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englez • 
SI •.• , altceva i In deahş'e, În/if'ipilf'ile f'omâneş/i 

rJin Rl'deo/, n'au ovul dela păzboi 
, Ilmcoace, tf'il/nlcia ne(!esof'il. pen-
11 ~l'ucă nu ne-a fosl doI - până 06~ 
lklOzi - aii constatăm În aceste În-

Sau reportaj de... stofă 
ziw'I';pilpi, un spip!f de of'dine şi de Vitrinele magazinelor de şfofă 
i rpfelegepe. SalllJlstius spunea În 0/ 
'oJ'c1U "De he/la lugpfuhino-: .. eon- sunt îmbodobite cu etichete, cari 

~
. po.artă inscripţia: Fir englez. La 

işa'ol' 'a , pop~aa pes c[,f?scunt, dis- pnma "lectură" a acestei inscripţii 
I()p lOe.J77aXrmae di/abuntul' r fim ' . t b t C d 
rvut-chi(][' aci 1n Rpad nenumăl'ate m am lO re a: um racu au adus 
wemp/a de conc:'l'die şi di5copdie, ăştia fir englez că doar e continger:-

. -te 6ocielă/i năsaufe dinff"un sineep tare? Dar pe urmă mi-am zis că 
1CCintuz!asm şi p/"ăuă/ite apoi. pe ne- ce nu se poate la noi şi-am trecui 
nd'J A "chestia" ]a dosar, multumit efi .';m(i/e, In inactiVitate, da/ofli/ă loc- I . 4 • 

ŞI lai lipsei de 1nfP/egepe Între 1'0- e egantil romam iarăşi vor putea 
,oni. In ce pl'h-eşfe saoie/ăfile cuI- îmbrăca haine din stofă englezea

:caVl'a/e, Rpodul poale li mândf'u că seă. Şi desigur, ca mine au crezut 
I bt inlpep/'ins o actiune ce ooate mulţi. 
II !VruJ de eJtemp/u tufupol' ce101'1o/16 Dar intr'o zi. buzunarul meu s'a 

făcut filantrop şi mi-a pus la dis-
r!!ş,!. ol'.de/en.6 : f~def'olizar;a /O!'. poziţie banii necesari t 
roda/dU/m ca. p,:m. ace~t m~cepu.f costum de haine. Intru î~l~?U~U m~~ '171 '1 de maN! mamfaş/ of'odan!, (Jazin de state' 
(fo cu/tura/ă o of'aşu/ui nostru ~ _ Poftiţi st~fa aceast f V'-

Dt< .. slJua. pe p~imu~plon ~I fă!'i!: tabi'ă englezească! Fir e~~ie7. ~~:i_ 
,n In acelor; masura se ~ifJitc I'!?=-.:;.l ..... ' .......... JJJ<1UJVJU ! r :rild 1Jnel /"egene"oN o ÎÎUf'OI' Era o stofă din care mi se ofe-

i(ă ~JI'~olte Înfif'Îpăpi. f'Omâneşfi .. fi- rise şi anul trecut, ca fabricată Ja 
,o,m in Rpod A O ~oa,efafo 6Popt/lJă. Braşov. In fine. am cumpărat ce· am 

îţi! pmanească, mfllnfată pe Uf'emUf'f voit eu. Dar interesul pentru 

stofa englezească şi cu fir enole
zese mi s'a deşteptat. Am luat bun 
~n?,ajat ~eoparte şi }·am rugat să 
1011 explice cum devine chestia cu 
fi~ul şi st?fa, ambele englezeşti. Şi 
rOl-a explicat: 

- Să vedeţi, fabrica Scherg dela 
Braşov~ a adus din Anglia maşini 
perfecţlOnate de felul celor cari lu
crează în fabricile engleze şi cari 
torc - răsucesc ~ firul de lână 
intocmai ca acolo. Restul se face în 
ţar~. Vine mai eUin şi câştigul e 
mal mare. 

Aproape uitasem de explicaţia a
ceasla, când într'o gazetă am cetit 
următoarele: "Faţă cu tendinţa de 
urcare a preţurilor pe piaţa mon. 
·iială, fabrica Scherg din Braşov a 
it!..llilî caz 'aiat de~~UQiiator 10-
cât înaintea fabricei cu renume mon
dial dela Braşov. trebuie să ne ri
dicăm pălăria. Reducerea de preţuri 
e primită cu simpatie de toţi cum-

părătorii cari şi până acum au avut 
deplină încredere in produsele fabri
cei SchergH

• 

Stai, mi-am zis, cum, fabrica 
Scherg a redus preţurile, iar comer
cianţii de stofă din Arad le-au ur
cat. Şi mi-am reamintit. Stofa care 
anul trecut mi-a vândut· o cu 405 
lei metrul, anul acesta mi-a lăsat-o 
la 550 lei metrul. Ce reducere e 
asta? - Dracu' ştie f Şi·am cerce
tat mai departe. Am şi aflat: 

Comercianţii de stofă din Arad 
când au primit deja fabrica Scherg'; 
transportul de stofă cu fir englez 
au primit şi dispoziţia de a reduce 
pretul. Dar în loc de a reduce pre
ţul şi văzând ce avantagii vor avea 
din induce rea în eroare a cump.lJră-
~')r prin afişarea insctipliei .,fir 
astfelca-nr.,l1Irt1rau-st'&rir..:.zrr~~r-----I 
mai ridicat pret din iară. 

Şi se mai plâng că le merge 
prost... Radu Dafla, 

, izhelişte ungufleoscă, "Gloria". 
u ?recuful ei Inlp'ooeuă/, glopios, pf'e

Iim :si uiifol'ul pe cope-I aN! Îno
;Ie, cepe ca toată suf/apea pomri

rec~oscb să fie gpupatb In jUl'ul Ei. 
claD/electuo/ii dela opaş, ca şi cai 

.. .. ------------...... --------------.......... ------------------------. 
~/a sale, fl'ehue să 6e În6CI';e ca 

5e ttemhl'i În cod/"ele "Gloriei", con
leapihuind OU modestu/ 101' ohol. la 

'6censiuneo 6inguI'ei echipe uomâ· 
~ştl de pe gl'on;fă. Pe noi. ne/m

iI if.esionează IOT'midabila 1OIidop;-
ale din jupuI ce/eilalte diuizional'e: 

a tlmefa. 'J'oalh muncifoPimen 10-
'ol 1ItJ/6 şI fali minof'itaplÎ Ilunl Rme
ap!ft/~fJ, nu numai cuoopba ci şi cu 

'rtplo. lotll un /UCl'U ~ C(]p8 tofi 
i clomânii al' fl'ehui ~ă·I imităm. O 

'oeielafe spopfioă nu poate ppog-
.-J6sa dacă n'ape În spate un pivot 

rlOfepiol. Opi, Glol'iei acest piuot 
• lipt;eşte şi d%lti ~unlem noi ca 
:ă 1-1 dăm. Noi. COf'/ c,lim 1neă 
!iafle ungupeşti şi noi capi mai o
'jMăm I}i 10 peppezenfafiile feoff'u
~i maghial'. Desigup. aceste sunt 
leaesaf'e, dat' mai Întâiu fl'ehue să 
,sfguflbm oitalitateo f/"ehuincioosă 
;Glo,ieiu şi atunci numai sb ne 

anutvânfăm In domeniul mlnol'lfop. 
amlt Iotă de ce Îndl'eptăm un că/du
~prifOs apel că/fie fofi pomânii cj să 

li În6cl'16 memb/"i la GbOR/R. ' 
t Vladimir Barh •• 

~t~E"""----------I"--
.cuş, acuş._ 

t 
La o şcoală de ucenice, invăţă

ţia: area pune elevele in genunchi. 
~o. Nu e mare lucru, dar pe fmulte 

n aceste eleve, logodnicii le aş-
~aptă afară şi 'n curând vor înge

Ibnchia inaintea altarului! 

t , 

Moraleluri bapfisfe 
Am arătai in numărul trecut 

felul in care înţeleg, o parte din 
baptişlii din tara noastră să facă 
din .religia- lor. pentru noi este 
o sectă, un mijloc de căpătuială 
a conducătorilor şi a cumna{ilor 
acestora, cu banii ~BorduJui A
merican ... reprezentat de un oa
recare Dr. Gill din America. Din 
cele de atunci s'a văzut că bap
tiştii dela noi, respective grupul 
lui Cocuţ, fac o politică nu toc
mai românească, primesc bani 
din streinăfate pentru propa
ganda lor, adesea ori contra sta
tului, după cum veţi vedea in 
cele ce urmează şi că însuşi 
marele lor financiar este.. revi
zionist. Că nu fac o politică de 
înfrăţire şi o politică natională 
românească. ne-o dovedeşte ur
mătorul fapt, petrecut in vara a
nului trecut, cu ocazia şfintirei 
catedralei din Lugoj: 

Redactorul revistei "Farul Creş· 
tin", pre nume Ion Coca', care 
se tine că este .,mare român". 
impreună cu şlehata lui de "se
cretari" - am zis: .Ii"u şi 
OaRca - auzind că la această 
manifestare in primul rând na
ţională, au lual parte şi câţiva 
"fraţi", cari s'au dus acolo sA 
vadă pe VodA -al Românilor. tre
nul fiind gratuit, deci o ocalÎe 
nimerită să vadă pe Cel care le 
poa-rtA de grijă, drept pedeap~A 

peniru această "gravă abatere" 
i-a exclus dela câteva şedinţe. 
pe motivul ,.că au călcat legea 
(?)". din cele de mai sus reiese 
clar faptul că baptişti10r de sub 
conducerea lui Cocuf le este in
terzis să vadă pe Suveran. Se 
mai poate el numi, în cazul a
cesta, mare român 1 Român, în 
slujba americanilor revizionişti 
- căci UruI. Gill este un info
c~t reuizionisf - i-se va putea 
spune, dar român adevărat, ba I 
Nu este aceasta o propagandă, 
mai mult sau mai putin. ostilă 
României 1 In cazul acesta, au
torităţile de ce nu se sesizează, 
punând odată capăt "gheşefturi
lor", inchizând toale bisericile 
de sub conducerea lui COCul, 
Oanca &. eo. cari nu sunt recu
noscute de stat, ci functionează 
clandestin, servind interesele sire. 
inilor? 

Incă nu e prea târz:u 1 ~ 
Credinciosul 

Mol;"ul 
Un amic de-al nostru şi-a 

schimbat la 15 Martie domIciliul: 
- De ce te-ai mutat din ca

mera aia. că doar ai sfaf Suni 
in ea şi mai puteai sia pânA te 'n
surai? 

- Să vezi drag~t am observat 
"'1 baia nu func'ionează 1 

Grundmann-Muller 
MUller celebnll ginere al fabricei 

Grundm~nn, a cerut cetătenia. După 
informatiunile noastre, i se va şi 
acorda in curând. Ne mirăm de so· 
Iicitudinea arătată lui MUller, când 
este ştiut că românii născuţi, numai 
cu mari şi multe intervenţiuni şi Şi 
mai multe cheHueli o pot obţine. 

Este imora1 şi nepatriotic, ca ve
neticului Miil1er să i ~ acorde ce· 
tăţenia~ iar celorlalţi nu. 

D. Dabu-Fiaf 
este controlorul tuturor morilor 

din judeţul Arad . 
La moara Wagner statul 8 fost 

frustat cu peste 500.000 lei. Frauda 
a fost descoperită de d. Stelian Po
pescu, inspector special din minis
terul de finanţe. 

D. Dabu-Fiat, care-Î - repetăm -
controlorul tuturor marilor din ju
detul Arad, ce face? Nu descopeJă 
nimica? Şi dacă nu, de ce? 

Sau este preocupat de Juxosu-i 
automobil Fiat? 

Irt haos ... 
[n ultimul număr al revistei 

.Şcoala Vremii", citim un articol 
semnat de of. C. Stoica şi intituklt: 
Puncte cardinale in haos. 

Mărturisim: dacă În cuprinsul 
articolului n'am fi găsit puncte, 
ne-am fi crezut deadreptul in ... 
haos. 

De altfel v(}m reveni. 
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Sânnicolaul.Mare 
- "Piticul Andraş'" renumitul 

conducător de coruri şi fanfare, sare 
ca un piperuş de nervos ce este, 
pentrucă l~au părăsit o sumedenie 
de corişti. Ce să-i faci piciule, dacă 
la "Căcărează" se plăteşte mai bine !? 
Până una alta, iţi recomandăm plim. 
bări la aer sau ceva "Pyramidon" 
cu oţet, pentru calmare. 

- Pătru P. T. T-istul e din cale 
afară de furios că, s'a citit in Bravo I 
şi tipă, în gura mare, că-i va pune 
el la punct, dacă îi va prinde, pe 
cei dela Bravo! Bietul om! Nu vezi 
că numai burta şi căciula e detine! 
Lasă gândurile astea sinistre; fă 
niscaiva plimbări prin parc şi nişte 
duşuri reci, căci în caz contrar se 
poate uşor ajunge la ..• Jimbolia. 

- Unei domnişoare, anonimă de 
data asta, căreia fi pla~ foarte mult 
... ruzile de zahăr, ii recomandăm 
şi pe cele de ciocolată, fiind mai 
fine şi mai soluhile. Asta pentru a 
mai cruţa intrucâtva ... energiile I 

- Ion Sfâr(lează) a cumpărat o 
clădire pentru fabrica de lapte. Despre 
pret nu ştie nimeni nimic, căci se 
inţelege dela sine, cumpărăturile pe 
care le face "casa satutui" în inte
resul său, sunt un secret ..• Asta e 
prea Iată! Nu crezi? 

Bravoi 

«Electrică S. D. ilomină» (?)~ .. 
-- Până câ.nd va mai dura scandalul? -

Din partea conducerii E1ectricei 
din Nădlac, la Întrebările noastre, 
am primit următome1e: 

.La Întrebările p,-lse de revista 
D-Voastră d-Iui dr. Emil P. Groz
da, membru În Consiliul nostru de 
t\dministratic, veţi primi răspunsul 
după proximeI adunare generală, 
deoarece sillgllrul acest organ su
prem al socidăţii este Î11dreptd ţit 
a decide asupra chestiunilor omil1-
tite de D-voastă." 

lista, iar pe de alta se pupă, bot 
în bot, Cli streinii, pe cari îi pro
tejează, ba chiar îi preferă româ
naşi lor. Dacă s'ar fi angajat aiei 
tm romcÎn şi dacă Drasztyl era dat 
afară, aşa după cum ceream şi o 
mai cerem noi, mi ne-am melÎ fj 
ocupat de această chestie. 

lnformaţiile eOQstre ne arată că 
la biroul din Nădlac NU este nici 
un registru jurnal, că d-l Dr. Groz
da (până azi). Nu şi-a achitat, con
form statutelor, valoarea totală a 
acţiunilor şi că, scăderea valorii 
acţiunilor se datoreşte faptului de 
mai sus! 

De ce nu se putea spune toate 
aceste pe şleau? 

De ce se (Jscund fapte, de felul 
celor de mai sus, după... l1duna. 
rea gendală? Vrem o purifi
care a moravurilor şi Întronarea 
unei conduceri eL1 adevărat româ~ 
neştf, la actastă uzină! 
Până atunci nu cedăm! 

Radu Csobanu 
IIFBfVWWli5 il ca s Hrirn-___ _ 

Poşta redactiei 

i 
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Cur,ici 
Miky, scumpul /lost abil, 
S'a 'mbolnăl'it 
Subit. 
Şi era grozav, 
De grav 
Bolna.'. 
l/lcdt după zimla din popor 
Era'rz groapă c'ltn picior. 

... 

C 'lift picior în groapă il ştiam noi bil' J 
Dar alte două ... pe umăr. de ce le ţin 

tIţi 
Lipooa i ÎI 

- .. Blondina" celebra vedctăb~l. 
cinematografului "CORSO" a plet!. 1 

la "Buda-Plşta" probabil spre a (
specializa in vederea filmului .. Co~1i~ 
trabanda de bilete 8 ce va rula; 
Paşti... tiP 

- .. Doly.Haas" a prelungit re\e~:' 
de cale ferată până la Mănăstinştt 
Radnei. i j 

Rodna ~. D 
, c 

- Se spune, cii la una ttin .. r, I 

trecălania· carpeni1or, Signor IsAtoi 
a fost servit de către Mister Go'a 
cu un castravete. 1" 

- Inlrehăm Soc ... Elg\ba" cari..: 
cauza de lămpile "buleftrlce 8 deld{ 
timp ard aşa de regulat 1 Nu cun 
o fi vre·un regulator, producţia ~ 
proprie? Suntem curioşi ce mar 
întrebuinţează şi până când va Il! 

1 OS il Il O r V li f h acest fapt. .. 

lntreprittdere elecfrofelmică şi mee!tanică ~~~~~.. Gurahon' f~ 

Rekritor la răspunsul de mai 
sus, cu care noi nu suntem deloc 
mulţumiţi, adăogGim că: noi n'am 
pus direct dlui Dr. Grozda între
bările, d conducerii, adecă Consi
li~11ui de ll.dministraţie! Consiliul 
de ll.dminisiraţie, prin delegaţii lui 
trebuia să ne răspundă precis şi 
imedjclt la întrebări, nu să aştep
tam până la ... Fidunarea generală. 
Trebuie să se ştie dacă intreprin~ 
derea a reI SCIU n' arc, registrlll-jur~ 
nal, daca dl. Dr. Cirozdo şi-a plă
tit cele 75-80% acţii şi, în fine, 
core este CQtiza scăderii valorii 
Qcţiilor. [1sto în ori care moment 
se va ~ere. Ori, conducerea care 
se zice românească, întelege să 
predice apă şi să bea ... vin, adecă, 
pe de o parte face pe 'Jnaţiona~ 

Miii de P. - S'a publicat anul 
trecut În No. 112 din 31" MariÎe. 
Scuzaţi, dar nu ne repetăm. Trimi
teţi altceva. 

DEil;' fitr.rje~i "blltl~"d:J ::lil:i1t!~e şi tli:-:!'mmul p. .... 1\,/\ ••• 1 . A d Evreii din Gurahonţ, au Cl
d ,!~~~!~;~5~~a~4~g~~~~~~;r~1~~~a~r:l.a~l~'=JU=.n~IC~lp~lU~U:l~~r:a~~~~~~Prim~iei ~ pi~a să~ăm~aIJ 

· - Publl.Caţl.Une -!~:;~ă~~~~ L~~~ .. ~: d~~;iA~:j!r~~ 
Baia de e,iş adic~ În Vinerea Mare - în lafe 

Sâmbătă, cum s'a obicinuit n 
Zilele trecute scriam că in loca~ acum. Cererea s'a făcut _ aş'alr', 

Jitatea noastră un domn, nu mai Se aduce la cunoştinta celor interesati, -- că Pri- vorbeşte - pentru ca Hilbschml3i 
prididea cu educaţia. mărÎa Municipiului Ara.d, _ şi ceilalţi jidani cari tin Sâm~dl 

Ni se pare că acum in ultimul inch's să poată face afaceri ÎntU 
timp, a mai lăsat din ... grandoarea în ziua de 18 Aprilie 1936, ora 11 3. m. nerea Mare. Notă aci, că şi t I 
de care era cuprins. • trecut s'a încercat o astfel de' l 

Totuşi, întrebăm pe un comer~ va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59 noperă in folosul jidanilor şi de a~ti[ 
dant de aci, dacă i s'a cumpărat r 't t· bl ' atragem atenţiunea consiliului co/tn 
soba l lampa etc. ce s'au spart de lCl a l.u~e pu ică cu oferte închise şi sigiJate, pentru nal şi a dlui notar in special c~n~ 
către domnul nostru. In caz că nu, aprOV1ZlOnarea Uzinelor municipiului cu 10.000 kgr. ţevi nu aprobe cererea hahanilor ~11l 
îi mai coasăm noi cojocul... ' de plumb pentru presiune de 20/30 mm. 5.000 kgr. de g~~~~tnă ca piaţa să aibe loc ~ 1 

25 35 mm. precum şi 2.000 kgr. plumb moale pentru ..... ' WQ4 a_....{n~ A BOBIt modelul da Primăvară 

Francisc R O N A Y 
cr~OITOR DT. DOMl"i[ 

Arad, SIr. Brăfianu 1.4 
Croială modernă. Preţ dtio iid-51 

Brad 
La societatea "Mica" după cum 

s'ar părea in urma celor spuse de 
d •. Goga la Arad, s'ar zice, că n'ar 
eXIstat nici un strein. Or, nu-i aşa. 

La societatea "Mica" sunt streini 
şi încă, cu punga grasă, nu că o 
au dela ei de-acasă, moştenită dela 
părinţi, ci lucrată la lumina aurului 
steHs din Ţara Motilor. 
Aşa că, pe când moţii umblă zdren

ţuiţi pe drumuri, cu cercuri şi scân
duri, streinii se Iăfăiesc in aurul 
lor, pe care-I huzuresc. 

Faptul e asemănător cu povestea 
gârgăriţilor, grâul este in hambarui 
stăpânului, însă ce-i bun din el il 
mănâncă duşmanii lui, 

Aşa-i Ole preşedinte al societăţii 
Mica? 

Culmea ••• 
amărâtului: să aibe bube dulci. 

etupaj. . 
Ucitatiunea se va tine în conformitate cu Art. 88- . Fraţii AP P O N~~ 

110 din legea contabilitatii publice şi potrivit normelor Magazin de ght1te şi de m3dă bălSe 
de licitatii în vigoare." tească ARAD, vis-a-vis cu Primdia 

ftsortiment bogat. Marfă elegdVe 
Oferfantii cari vor participa ]a Iicitatiune vor de- Preţuri dtine. Serviciu proJ,.' 

pune odată cu oferta (care se va inainta în dublu exem- Incercaţi şi vă veţi conving~n: 
plar) şi O garantie provizorie de 5'1t din valoarea furni- Memhf'J la Consum ş; In les nil 

_ *&*M2M • ' 

turii, în numerar ori efecte garantate de Stat iar oferta se IU~ 
va face numai in baza caetului de sarcini care poate fi Hălmagiu 'Vo 

~ t" N 5 Nu este adevărat că ăla carelt vazu In camera r. 9 a primăriei, ori la Uzinele muni- pe intelectualul, s'ar fi îmbătat: r 
cipiului, în fiecare zi de lucru. Saluta, Truţa şi frizerul. Nu t P 

Arad, la 21 Martie 1936, adevărat, că beti fiind, la socie~ur 
"Avram Iancu" au spart geam~n 

Primăria Municipiului 'Arad cu păharele din cari au băut vI ( 
N f. 6.] 79-1936 Nimic nu este adevărat. Ei "SI 

oameni de omenie şi n'au l1;1)sl 

Au sosit modele originale de pardesiuri 
şi ultimele crea,iun; de rochii 
Preţuri convenabile - Membru la "MERCUR" 

M. MENCZER CONFECflUNl 
Arad, Bdu' Reg. Maria No. 12 (Palaful Fischer-Eliz) 

decât ... musca pe căciulă I m. 
Ine 

...................... ~ilur 
I 

M olociclefco, 
N 'A marca F. • (Zahara) ~ 

in perfectă stare de funcţiUl ~ 
este de vânzare. u' 

Informatii la P. Mager, fab C\J 
de ,az, Arad h --______________ ~n 

r 



1. ~ 160 -
derinla dlui Ion Drottu 
Ribătă, 28 Marlie, orele 9 seara, 
II1II11 Palah.!ui Cul!urftl, 1n cadrul 

_~IH organizate in favoare!! zia-

~
. şom,eri, m~mbri ai Si~dicatu. 
iarişlJlor dm Ardeal ŞI Banat, 
j,~ren\ia d. Ion Draga direc

~resei din ministerul de externe. 
Jetul conferinţei este: Repor
~ şi dnecdota. Conferinţa e 
nată de dnii dr. roan Groza şi 
Romul Co'ioiu. Inainte şi după 
~in\ă. va cânta orches1ra socie
~Prevederea" . 

. b'c 

li:' lux ... 
tiţi se'ntreabă cum a ajuns d. 
i În posesiunea unui luxos au

. bit "Fiat" în care sfrăbate me· 
~ta, distanţa dintre Arati-Radna 
led. .e-versa ... 
a horterul nostru special, special 
. Cocinl1t cu activitatea d·lui Dabu, 
laeplasat într'o bună zi, tot într'o . 

M, dar intr'o rablă de .,ford" 
\e.8}a MaffalJa, marea maestră care 
;hnşte trecutul, prezentul şi viito

i lată ce i s'a spus: 
,Dabu, s'a prezentat într'o zi 
i cetăţean şi implântându-şi pu-

ftt, două din picioare în podeie, 
ISAtoi la el ca şi Dumnezeu in 
Go'a şasea: 

I "Fiat- Lux"! 
caii,. se făcu un "FiatH de toată 
deldoarea! Asta· i tot misteru 1. 
~un , ~~~·~.~"~_mB .. ~"mM2=-""''' 
:::31 l\~ed. Univ. 

dJ~ Tămas fdiiJail 
re dentist şi boli de gură 
lCGlis.: 9-12, 3-6. 

af~d, str Eminescu 10. 
PI etaj I. u~a No. 5. . 

iHe ___ ~ _ "'5l-iJLU&!iSUe 101"·' 

IOfela vaca noast,ă 
t P-t , l' . 
a~~ r o comună (In ]udeţ, seara la 
i1~phar de vin În "cafenea" stă
lm~ doui domni. Intră un ţăran bo
in/Unul dintre domni, îi zice: 

~i i Eşi afară că de nu te bat!... 
fer. Tu pe mine? Că scot maţele 

t ' , e ai lIle .... 
coltre astea, vin Incă doui domni. 
c~nul le spune bună seara, Prîmii 

r ~r:i se reped: sr La ăştia de ce le-ai spus bună 
ţi. şi nouă nu, că şi noi suntem 
. '? . -Jm .... 
~ Ce domni? Tu eşii mămăli-

r 'iar ăs!a-i dela vaca noc,slră! 
.lbierătc, ceartă, iar când fu vorba 

băile ajungă la bătaie, sosi doamna 
imdia dintre domni şi·\ duse acasă. 
~g(1veţi mira de lipsa asta de res
ro~' dar domnul dus acasă nu e 
ng~rimul scandal cu ţăranii. 
'sni) • 

i va dovedI 
adi . 

luntem informati că d. Dunca 
vorbeşte de preferinţă in ungu

Ire ~ - in curând ne va dovedi că 
,taH rudenie cu... regretatul Duca. 
u j parte din aceiaş familie, dar 
;ie~ur~ din care se trage d, Dunca, 
~mLl!nlt În Ardeal şi prin maghiari-

viF a primit in nume litera n. 
:i .. Se vede treaba că unguri zarea 
1 npst atât de puternică încât nici 

ma nu s'a putut scăpa de ea, de 
/ne ce, mai bucuros vorbeşte 

~ureştel 

f Coopera,;.,a "AJUTORUL", 
a) i Arad, str Harie Chendi No. 11, 
, inut în 22 1. c. Adunarea Gene
;1U~ la care membrii au participat 

umăr mare. Bilanţul s'a [nche
,,, cu rezultat frumos. Din dobân

'rezultate se 'mpărteşte un di
,,-nt de 2%.-

~. 

! 

Bpa, V'O! 

I~ 
Iacă io mai jios subscrisu ŞI aşi tras În ci 4 --

pariu luăn Nojâtă nam scris nemica in săp
tămâna şeI altă că am fost dus geacasă. Da 
să nu gângiţi că am fost dus după peşci că 
dară io nu pot da o sută ge zgloţi rumânieşci 
po chilă ge peşce ca preţăptorii şi nam fost 

~
. dus nîşi la vrăjîtoarie ca doamna şe gin Şil 

'~1. şi nîşi pă la sfinti nam fost ca să mă bag 
.' birău la sat ca cârnu gin Şil care umb:ă gc 

patru ani să fie birău în sat. Nam fost nişi la Curtici cu 
domnu Crivăţ şi nici la Lugoj ca pocăiJii şeîa pă carie io 
tâpat domnu Coculi gin adunare. Nam fost nîşi să mă im
băt şi să plâng că mo lăsat drăguta ca şela gila poşta gin 
Sântana. Şi nam f~st ni~i l~ Chişineu ca s~ mă bagen poe
zeaua aia lungă cal o ZI gm postul lu Sancetru. Şi nam 
fost nişi în Abesinia sămpac pă MucioIini cu impăratul Haile 
nu ce lăsa că ge nu dracu ce ia şi nîşi la London sămpac 
pă franţuji cu niem~î. 0m..fost numa .la FOiana Sighiului să 
văd cum să sfăgesc OJerB cu meserteşl. Apu şeam văzut 
acolo, oi scrie pă săptămân~ ş~alaltă. Num~ să nie frămiceli 
abolimentu că vin Paşcile ŞI me frece banI . 

Nădlac 
- Noi ştim că s'au introdus 

cânlările în biserică pentru a atrage 
credincioşii, nu pentru a-i ... îm
prăştia şi a-i face să-şi astupe ure
chile, cum se 'ntâmplă c~nd aud 
... schelăiturile "marilorl< noştri cân
tăreţi Bdtăran şi Ciolac. Ce zici 
părinte Nicolaie, că ai fost profe
sor de muzică, avem dreptate? 

- Mai m1.lIte persoane ni-s'au 
plâns că, nu pot intra sau ieşi din 
ţară prin punctul Nădlac, fără a 
clei 'şperţ comiselrului poliţiei de 
frontieră. Ce răspuns ne dai la 
toate aceste, clIc S(lrbu? 

- Cu ocazia rulării filmului 
"Rasputin", Popa Niculaie se laudă 
că RCl<;Dutin a fost nimic pe lângă 
el! Te' credel1J. «1 JIu la vâr.sto u; 
o eli mesteca în cazanul lui Sca
raoschi, speculând la primirea ... 
triumfală ce-ţi va face! 

- Intrebăm pe Matajsz-Torea
dorul când se mai face vaidist, 
deoarece premiera reprezentaţiei, 
dată de el, poate fi invidiaM de 
mulţi artişti de meserie. . 

- Ietica Nazariteanului ar vrea 
să se mărite cu Gheorghe lui Cab. 
zelnL Oare vrea şi el? Dar ea, de 
ce vrea? .. 

- Presiunile şi ameninţările, Ia 
noi nu se prind, asta s'o şti Juraj~ 
podrichtdr 1 Dacă continui, ne vom 
ocupa şi de acei cari te apără. iar 
azi te 'ntrebăm: pentru când co
lecţionezi cărţile ungureşti ce ţi-le 
imprumută Latinca? Nu cumva ... 
speri să rcvină Kun Bela? ... Pa şte 
murgule I 

- i'1m putea ştii de când s'a 
înscris în legea circulaţiei, pentru 
"Electrica S.Fî.R.", căreia Pretura 
îi dă autorizaţie să circule pe, tro
tuar şi noaptea fără lampă? 

- Suntem curioşi când se va 
judeca procesul Între Popa Nicu
laie şi Halaşi Bela. Nu de alta, 
dar vrem să ştim şi noi, pe ce nu 
se pot împăt1i cei doui "şogori" ... 

••• Se poatel 
'Un tip, părăsit de logodnică pen

tru altul, spunea într'un cerc de 
prieteni şi prietene: 

Dialog 

AI vostu 
luăn Nojî'ă 

- Succesul dotare la femei - se 
adresă o tinără fată, unui cunoscui 
~ teribil- - este pentru mine o-
enigmă a cărei "cheie ll aş vrea 5'0 
am ... 
, - Nimic mai simplu - răspunse 
tmărul - o am intotdeauna la ... 
mineI... 

Nu-i supraproduclie 
O tinără şi proaspăt măritată cu

coană din provincie, aştepta cu dor 
ca bărba~u~ să \:ină lângă ea în pat: 

- Tenbllă cnză, - mormăi băr
batul - este îngrozitor ce-i cu mîne 
d.e.un timp încoace... Criză. criză, 
Şl Iar criză ... 

.. ~Şi dUhl te gândeşti - începu 
să plangă doamna doritoare - că la 
tine criza nu e cauzată de ... supra
producţie !... 

Hona CSETEuuA 
Salon de modă pen'ru dame 
Arad, Str. Take Ionescu 1 
Preţuri solide. Serviciu prompt 

ftd-44 

Dacă ... 
Sunt căsătoriţi de un an. Nici 

o umbră n'a întunecat fericirea 
lor. InsA intr'o dimineaţă, el oh
searvă că ochii sotiei sunt plini 
de lacrimi şi faţa trisfă 

- Ce ai dragă mică şi scumpă? 
De ce eşti tristă? Spune-mi, ca 
să te pol mângâia ... 

- Dacă încă odată - începu 
sotia şi lacrimile curgeau vi
sez că m'ai înşelat, să ştii că intre 
noi s'a terminat toIul! 

Apare in curând 
Almanahuloraşului şi judetului 

Arad, cuprinzând adresele tulu
ror notarilor, primarilor, preoţi
lor, tnvăţătorilor, advocaţilor, in
treprinderilor, comerciantilor. me
seriaşilor, etc., atât din oraş, cât 

. şi din judeţ 
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Titluri de ale împru
mutului de inzestrare 

CONSOLl DARE ŞI 

Bonuri 
de impozite 
cu pre,urile cele mai bune 

cumpără şi vinde 

BANCA 

GOLDSCHMIDT 
S. A. ARAD 

Cică 
greva dela Industria TextiJă nu i·a 
sfârşit din cauza unui agitator din 
Cluj, care trăieşte aici pe cheltuiala 
muncitorilor. 

Atunci rezolvarea problemei e 
simplă: Să-i facă vânt clujanului. 

E adevărat, spunea cineva, dar 
mai sunt şi agitatori locali, cari in
stigă - umblând după sperţuri - şi 
la conducerea fabricii şi şi pe con
ducătorii muncitorilor. 

•.. Oare acestora nu li se poate 
face vânt? 

Politicianilor 
Corb la corb nu scoate ochiI, 
E pro'lerbul românesc. 
Da 'n politică se schimbă: 
Chiar şi corbii se ctocnesc! 

D2ia Tour;n~ Clubul 
României 

Duminecă, 29 Martie a. c. secţia 
Arad a Touring Clubului României. 
organizează o escurziune de antre
nament cu următorul itinerar: Arad 
-Livada-Feredeu - Hortua- Cucurbăta
Cetatea Şiriei-Arad. Distanţa de par
curs 15 km. în 5 ore. Plecarea din 
Arad, gara electrică, la ora 8 dim. 
Inapoiere la Arad seara la ora 20 
şi 27. 

N'o fos' de ajuns 
scumpirea stofelor ci au mai cerut 
şi calfele de croitori majorarea 
salarului, majorare ce aduce după 
sine urcarea cu 250 lei a unui 
costum de haine. 

... Ce neprevăzăfori am fost 1 
Trebuia să sprijinim actiunea 
nudistă: azi n'am avea nevoie de 
haine. Dar nu-i târziu I 

AUe vremuri, aJ~e obiceiuri 
Şoşoi şi Milovoi se intâlnesc 

, la poştă. 
- Boniur şefule t 
- Bonjur amice! 
- Ai venit probabil să ridici 

ceva franci? 
- Un drac! Am venit să·mi 

umplu tocul rezervor. 

Achitaţi abona~entul1 
- Cu femeile nu poţi face nimic 

fără bani!... 
- Ba da, ba da, - replică ck 

neva - copii 1... 
Magazin UNIVERSAlJ s. A. 

Albert FERENCZY 
croitor pentru dame 

Englez·francez - Preţuri solide 
Arad, Bul. Reg. Ferd. No.19 

ARAD 
Este depozitul mărfurilor de calitate aleasă 

A sosii un. mare asorlimeni în. A Perdele! - COl/oare, precum. 
exclusiyităţi de stqfe şi mătăsuri O Boc/uzra, Smyma etc. în can 

de primJivarl .... asortiment. 
Mare d %Î' de stofe bărbă moderne f 

:::,. 

--------------~----------'----------------------~----~ , 
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Ai auzi' că ..• 
... Baronul din Bdrsa este expus 

ti deveni muritor de foame, veni
turile neajungându-i nici pentru in
treţinerea lui proprie? 

... La Hălmagiu a apărut volu
.lU] IV. din romanul "Gogea" zis 
JIGoi"? ' 

... Câteva persoane din Cii au 
consumat toţi uruslÎf< dela Fried-

Opera din Bucureşfi .•. 
Opera Românească din BtICul'e:şIi, 

in continuarea turneului pentru silr~ 
bălorirea maestrului Jeon Rlhona-
15iu, va cânta; Ma!'fi 31 Mal'tie, 01'0 

9 pN?cil5, la Teatrul Municipal. RI
GOLETTO, operă În 4 acte de Giu
seppe Verdi. Ansamblul dela Bucu
reşti 

Bilele ]a Diecezană. 

• 

Băncile BănăJene 
Unile S. A. 

Bilanţ la 31 Decemvrie 1935 

~ 

turale 150,000 T ota] 10,850,((1 
bânzj nereolizate la creantet 
oase 8,050lro. Depuneri spri 
tificare: 1. Din ţară: a) La _'.A ~ 
4,258,131. b) Pe termen 9,~ 
c) Pe Iivrete de economie 
la purtător, pe termen 
Total 73)855,546. II. Di 
I1ătate a) La vedere 

• STOFE LA MODA. PENTRU COS-~: 

11.CTIV:;Cassa: a)Numerar efectiv 
9,185.799 b) Disponibil la B. N. R. 
şi C. E. C. 577.472. Total 9,763.271. 
Disponibi] la bănci: a) rn ţară 
3,883,256. Portofoliul de titlmi: 1. 
Titluri româneşti: o) efecte publice 
v. n. L19-1AQOO- 575.021. 11) Titluri 
cotate la bursă v. n. 235,OCIO--
205.800 c) Titluri necontute la bursă 
v. Il. 2,809/250- 1,788,.126 Total 
2569,3-17 II. Titluri străine v. 11. 

':102)554 v. c. 57.584 Total 2,626.931. 
Il/. Din titl. de mai sus sunt anget
jate: efecte publice v. n. 316.00CI.-
142,S.-I0. Portofoliul de scont: l. 
Plătibil În tară: a) Cambii fără 
garanţii -1,288)967. b) Cambii ga
rantClte cu mărfuri, titluri < etc. 
4,321,928. c) Cambii garantate cu 
ipoteci 10,789,305 Total: 19,400,200 
II. Din portof. de mai sus se află 
reescontat; a) PIălibil În ţară 
8,238,025. Debitori: 1. Din ţară: a) 
Debitori fără garanţii 8.162/)52. b) 
Debitori garanţi cu efecte comer
ciale 2,442,020. c) Debitori garanti 
cu titluri 843)986, d) Debitori ga
Tanţi cu ipoteci 16,2]6,288. e) De
bitori garantaţi cu garanţii diverse 
1,615,356 Total 29,280,852. II. Din 
străinătate 191.167 TotaI--29.472,OI9 . 
Debitori beneficiind de leflea li
chidării Datoriilor din 7 11.prilic 
19.34: Cot", rdmasă 104.698,375 

b) Pe termen: 33.669 
39}305.193 Toto) 113,160. 
ditorl: 1. Din ţară: CI) La 
113.923 II. Din străinătate: 
vedere 1,5 J 3,174 b) Pe 
7,947,883 Total 9,461,057 
9/574,980. 11.ngajamente de 
cont: J. In tară: (1) La Bd 
4,752,680 II. In străinătate: 3.~ 
Total 8,238,025. Dividende \ 
cate: 87)001. Conturi dE 
11,949,310. Con tu ti tramni 
226,Uli. Beneficiul net: Di~ u 
crt. 1,342,6'-18 .• TotaJ Lei 215.4~fi 

• 'lUME ŞI COMPLEURI, MATASURII 
• mare asortiment )a ; 

~~%~?e~!~ A!!~~2~!!:~~1 
malln din Rădeşti, fără a consuma 
nici un fel de beutură deşi "rusliu 

sunt sărati ? 
... Nişte doamne din 111 maş,În lipsă 

de horă ţărănească, au villeţit Du
mineca trecută de frig? 

... 0 cucoană din Şepreuş a dut 
ordin să se bată toba 'n sat pen
tru a i se găsi scroafa americană 
de ... ,.soiu model"? 

... Herteg din Şicula, în vederea 
judecăţii bea şi se veseleşte, că de, 
viata e grea şi 11U se ştie ce va a
duce judecnta? 

... Cucu din Gurahonţ, e bucuros 
că se apropie timpul de.< cântat? 

(Tot aşa ca la Zimbru?) 
... Săractll 1anoş din Curtici. lu

crător la CfI~. a ... avansat Ia grll
dul de ... purcar? 

... La oficiul P. 1. T. di n Pleşcuţa, 
minoritarii Întră cum vreau. stau 
cu păIăriile 'n cap şi fumează, iar 
romdnii sunt ţi nuţi la gh işeu? 

... Preoţii din Pecica nu se duc 
să facă ore de religie la şcoala din'· 
Rovine, dar când e vorba de sfin
ţirea caselor ştiu unde stau ro
mânii, - nQ{ural tot din Hovine? 

.. .Invăţătorul V. P. din Variaşu! 
Mic, hotărdndu-se să se 'nsoare, a 
vizitat o dşoarâ. din Turnu, care 
i-a dat 3 zile termen de gândire, 
pentru cCi se apropie Paştile şL 
nimic? 

.. .Invăţătorul din Minead are un 
credit extraordinar de mare la co
legii săi din Valea Deznei? 

FIRMA 

Ackermann & HUbner 
Arad, Bal. Re,. FerdiRand 25 

Mare asortiment în ştofe şi mătăsuri 
Preţuri eftine I !IRd.45 

Compania Cărăbuş 
Va reprezenta, Joi. 2 Aprilie~ ora 9 
seara. Iă Teatrul Comunal. re\lisfa 
APROPO TANASE I de Klriţescu şi 
Andreescu. Montare fasfuoasă. Deco
ruri proprii. 

Bilete ]a Dlecezană. 

•••••••••••••••••••••••••• 
~ . 
: Cel mai ',amos .,opseşfe, : 
111 cură,eş'e, spală laainele : 

i · i Alex. Knapp i 
• • : ARA.D: 
: SI,. Bră';an. 11, Ep.Radul0: 
~ . 
•••••••••••••••••••••••••• 

Ce o fi .•• 
La desbaterea de Joi, a procesu

lui de divort, intenlar de soţul cu
coanei plecată În tovărăşia lui Mon. 
da, doamna nu s'a prezentat. Monda 
i-a promis că după divort o ia de 
nevastă şi până aluncea-i cumpără 
o bodegută la ... Timişoara. Vom ve
dea ce-o fi L. 

Tacâmuri, ttiv;, coşu/eţe, cutii de zahăr 
speciale din argillt ~erit/lbI1, la firma 

• ARGlHTA RIA " NJS' EL str. Emi-
, nescu 20 

A. se evi'a 
Pentru a nu se Întâmpla certuri Participaţiuni: 1. ]11 toră: (1) La în

in familii. cu ocazia cadouriJor de treprindcri industriale 3,780,6.18. 
Paşti, povestim una ... slabă: Imprumuturi pe termen lung: 

Bărbatul se'l1Ioarce spre seară 9,399.814. Imobile: a) Necesare co
acasă, încărcat cu pacheţele - ca- merţului propriu şi pt fune-ţ. 
douri penlru soţle; 24.000.000 11) mte imobile 3,420,S43 

- Vai ce drâgut - exclamă so- Total ~7,~20.5"'3. Mobilier: 645.205: 
ţia - nici Qd,Uă .J,)~rl1Hell!L....!.!l~ll_C?ntu!1 ?I~se:. 4,344,406 Contur~ 
drag n'a făcut atâtea cadouri ne- TrelllZltolit. 44,200-. T-o t rrt-t:el 
vestii sale scumpe.. 215,478,864. 

- Ce vrei să zici cu asta, dragă? P?-\SIV: Capital social: 52,OOO,()(X) 
- A nimic ... am primit şi cadou- Fonduri de rezervă; a) rezervCi spe-

rile pe cari le-ai trimis prietenei dală creiată din capital social 
tale Lulu 1... 10,700.000 b) Diferite fonduri cul-

Primăria Municipiului Arad 

Publicaţiune 
Se aduce ]a cunoştinta celor interesati, că 

măria fv\unicipiului Arad, ---

în ziua de 18 Aprilie 1936, ora 11 a. m. 

va tine în biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
licitatiune publică cu oferte închise şi sigiIa!e, pentru, apro
vizionarea Uzinelor municipiului cu 140 m. 1. tuburi 
Mannesmann de 350 mm. şi 160 m. 1. de 80 mm. 

Ucitatiunea se va tine în conformitate cu Art. 88-
110 din legea contabilitătii publice şi potrivit normelor 

Contul de Profit şi Pie,sGJ 
la 31 Decemvrie 19~; 

DEBIT: Cheltuieli de admi!? ) 
tie: o) Salarii şi indemOr 
3,740,616 b) Diverse 2,561.0~/e 
tai 6.307,650. Impozite şi gie 
568,149. Dobânzi plătik: a)~ I 

puneri 133.534 b) La re,i I 

363,466 c) La alţi creditori 'efi 
Total 512.708. Comisioane ~5t, 
Pierderi din li plic. Leqii!OG 
Dat. din 7 ftprilie 1934: 3.<lfa • 
Diferenţe de curs: a) la port'a 
de titluri 318,275 b) la ~de 
476,209 Total 7Y4,544. Ben\ol' 
net: Din anul curent 1,342,tii de 
tai lei 13,208,359. rei 

CREDIT: Dobânzi incas(] CG 

Dela portofoli tiI de scont 2,606/
0

('. 

Dela debitori 1,941,404. e) Dd~t 
bitori În conversiune 2.404,7Vc 
taI 6,952.507. Comisio(lne inq.r • 
663,191. Venitul portofotill~] 
ti~luri: 85,732. Vcrli~(jl fl-arth:.'}'ti 
I1Ilor: 40,000. Venitul Imo.~ltJ 
1,973,055. ' Ben ef ici i di! Ş 
3,493,874 Total lei 13.208 3f d, 

Timişoara, la 3 Martie J9 O( 

Ioan Schmaler ss. dir., Tim~~ ÎI 
expert contabili Ioan Sta.: ~ ( 
director, ~rad. Pentru conta , m 
Ioan Gantner ss., procuri el 
contabil] contabil-aut. Consil a. 
ftdministraţie: Antonlu Fab !lJ 
preşedinte, expert cont. Dsc 1'. 

dovic s. 5.] vice preşedinte. n 
briî: Enric MUlIer s. s. Dr. U 

dac Nelf s. s. 
Verificat şi găsit în confo ~c 
cu Codul de Comerţ şi J 

Bancard. ŞJ 
Cenzori: Rudolf Albrecht s, e 
peri-contabil Carol Novotn\1 
expert-contabil Dr. Adalbe l' 

s. s., preşedinte Andrei Krb1frl .. -
~t

~o 
~a 

<\~ .... ;Cl 
~--!I\'( 

~ ~J( 
apare tn fiecare Sâmbă~ă hpl 

de licitatii în vigoare. A.bonamen'e: pri 
Ofertantii Gari vor participa la licitatiunc \ or depune . pentru oraş: 150 lei ~~ 

~--------------n~ 
odată cu oferta (care se va înainta în dublu exemplar) pentru judeţ: 120 lei IT 

şi O garantie provizorie de 5 % din valoarea furniturei pentru instituţii şi intr ro 

în numerar ori efecte garantate de Stat. Caetului de sar- AbO::r~~:II: anual. ~~~ 
cini şi conditiunile speciale, se pot vedea în camera Nr. se plătesc inainitc 
59 a primăriei, ori la Uzinele municiplUlui. Director: fU 

Arad, la 21 Martie 1936. SIMION MICLEA bUl 
.. Redacţia şi administrajl,nt 

CăIători'i comod in au'o- Primăria Municipiului Brad Arad, .'rada Alexandri Ntul 
It •• ele Soc. MerG & Co.1 Nr. 1.249 1936 Jr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~4~to 

TIparul CONCORDIA 1nsfthtl de Arte Grafice ljii EditurA S. A. Arad, 3'r. V. Goldi. Nr. 6. ~P1 

fU 
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