o putut observa şi un aU pentru 8 o discredita şi li duce in" pentru 8 nu pierde şi pe u 
fenomf n: situnfia E sle fdentică şi la t 1" t ," ~ d b li l' I reaga C fen e a In ŞIUl rameua o· c en 1 ... 

.Dacia". Dar 8ce8sta numai de când. luolti pompos "Dacia". Este rev€laloare in acellslă 
concurenta a de$chis .• prăvăIJa pe· Toale scopurile aceste ale lrini. vintă următoarea întâmplare: 
sle drum •. Şi fot de atunci, pretu. l' w 

rile, atâl la "Dacia- cât şi la .. Pa, tătii J'jdoveşU Lipi.Scheer Zsedely. ntr o seara, la .. Dacia- erai 
ltlce", ou scăzut Iii nivelul celor nu eşit acum la ivealo. Acum regia patru clienti. Cineva a Întreb!1 
deJa concurentă. nu e prea mare În raport Cu inca. Lippl: 

Faptul 6c€sla dovedeşte. în mod stirile ce se fac la ,.,Paloce", acum - .De când n'ali mai avui 
"poslume ca să zicem aşa, drep- cheliueHle nu sunt prea m6rl pentru tia clien1f 1 
tolea celor scrIse ani de-a râ"dul a justifica preturile de speculă la - "Dela ultma sărbătoare 
despre banda de şnapani din cftpul articole de consumaU '. iasea, - răspunse oflând Llppi, 
celor doua cafenele. Că edid vând F aplul că intreprinderea concu" sigur că la concurentii cftfene 
extrem de scump, cu preturi de spe- rentă a redus preturile, a disolTa' plină. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD. 

PuLlic:;a'iune 

Se aduce 1.1 cunoştinţa celor interesati, că Primăria Munici
piului Arad. 

in ziua de 4- Decemvrie 1936, ora 9 a. m. 
va ţine licifaţiune publică orală pentru vânzarea in oborul de 
vite a primăriei, alot 8 tauri şi 14 vieri neapti pentru repro
ducţie precum şi a unui cal selecţionat din gospodăria municipi
elui. 

Licitaţiunea se va ţine în conformit8te cu Art. 88-110 din 
Legea contabilifătii publice şi potrivit normelor de licitatie in 
vigoare. 

Pretul animalelor se va achita în mâinile Comisiunei de li~ 
citatie, imediat la cumpărare. ~ 

Arad. la 14 Noemvrie 1936 . 
Primăria Municipiului Arad. 

Nr. 33.437/1936, 

Stofa ideală pentru costumul de toamnă 
al domnului elegant este: 

"ELTEX I01" -:- - mtr. 410.- lei 
"ELTEX 2HI

U 
- - mtr • .-;80- lei 

.. ELTEX I:l40" - - .... mtr. 640.- lei 
MarcA înregistrată la Trib. Ilfov. Ho. 235 -1 - 1936 

Depozit exclusiV pentru judetele Araf şi Hunedoara 
Mare asortiment de stofe exclusive Scheerg din fir englezesc 
pentru paltoane de iarnă pentru domni şi doamne precum şi 

pentru costume bărbăteşti. 
Am lDenţlnut vechile preturi! 

H. WIESEL 
postăvărle, Arad, Palatul Elisa Fischer 

Asociaţia Ziariştilor şi Public~ Zile 
--------------------__ ~'al 

din Arad. '"v~ 

Convocare mir 

1 f 'f t d' '1"" 'nd n con orml fi e cu .'S~OZI!U riIo: 
" lufare. domnii memb!'llol As Q'eS 

Ziarişttlor şi Publiciştilor Rom~ J~ 
Arad, sunt convocat! in ia Îl 

adunare generală extraordii\ 'ţii I 

ce se V6 tine a Sâmbă!i'i 28 N 
vrIe orele 5 d. m. in sala de 
dintii a primăriei. 

Ordinea de zi! 
1. Raportul secretaru!ul g ul.ct 

li upra activitatii comitetului. ar P: 
2 Compledarea com\lelulii j?i 
:5 Propuneri. ,Ia 
Arad. 20 Noemvrie 1936. d~e I 

P d· t <lou; 
(~se, In ~, 

(ss) TIberiu Vuia 

l 'ZY~~~'~~' mai bun de' 
concurenţă 

La Bazarul 
Concuren 

AL ORAŞULUI ARAD 
PIATA AVRAM IANCU 

. ~~~~~-~--------.---~~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~, 

.......... , ..... 5, ......... ' ... 4 ... - ......... $ ................. ; .... _ ....... 'I111 .... ' ....... IiIII' ............. ,.-... - .............. _ .... _ ....... _ construq;.e pentru Case, g<trduri, " I Cel mai bun izvor de lemn de I U LI U A 8 E 
moară etc, şi de foc se află la firma 

Tot ce-ai văzut pe mine: m fi n tfl f'Omerciant dfl lemne Arad, Piala Ştefan cel Mare lân '." 
pt\Jt\rie, cămaş/i cravatA şI I Direcţia CFR. Preturi redusE'. Incercati şi va. veti conVlr~ 1U 

I I d 1 
. - - . ..Tel eCou 3zo. <lI d 

gu er, e·am cumpărat e 8 _... ..... ---

~----------,----._------------------~ Calitate bunii şi pr~turi ce desfid orice concurentă ~f~lf ~I~ de Mureş şi de Dunăre în permanentă, cu prel
ur

;, ne mai eftine tCRE DE CRAP DE MANCIURIA şi ICRE ~ pe: 

ARAD. membru la "CONSUM" ŞI· la "INLESNIR~A" precum şi tot felul de brânzeturi, apoi ghiudesm şi pa tele , !: ae găsesc zilnic in magazinul de coloniale . 

.,-0,' ..... 7 • .,. %."$.' .2' ...... .., .... & .. IOSIF KOHN Arad, vis-a-vi 
Biserica Iute 

'liP , ... eA .., &, AQi$U - • ·za' ... aM .'2 ţ .. M·...... I .;;;;;;;;;ajj;;;iiiiiiii;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;iiiiiiii;; __ ~ un 
Incercaţi şi vă veţi convinget S'a deschis Cale-restaurantul 'ei ' 

La cârnalRUDOLF KRIESZEL " BUL E VA R D" ':~ 
ARAD, Str. Eminescu No. 19 il 

se află specialităţi de prima calitate de mezeluri, carne afumati, In fostul local al .Clubulul Olympia P. T. T." compleet renov
d 

.Ira I 
slănină şi carne proaspăta. Serviciu prompt. inzestrat modern. Apad, St .... d. Ale.alt Icolu 

~b~%~.~ .... ~~~s~.~s~na~~.~%~$~S~~.~ .. ~s~.~,~_~~~~~ •• ~,~.~~.~_~s~~.~·!'r~~.~.~ţ~.~~~~~~~~~~~~!!~!!!!~!!~~~!!!!!!!!!!1~e~ 
00 Tiparul Tipngranei .. Diecezane" Institut de Arte grafice, _Arad pres. 

;" 
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