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IrelPI'oncma50nJl oca 1, au os cam 
î~!Jlijat; de noi În ulfimlJl fimp. 

im:easfa Însă nu Înseamnă că nu 
~iaPm urmăl'if de apl'oape acfivi
;r~:ea. J1m făcuf·o şi pentru că În 

\ din lafa şcolii nOl'male de bă
i s'au petN,cut În ultimul timp 

~l'iJl'i in/el'esante, la scoatem din 
uha eiJ sicl'ie, căpă(âni de mOl li, 
~tiJr;, misfl'ii, expunându-Ie lu

. Irrii pUl'illcafoal'8 o soal'elui ... 
Poă la loja din bulevard s'al' fi 

~vi1âmplaf IUCl'ul'i banale, poate, 
tm stărui asupf'a 101'. Dal' Întl'e 
!ncmasoni a ovul/ac o mică ... 
polufle pe chestia limhel. Rnume, 
Incmasonii I'omâni, şi la aceştia 

re " alăful'at jidanii of'iginaf'i din 
,hiul r:.egat- au cel'ul ca limba 

a,ială să fie cea f'omânească În 
VVI ce/ei unguf'eşti. Of', cef'ef'ea 
iosIa, din cauza minol'ităfii 1'0-

filol' din IOlă, n'a fost aC9cpfată, 
Jeo u. maf'e fflancmasonii I'omâni 

. tlc/ool din vechiul I'flgal s'au su
!Şl;,,"~nraT' pOloficipd /o'1j8-' 

pere. Insă !uc!'uf'ile n'au !'ămas 
a Pr'rmcmasonii I'omân/ - sub 

:ic 'diJcef'ea dlui BI'ufu6 Păcul'al'u 
~ .!nu Vf'eau să accepte situafia a
:Cii\sta. Sau consfăliJiI şi au hotă,,!f 

'pol'nească o viguf'oasă campa
I pen/I'u Înl'olaf'eo de membl'i 
ri şi I'omâni. Campania a Şi 

dletnit sub conducel'ea unui jidan 
ns~ vechiul !'egal ş/ o sSf'Ie d6 tine,.! 
ă ~e 25-35 ani, au p!'imit PI'O
.. ~Bfli de a in/"a În lojă. PI'OPU-
1 ~i1e ou fost Inlotdeauna insolite 
c<1le anumite pef'spectloe menite 
:aducă o oal'ecal'e imbunăfollf'8 

ăsplel'ia/ă şi o Ul'ca"e pe scapa 60-
aiă, a celui COf'e va accepta Pf'O

J.ră,efli/e secliel pomâneşfi a IOjel 
'n Incmosonice din Rl'ad. Pe de d, pa!'te, mlnol'lfaf'ii din fojă. 
e rllă să ac/iizifioneze şi el cât mai 
eeff./fi membl'il pentf'u a contl'oha

'60 acfiunea f'omânilol'. Ce se va 
'imp/a până la ul'mă. nu ştim, Uit. cum sunt numai dou(j ;poleze 
lno"u5frJm ooi: Of'J tahel'ile se 

...,Jocă con venind ca limba l'omână 
'-fie utilizată In cBf'emoniile /0-
1- opi fieca"e fabăf'ă Ee cons-
~ In lojă opal'ie şi atunci OQ Iz
'ni un alt scandal pl'ivlrol' la 
/l'ea mohilă şi imohilul loje/. 

ci 'Jăflel'ea noa6ff'ă. cunoscând ma-
• leflile şi felul de lucl'u ai Il'anc

lonilop, este că disensiunea din 
r a"ădanrJ - şi lelul cum ea a 

i a~spiftat - nu e~fe I'ealii. Ea este 
i "'oscaflodă penff'u a Inl'ola cât 
tret multi finel'i, cu scopul de a-i 

fttage mişcăpilop finel'eşfi, -
""eapla, - atât de hine ol'ga-

ln,te În judeful nostl'U. Este de 

~
f'Caf Încă un lucf'u: pl'opune

de intpare au /051 făcute fine
Caf'i nu sunt lnf'egimentafl În 

raţii o mişco"e. daI' c'Jf'e fn vfte'un 
i Npenf hotăf'âtof', al' fi net de --

-~----
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IFA: 56 minoritari si • • • 
muncii 2 

, 
;,.. Legea pentru protecţia 
naţionale, ,. în practică 

~ romani • 

S'au risipit butoaie întregi; de obraznici: Listele de plată nu sunt 
cerneală şi vagoane de hârtie. pen- timbrate, deşi dela fiecare muncitor 
tru a se cere o lege care să prote~.· se reţin câte 5 lei in acest scop. 
jeze munca naţională şi elementul Iar pentru cazul unui control, s'a 
românesc în intreprinderile particu- dat ordin funcţionarului respectiv, 
Iare. Cu chiu mult şi vaiu şi . mai si!. spună că nu şfie unde sunt. 
mult, legea s'a votat şi pus în vi- Curăţenia, respective murdăria din 
goare. Dar credeţi că o respectă ateliere este egală cu murdăria su
cineva? Aşa putin şi de ochii lu- fletească a conducătorilor. Serviciul 
mii. Incolo, sunt intreprinderi, cari sanitar al oraşului a dat ordin că 
nici n'o bagă în seamă, ca "Intre- să se facă curătenie, dar unul din
prinderea Frenkel Arad" - IFA - tre conducătorii intreprinderei, la 
care primind adresa ministerului primirea ordinului a spus: 
muncii prin care i se cerea să tri- - Dă-I în ..• măsii! Ce ştie el 
mită tabloul angajatilor săi, după ce fac eu aici? 
naţionalitate, cetă~cnie şi origi ne et- ConcluzII 

Ce concluzii am putea trage? că 

spurca ţii aceştia.ş bat joc de ţara 
care le dă pâine, de conducălori şi de 
popor? Dar s'au spus aceste de 
atâte ori! Aşa că in loc de con· 
cluzie, mai amjnli m o porcărie: 

La IFA a fost un fUllcţ:onar ro
mân cu 180 lei şăptămânal. Omul 
a cerut majorarea salarului, dar a 
fost injurat de un oarecare Hirsch
mann, dat afară şi În locul său an
gajat un jidan din Cernăuţi, cu 
2500 lei lunar şi fără să fie inscris 
la birou I populaţiei. 

Poftili acum şi trageti concluzii 
şi comentaţi faptele acestor ban
diţi! ... Şi pe deasupra mai spu
neţi că suntem stăpâni in fara 
noastră! ... 

nică, a spus, la primirea adresei şi 
prin conducătorul intreprinderii, că 
"mai are timp". Curajul acestei in
treprinderi - cu angajati' şi mun": 
cit ori minoritari - de a sfida or
dinele minisierului, nu se explică 
decât prin prietenia sau protecţia 
vre-unui potentat al zilei. Cine e 
acesta, rămâne de văzuL. 

Ce politică fac hop';ş'ii? 
56 minoritari 

Dar să nu ne emoţionăm de ma
hărul care protejează banda din 
capul IFA-ei, ci să arătăm situaţia 
de acolo. Am spus mai sus, ni se 
pare, că IFA e o intreprindere ară
dană, deci îşi are sediul în Româ
nia. Cu toate aceste, din 58 mun
citori câţi are intreprinderea, numai 
2 (doui) sunt români. Un bărbat şi 
o fată. Restul de 56, sunt minori
tari, parte suspecţi parfe' palesti
nieni. In ce priveşte personalul de 
birou, e aceiaşi jale'. Şeful biroului 
e unul Simberger. plătit cu 4000 
lei lunar, locuinţă, luminat, incălzit, 
etc. Şef de atelier e Kock Sigmund, 
plătit cu 4000 lei lunar şi procente, 
subşef de atelier e Kovăcs Ladis. 
Iau, plătit cu 2000 lei lunar şi pro
cente. Primul muncitor strungar 
este plătit cu 1600 lei lunar. Cei
lalti muncitori, cari lucrează până 
la Il ore zilnic, sunt plătiţi cu sa
larii de câte 180 lei săptămânal, din 
care se scad taxele cătră Casa Cer
cuală şi alte taxe. 

Altele ••• 
, Să nu credeţi că am terminat. 
Mai sunt şi alte porcării la aceşti 

dl'eapta. Pe aceştia caută fl'anc
masone!'ia si1-i QCapaf'BZe În tahăf'a 

'sa, penff'u a nu-i scăpa la ... dl'eapfa. 
I /YIăf'turisim că planul fl'oncma
sonilof' ::Jf'ădanl e Ingenio6. daI' 
nu tl'ebue să ne emo/ionăm. fim 
demo6aaf·o şi cei intel'8safl - 'i
nef'etul I'Omân,6<1 ia amintel 

Se ştie că baptiştii din Iara 
noastră sunt împărţiţi în două 
tabere, De o parte sunt subven
ţlonaţi de .. Bordul American" con
dus de Dr. Gill şi Maddry. iar 
ceia]alţi sunt cel conduşi de Un~ 
gureanu şi Socaciu. Ambele ta
bere au câte un organ, care le 
apără inleresele. Azi ne vom 
ocupa numai de tabăra "fratilor" 
subvenţionaţi de Drul Gill şi C. 
E. Maddry şi de organul lor 
.. Farul Creştin·. urmând să ne 
ocupăm in viitor şi de ceialalJi, 
dacă va fl nevoie. 

Redactorul revistei .. Farul Creş
tin", pre nume Cocut Ion pri
meşte o subventie lunară de 2000 
Lei. pentru revistă şi 4000 Lei, 
leafă lunară pentru ,.munca I?) 
ce o prestează in interesul "fra
tilor". Toate aceste dela Dr. Gill 
& Co. Din această sumă. adecă 
din leafă. plăteşte pe cumnatii 
săi Jiva şi Oanca Petru, care 
mai este şi măestru la Şcoala de 
Arte şi Meserii. tot pentru servi
ciile aduse comunităţii", in cali
late de secretari (?). [nsltşi Maddrv 
a dec1arat că ___ "Bordul dânsului 
cheltuieşte in România mul1e mii 
de dolari". Pentru cine? Legea 
prevede insă, că orice sumă de 
bani streini, care întră in 1ară tre-
buie adusă la cunoştinţa ministe
rului Cultelor, darşleahta acesta 
de profitori de pe urma credintei 
lor, din care ei au inceput să.şi fa-
că o, .. meserie, n'a adus nimănui la 
cunoştiinţă acest fapt, continuând 
să primească şi azi bani din 
"f .. '"~,ăfate. pentru politica lor. Că 

fac politică nu mai Incepe îndo
ială. Cel fel de politică fac, vom 
arăta În curând. Până atunci, 
notăm că delegatiile ee se Iri
mit în dreapta şi stânga, sunt 
compuse din 1-2 români, restul 
minoritari. 

"Marele" ior .. financiar" Dr, Gill 
când este la Buda-pesta, vorbeşte 
În limba maghiară, pe care a 
putut s'o Înve1e, in. România uor
bind englezeşte. şi pentru a fi 
inţeles de .. frati" are frăducălor 
pe celebru] COCul. De ce? ... 

Ce spun la aceste .. fapte cre(ş)
Uneşti·. autorităţile? 

Credincios .. I. 

Cum devine ••. 
In ultimul timp. d. Vaida~ proba

bil fiindcă vrea să vină la guvern, 
a lăsat-o mai domol cu antisemitis
mul. In schimb a inclinat spre fas
cism. Asta e cam aşa: 

Un mărginean vrea să vând:1 vin 
la târgui dela Sibiu. 

Sasul gustă putin din vin şi ii 
spune: 

- Nu-mi place . 
- Şi pentru ce jupâne 11 
- Fiindcă vinul ăsta e prea apă-

tos, iar ca apă e prea amestecată 
cu vin. 

S'a frăda' 
Seara, la ora când bărbatul şi SO~ 

tia se culcă. domnul se adresează 
doamnei care se desbrăca: 

- Unde ti.e soulienul1 Azi după 
masă când te-ai ImbrAcat, l-ai pus l 

- Vezi cum eşti 1 Mă siJeşti acum 
să mă d.c la Ionel si mI·) aduc I 
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Nădlac 
- In legătură cu faptele bolşevi

eului dela primăria noastră, mai 
amintim faptul că, individul are o 
moară de uri uit, care este furnizoarea, 
de ocazie a primăriei. Se poate asta? 
Adecă ... dacă se poate ca să ne 
conducă un Cselovsky, de ce nu 
s'ar putea şi asta, mai ales că-i şi 
"Dumnezeu Il (aşa zice elI) În co
mună! Să mai continuăm? E de 
prisos, atât timp cât" interesele par 
tidul ui o cer!" .•. 

- Ca urmare a celor scrise des
pre Dema, nazaritenii vor să-I bage ... 
afară din comunitate, pentru cele 
făcute I Care va să zică ... ? 

- Intrebăm pe Popa Niculaie, 
când are de gând să repare ... zidul 
Sfintei Biserici (nu marele hotel 
Doşnik !), care se dărâmă văzând cu 
ochii, spre ruşinea conducătorilor 
parohiei ortodoxe? N'are nimeni, 
nimic de zis şi nu se va face nicio
dată o severă anchetă, în miş-maşu
riie acestui popă? 

- Vine Primăvara! Cel care se 
bucură mai mult de aceasta este ... 
Mu(co)ssoJini, căci va putea incepe 
imediat .•. căIăritul in păduriţă. Se 
mai bucură şi cei sau cele, cari îi 
vor ţine ... tovărăşie. 

- Şi advocăţelul Bujna se bucură 
de venirea primăverii. pentrucă şi 
lui îi plac ... aventurile galante. Te 
credem stimabile, numai că "nyma
şut" acum e arat şi nu mai poţi să-
ti fac pat de. ___ iarbă '--_ 

•••••••••••••••••••••••••• .. 
: Ce' mai frumos I'opse,'e, : 

Bpa, vo, 

Gurahon' 
Jidanului K. i s'a furat şolet-ul 

(un fel de mâncare) din cuptor. Bă
nuiala a căzut pe H. un vechiu ri
va] şi concurent al său. Ce urmare 
K la eşi rea din Sinagogă, a cerut 
.. sinodului" să-l pedepsească pe H. 
Acesta, drept răspuns a luat pe K. 
la păruială, aşa că peste câteva mi
nute jidanii împărţiţi în două tabere, 
se băteau ca orbii pentru o oală de 
şolet... Probabil aşa scrie la Talmud ! 

Tacâmllrr; tăVI; coşulete, cutii de zahăr 
speciale din argint yeritabt1, la firma 

ARGINTARIAII NISSEL s'". Emi-,. nes cu 20 

Vinga 
Vinganii; dar mai ales... vinga

nele s'au supărat pe .. Bravo 1" pen
trucă - zice-se - I1U se mai ocupă 
de ei şi de ele. 

Cerem iertare, întrucât nu am fă
cut'o din lipsă de .creştere"; iar 
dacă o fi aceasta "lipsă" la noi, 
se vede treaba că la Vinga au "cres
cut" femeile peste bărbaţi. 

Ce mai incoaci-încolo. Deunăzi 
făcuseră o emulaţie În toată regula, 

Ci, că: care ar fi cea mai cura
jioasă... Şi cine credeţi că a luat 
premiul în ... curaj? 

... Doamna, pe care ne place s'o 
vedem, pregătindu-se de examene, 
dar orice-am face, n'o putem deo
sebi de semene ... 

- Aşteptăm să daţi năvală... cu 
"abonamentu" ! 

A ' .,,, • auzI ca .. t 
.. , Decoraţiile se 'mpart după merit 

şi nu se câmpără cum crede învă
ţătorul din Mineud 1 

'u Poştaşul din "uriaşul Mare 
va fi inlocuit cu unul mai lung în ." 
picioare, dar de genul feminin? 

... Cabina telefonică din Pleşcu'a 
nu e transformată În magazie, cum 
s'a scris, ci în coteţ ?., 

... Aparatul de radio a dlui Dan 
s'a mărit şi acum nu mai are decât 
două lămpi? 

... Că senior Ispas dela Radna 
a primit dela socrul său, în loc de 
nevastă o bătaie bună la a cărei 
predare a participat şi nevasta? 

Subcomandantul premilitarilor din 
Bârsa, primeşte raportul cu geanta 
în mână şi tigara in gură ? ... 

. " Popa Ghiţă din Crocna abia 
după şapte luni s'a împiedecat de 
codul manierelor elegant~ şi atunci 
a căzut în locuinţa notarială? 

•.. Ţug.firărul din "'pa'eu nu 
mai dă nici un semn de viaţă dintre 
vârfuri? (Oare de ce?) 

o,. Duduia ceferistă spune că e 
in drept să meargă la un concurs 
de frumuseţe, dar că nu vrea să se 
compromită? _ 

.•. Societatea de lectură "Oh. Coş
ăuc" din Carlici s'a disolvat, fon
durile s'au evaporat, biblioteca s'a 
prăpădit şi totuşi nu s'a găsit ni
meni să tragă la răspundere condu
cerea societăţii? 

;, cură,eş'e, spală hainele : Au sosi. modele originale de pardesiu,i 
g : şi ultimele crea,iuni de rochii 
; AI",., Knapp 5 P,elari con.enabile - Membra la .MERCUR" 

: A RAD : M. MENCZER 'CONFECfIUNJ 
! Str. Bră'ianu 11, Ep.Radu 10: Arad, Bdul Reg, Maria No. 12 (Palaful Fischer-Efiz) 
••••• M.a •• ~ ••• a ••••••••••• 

"Elec'rica S. A.·' Nădlac 
_nici până azi n'a binevoit să 

ne răspundă la următoarele intre. 
bări: 

a) Este adevărat că Electrica S. 
A." din Nădlac nu are registrul
journal, registru pe care legea obligă 
să·l aibă orice intreprindere? Dacă 
totuş il are, cine-l conduce? OI 
Harsany Marton contabil din Rovine, 
sau e condus de analfetul, in ma
teria aceasta, Drasztyl? 

h) Este adevărat că dI. Dr. Grozda, 
care deţine, cam 75 80 procente 
din acţiile societăţii, nici până azi 
n'a achitat costul lor, contrar celor 
cuprinse în statute? 

e) Cui se datoreşte faptul că va
loarea acţiunilor a scăzut În aşa fel 
încât azi o acţie valorează cam ... 50 
bani? Este adevărat lucrul acesta? 

Să mai aştepiăm ? 1_ 

Albert FERENCZY 
croitor pentru dame 

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

Poş'a redac,iei 
Negas - Lasă după noi. 
Sen';nelo .. .4rad .. Am crezut 

mai bine să arătăm celor în drept 
cele comunicate de dus. E mai 
eficace. 

Nibas-e'a; - Primit certificatul 
in deplină regulă. Mulţumiri! 

Anicu -- Pentru Almaş avem 
corespondent, dar va merge şi... 
nu 101 ce sboară se mănânbă ! 

Wega - Extrem de lung. Nu 
se poate publica. Putin ca să in
tre din toate părţile. 

Mândrie paternă 
Nu multă lume ~lie câ directorul 

nostru - al zurliilor ăstora dela 
"Bravo 1" -- este tatăl unui drăgălaş 
băieţaş, de 51 zile, de care, e foarte 
mândru. 

Intr'o zi factorul îi bale la u~ă. DI-
rectorul ese şi-l Întreabă: 

- Ce·j nou şefule? 
- O scrisoare pen1ru dL Miron. 
- Care Miron mă? senior sau 

junior? Întreabă băţosu) tată al mi
cului Adrian. 

lată sezonul de b er e! 
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'Monopol AZUGA 
BERE SPECIALĂ DE MARTIE 
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Un oarecare, venit aici mai acum 
câţiva ani, s'a făcut mare "negustor" 
de averi, locuri de casă, etc. Cei ce 
doresc să cumpere să se adreseze 
celui cu bâta, mare la "Cerceş· care 
a voit să ia dela fratele său 10.000 
lei pe nimica ... Ce să-i faci, Druga Reprezenfan'a: 
dacă n'a putut Înşela pe altul, a ALEXANDRU' RE USZ }IRAD crezut sa. nu se lase de pagubă şi 1-1. 
să câştige ceva cel puţin dela fra-
tele său 1... ~_~P'1GtSi~Q-

Nr. 15 SI .---
I Cele mai ef'Îne şfofe 1-; 
şi mă'ăsuri la 

1. Eise'E] 
Arad, sIr. Mefionu r 
~t.~~_ 

Sânico'aul Mare ! 
- In comitetul de conduce! In 

viitoarei fabrici de lapte, au Irin 
numiţi membrii tot unul, mai I ce 
îl vedem pe "Liberu Moga" ttăI 
cu fânul primăriei luat de vân"ă 
trăsura oraşulu i şi aruncat tQl1il 
la el în curte. - Ne facem să cr1tă 
că "bitovii· ştiu să-şi aleagă O~tă 
de conducere, dar acum le 'uc 
rândul şi la alţi ..... mânjiţi". - ~ 1 
şefule să-i vedem. ~ • 

- Pilăriţa se laudă peste ~a( 
că a dat "Cuşmitului" nişte păr~ 
o,. împrumut bine 'nţeles, -:- r~ 
frumos dar n'am ştiut că sură 
naivi cari se pot cumpăra. _(le 
cuta a dat bani susnumitului ~el 
meargă pentru "nostificare" căci a 
În capitală ceva "şchnitzel" favol,a 
bine dar fi mai precaută altă ia 
şi nu te cobori aşa jos căci fiE 
şti că produci foarte multe ciup~~ă 
la Ciociohat. i n 

111 

In"e ciorbă şi chelie lei 
Manea Întreabă pe Nedela .. FU 
- Mă, ştii ce e deosebirea L 

ciorbă şi cheile? I 
Ei, ce? i 

- Păi, eşti prost; e deosd 
că in ciorbrt ai să găseşti Pb 
chelie nu I P 

E I d'· te X raor tnarl.,. ~\1 

Miini -:'cJ:asă ' .. nu.:i zicem ~l 
nume - după multe insistcnţe,l~ 
ceptat să vizite locuinţa unui r 
bil- tinăr ară dan, care oda1ă~ 

zând·o la el, voi să stingă l' 
dar ea se repezi: f 

- Voi bărbaţi sunfeti ex1r~ 
nari 1. .. Sunt aproape şase luni: 
când mă rogi şi.mi spui că vr~ 
mă vezi la tine ~j-acum, când t 
aci, vrei să slingi lampa 1... f 

1 
Med. Univ. f 

Or. Tăma$ r~1ihi 
med:c dentist şi boli de ~ 

Cons.: 9-12, 3-6.; 
Arad, str. Eminescu l.. 

etaj 1, uşa No. 5~ 

Vărşand ~ 
In ziua 16 Martie, ÎfH-imp 9 

ganele dreplăţii s'au deplas~ 
Vărşand pentru executarea unul~ 
dat iudeC,'l.toresc, prea cuceri 
popă, OI todox - a săra in l 

autorit<lţi1or arătând hoitul sălt 
bircoz6, voind a intimida pe t\ 
gatul judecătoresc de a- şi. e:J 
mandatul zicând .. aiesta hlabţ 
venit, nu-i slobod să facă cum; 
vrei, io fDst scribalou la paloţ 
ştiu că asta nu-i lege-, Jandl 
indignati de investigaţiile obra~ 
lui popă (părinte suflet~sc al ... :,~ 
Întors la stânga 'mpreJur ŞI 1 

mele legii - pe sfinţitul obraz g 
cu nas ... - ca pe un ... l-au 
gat afară din locuinţă inculp. 
şi fugind popa a strigat.,_ ţ' 
lef':.' ? 

~ ~e intreabă credincioşii 
luminată faţă şi cinstit obraz, 
face şi slujbă lumească, ade 
agitare contra instituţiunilor s 
Noi Încă ne întrebăm, dar ..• ! 
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-vă atrage atenţiunea NOUTA ŢILOR IN STOfE de I 
primăvară pt. costume de dame şi bărbaţi, stoÎe pl. 
pardesiuri, de toale splendoarea. Dacă WIESEL 
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fi Szondy şi Miiller Gală de box 
Joi, 26 Martie la orele 6 p. m. 

va avea loc o serie de matchuri de 
box în sala teatrului comunal din 
Arad. cel Inl'o trecută şedinţă a comisiei in

lU .rimare pe ordinea de zi a figurat 
li I cererea farmacistului Szondy
"~tăţean strein şi vânzător de mor· 
ânftă - pentru a i se acorda cetă-
t~llia română. Cererea i-a fost refu. 

Se va disputa o luptă internaţio
nală intre încercatul pugilist Jean 
D. Gilde şi Silviu Barbu, nădejdea 
boxului arădan. 

Invingătorul va fi premiat cu suma 
de 20.009 Lei. 

Pag.3. 

Grijă conjugaJă ... 
Doamna, care ti petrecut două cea

suri cU prietenul ei in palul coniu· 
gat, in momentul când se ridică din 
pat zice: 

- Trage plapoma până]a perne 
ca să rămână patul cald pe când 
vine bărbatul meu, care-t puţin răcit II .•. 

Curiozifale 
Un bărbat se adresează soţiei 

sale: 
- Dragă. eu plec în- Abisinja .. , 

NeguSul, pentru ameliorarea rasei. 
dă 50 franci fiecărui european care 
se •.. culcă cu o abisinlană 1... 

Merg şi eu - răspunde soţia. 
- De ce? Ce să faci' tu acolo 1 
- Să văd cum poţi tu trăi cu 50 

de franci pe Jună J ... 
cr'fă. Şi bine sta făcut. Acest Szondy 
O~tătean strein, cu farmacie in răs
le 'uce de drumuri, din 1918 până 
- ~ 1936 - deci 18 ani - sperând 

şeniei sau a părului sur a lui Szondy. 
Dar ca Szondy mai sunt. Cel mai 
cunoscut e MOller, celebrul ginere 
de fabrică, prigonitor al elementului 
românesc. Tare pe banii soacrei 
sale, - fabrica. Şi acesta s'a trezit 
să-şi ceară cetăţenia română. Acum 
şi cu protecţia celor cari l-au ajutat 
să stea până acum în ţară pe baza 
paşaportului care·i permitea o lună 
de şedere şi fără drept de angajare. 
Şi ăsta e diplomat ca şi Slondy. 
Zice că e inginer, şi specialist, dar 
- gurile rele spun - este de abia 
un absolvent al unei şcoli de con
ductori tehnici din Viena. 

~ ~ 

l stăpânirea românească asupra 
e ~bdU1Ui, e efemeră, nu s'a îngrijit 
,ăr. . tăt' A t t • 

Bravooo! Uraaa! Huooo! 
-ŞI aranjeze ce eOla. s a In 

-. ră, a făcut afaceri, s'a imbogăţit, 
SU~jefuit de averi pe pătimaşii mor
li ~ei dupăce singur j·a învăţat cu 
călava, a fost expulzat anul trecut 
IVOI a revenit iarăş şi-acum in fine,· 
ltă ;'a refuzat cererea. Repetăm.
ci J1e i s'a făcut. Dar pedeapsa ap1i
llpdtă .Iui Szondy, ca să fie complectă 

Momente sportive 

i 'ntr'adevăr eficace, trebue extinsă 
; asupra complicilor săi cari i-au 

e !esnit şederea În ţară şi cari n'au 
J:ut lucrul acesta din cauza ghebo

a •. f 

Şi ăsta.şi permite să-şi bată joc 
de ţara asta 1 EI Imzureşte'n bine, 
iar urmaşii celor căzuţi în lupte, 
cerşesc o bucată de pâine primind 
picioare'n spate dela alde MOller, 
Szondy şi alţii şi alţii, şi dela ro
mânii mânjiţi pe ghiare cu banii 
acestor venetici. Incrustăm aci fap
tele, urmând ca generatia răzbună
toare să-şi aibe terenul pregătit L .. 

ea~i ______________________________ --__________________ • 

osJ Alexandru Izsâk 
i PB ă c ă ni e ,. Arad, str. Eminescu 33 

tomunic Ono public interesat, că am preluat prăvălia de mai 
~us, fostă .,Leb". Am în depozit tot felul de articole de băcănie, 

em ~l\ preţuri reduse: Lemne d,=-~!oc c~.5~_Lei 10~ l{gr. _§~~ni_nă d~ 
lţe. i~ ~ '~~cas~cu 42 lei Kgr. Salam cu 95 LeI J;gr. 
~i r-
Iată; l' 
1 I'OSU V'U 

~ -« Popescule, CI', eşti nebun? 
~xtr~ Dece şi azi venişi târziu! 
uni: Ce ai? .. eşti illtr'o ureche 
vr~ Ori aseară·ai Mul rachiu ?" 

nd t 
} --! 

ih; 
~e t1 
-6.: 

- cA nil ... Să trăiţi, dommL/e Şef, 
Mi-a vemt flll lIloşuni/or /. 
- -Mai bine lţi venea, Metc, 
Un ceasornic dryteptăfor·. 

- -Aveti dreptate, domnIIle şef! 
DeaCllfIla n'am si! mai 'intârziU, 
Fiilldcă soţia mra mi-a dat 
Un ceas deşteptător, dar I'ill!' 

Cu~i ________________ ~ __ ~ 

~ i 

~itluri de ale împru .. 
htutului de inzestrare 

1P q CONSOLIDARE Şl 
I lasai 

~~~iJ Bonuri 
in i 

;Ir~pe impozite 
hiabFU pre,urile cele ma; bune 

g~lâ cumpără şi vinde 
fanal BAI\!CJ\ brazt l~ H 

La două vaci 

Un tânăr îngâmfat, avocat arădan, 
care vrea să se lanseze în politică, 
tiind in propagandă în judet, intră 
la un ţăran şi ceru bătos, cum îl 
şti ti , ceva de mâncare. Ţăranul in
dignat de acest ton, îl refuză. 

- Trebue să şti că nu's fiecine, 
am umblat la două universităţi, şi 
le-am gătat cu bine. 

- Te cred domnule - răspunse 
ţăranul - şi eu am avut un viţel 
care a supt la două vaci, şi cu cât 
a supt mai mult, cu atât s'a făcut 
viţelul mai mare! 

Conversatie 
Intr'un local de noapte. 
- Ascultă măI... vii cu mine la 

... dame? 
- Nu! 
- De ce? 
- Nu vreau! 
- Cum, de ce nu vrei? 
- Păi să vezi: In primul rând 

sunt sifilitic, în al doilea sunt im
potent şi 'n al treilea rând sunt... 
logodit... Şi acum şti pentru ce nu 
mă duc! 

Cetiţi "Bravo 1" 

Mare match de football. Timp 
frumos fără vânt. O tribună supra 
încărcată şi impacientă să vadă pe 
noul portar-vedetă. Iată că echipa 
face salutul reglementar, şi cu faţa 
şi cu dosul, la tribună. Vedeta im
presionează printr'un odor de minge, 
lansată viguros de să scoboare toti 
sfinţii de sus. Jocul incepe. Pe tri
bună pariuri: .. de ai şanse, cama
rade, iai un pol, de n'ai şanse, ca
marade, dai un pol"... şi pronosti
curi de felul ăsta: 

Inl!. Tripa - Să-I vedeţi ce sal
turi tace! 

D, Borneas - "Ăsta" trebue 
că e bun portar! Mie-mi spui? e 
riposta de prematur pronostic a lui 
Dr. Raicu. 
.,. ~Dr,~ Veliciu - Chit că o şti, 
chit că nu, e să fie "în formă". 

Prof. Dabiciu - .. Ăsta- o să-i 
dea gata pe toţi I 

P,of. A.,de'eaft - Mă rog fru
mos e cam arţăgos cu arbitri!... 

Ipsifanfe - "Aista" o să le vie 
de hac! 

Prof. Blaga - Domânilor, pe 
pe ăsta ~ă nu-l mai schimâbăm ... 

Gusti Filip - .. Ăsta" mai are 
să ne devie ... 

D,. Siiar'ăa ,i Dr. N;chin -
Vederemur ! .. 

Hil2he~life-ul (Dr. Pescariu, 
Gheni Şincai şi Titi Văţian, apoi 
Tata Petrovici. Popescu-Spitz, Dr. 
Ulpi Popa, Dr. Puticiu, cu pecicanii 
Imbuzeanl1 şi Or. Moldovanu) se 
înghesue pe tribună intr'o "dolce 
farniente". 

D,. Sabin (Şulagă) expfică cu 
degetele înmănunchiate lui Or. Bu
tariu, dar nu e inţeles. 

Gioftcu Ba,bu, în podul casei 
proprii, vecine, lui Caceu - Aaa, 
dacă portarul .. ăsta" n'o făcea trea
bă, să-mi ziceţi "caca ..... 

He,deld (pe o limbă de "che
rem sepen ll spre Doani Abrudan) 
Doani! no, che-zis ţie cA-i coser? 

Finanta' Doani - Ttte cred a
mmice! 

T,u'a Bujo" priveşte paternal 
la portarul vedetă şÎ-i dă indicaţi
uni, de după plasă. loşca Vulpe îl 

l!~GOlDSCHMIDT l-au \ 
:ulpa! 
t ••• f 

b 

S. A. ARAD 
., 
• • 

STOFE LA MODĂ. PENTRU COS • 
:: UME ŞI COMPLEVRI, MĂ.TĂSVRf 
mare asortiment la 

ii d\., ,. 
raz ira f. 
ad~~ rândurile membrilor "GlorieiH

• 

)r sa.~mai aşa se va ridica şi întări ... TrtU, românesc 1 

f , 

Ludovic GOLDSTEIN 
Mal!azÎn· de m~d ~ ARA.D, sIr. Brăt;anu No. 2-4. ..... _,--------- ----'-

i presbiteri al cu zaharelul. 
Mingea e în joc. Potarul vedetă 

se plimbă sub traversă şi tol işi 
trage chiloţii 'n sus. 

Inaintaşii spre poarta adversă. Ba
lonul sboară spre bară ... 

Tribuna (anticipat) - Bravooo I 
- Mingea pe o traectorie de-asu
pra porţii. Stupoare. 

Hands. OH-side. Faulturi. 
Tribuna - Huoool arbitru! 
Papară de vălmăşag la poarta 

li b li ngil or. 
Tribuna, trecsare, transpiră, se 

emoţionează, leşină ... 
Situaţia salvată. 
Tribuna - UffflTempoooo r 
Sondi Buliu - Bravooo ! geana-

beţilor ... 
. Minufele: 53 .. 48 ... 50 ... 78 .•• 
80 ... 

T,ibuna (se agită) ~ Finiiiş 1 ... 
Tempooo 1. •• finiiiş ! ... 

Minutele: 85 ... Scor J:O pentru 
adversari. Decepţii. Rumoare. 

T,ibuna (fierbe)' -- egalaţi!... 
Tempooo 1... Avanti!. .. Pe ei!... La 
oase L. Huooo, arbitru ... 

Minu'ele: 88 ..• 89 ... Scor 2:0 ... 
Co n sternare. 

Tribuna - Trage imbecicule 1... 
Ce stai boule 7... Huooo I arbitru ... 
Huooo ţăndărică! - Portarul ve· 
detă faultat, cade ... e luat pe targA. 
Jucătorii se bat. 

Şi... tribuna se bate. 
Caragea. 

Greva 
Părinţii elevilor, în faţa dispozi

ţiei ministerului de instrucţie, care 
a pus În vigoare orarul de după 
masă, au luat hotărârea de a de
clara grevă şi a oprit copiii de a 
merge la şcoală, - dacă nu se va 
reveni. .. 

- Vorba e, scria un ziar, dacă 
elevii vor participa la grevă?... . 

•. Ba cum să nu participe, că mai 
zilele trecută era plin malul Mure
şului de "grevişti"l... 

Limbă românească 

Despre limba pe care o între
buintează minoritarii În firme, 
am mai scris. 

Zilele trecute am văzut pe str. 
Meţianu, No. 9, următoarele: 

"Ghete. modelal sosit curând 
dela Bucureş' cu preturi ieftin-. 

Poftiţi şi vedeti 1 
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Df#...J.L~ Stote bărbătesti S Z 
Qi:ii.l:f,~.ţffQ În mare alegere ICI firma.' 
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"Inlesnirea" şi .. Consum" 
__________________________ ~ ______________________________________________ aa ___ • ______ ~~ 

Bravo! - Spor' 
Intr'adins am aşteptat o cristali

zare a posibiJităţitor tehnice de care 
dispun divizionarele ară dane, pentru 
ca să reincepem această rubrică. 

Trei elape din returul campiona
tului naţional sunt consumate. E, 
credem momentul potrivit să exa
minăm puţin' situaţia echipelor lo
cale. 

~ Gloria" după rezultatele din 
toamnă dind s'a clasat a 4-a, a câş
tigat, ca vai de ele, două match-uri, 
pierzând un punct În faţa atleţilor 
orădeni. Şi s'a clasat a doua, 

Pentru puţin timp însă. In echipă 
e ceva putred. Deodată cu reînce
perea campionatului, n'am mai în
tâlnit în echipă pe vigurosul Volen
tir. In locul lui a trecut Lupaş, care 
s'a dovedit foarte util. In .acelaş 
timp însă, linia mijlocaşilor a slăbit, 
pentrucă inlocuirea lui Lupaş cu 
Haici şi cu Veichelt, n'a fost în mă
sură să compenseze lipsa lui Lu· 
paş. Amândurora le lipseşte suflul 
inepuizabil al fostului ascanist. 

Faur ca mijlocaş centru, este ma
rele semn de intrebare al echipei. 
De nu-şi va reveni acuma, in cursul 
alor două·trei match-uri, înfrânge
riie "Gloriei" se vor datora - În 
părţi egale lui şi lui Barbu, care a 
rămas acelaş jucător indolent din 
toamnă, Lipsa unui centru-half şi a 
unui centru-înaintaş. trebue să preo
cupe îndeosebi conducerea gloristă. 

Rohan, deocamdată într'o ecl:psă, 
desigur trecătoare, Îşi Vo'l rev~nj, dacă 
atenţia antrenorului se va opri mai 
mult asupra lu\. Iar 19na ar fi tim
pul să fie utilizat mai rar, dându.se 
,prioritate lui Tudor, care e un ju· 
cător ce promite mult. 

Mercea În zodie bună, este şra
pnelul echipei' şi-ar trebui să fie cu 
atenţie supraveghiat, pentruca să nu 
reinceapă seria ... vieţii ce-a dus-o, 
nu odată. 

Restul - adică doar Dobra şi 
Theimler - sunt singurii cari şi-au 
păstrat forma din toamnă, 

Pentru o menţinere a poziţiei din 
clasament, e necesară pe lângă un 
antrenament sever, şi incetarea cer
turilor. 

Sportivitatea conducătorilor influ. 
entează În mare măsură bunul mers 
al echipei! 

Cât priveşte cealaltă tabără -
muncitorii - convingerea că au 
cea mai bună linie de mijlocaşi şi 
un portar formidabil, ne e confir~ 
maiă cu prilejul fiecărui match dis-
putat. , 

In orice caz, perspectivele foot
ball-ului arădan nu ne mai apar 
atât de sumbre ca În primăvara tre-
cută !.. I 

Nae Spor'iv". 

"ASLA" \ 
rHelier pentru scărm(lnat lâna 
şi vânzare de lână scărmănată 

ARAD 
Bdul Reg. Ferdinand No, 55 

Vaxl 
- Mă e ceva grozav cu telegra

fia asia fără fir! Dai o telegramă la 
Paris şi peste un minut ai răspun
sul1.., ./ 

- Vax 1 eu şliu ceva şi mai gro
zav I 

- Ce? 
- II cunoşti pe Jean care acum 

e în America 1 Ei bine, când eu mă 
culc cu nevasta sa, la moment e in· 
cornorat 1... . 

Seminţe de zarzavaturi şi jlori. 
Sfecle dejllrajere. Seminte de iarbă 

Seminte agricole 

LEGUMA S. A R. 
a flf(ritultorilor - Unelte WOLF 

Tlmişoara- Arad-,Bucureştl 
Catalog la cerere gratui1 

Fele şi nevesle 
DOUă, -- să le zicem pe nemerHe, 

Florica şi Turica, în disperarea lor 
de o clipă: 

- Tu 1 A fi fală, e să ai mereu 
d'asupra la sabîa lui - ăla - .. 
Columb I 

- Vax 1 Dar d'ai fi ncvast<l, şi să 
le deranjeze mereu. ăla ...• zi·j pc 
nume ... 

- ar fi ouă1ă lui-.. Damocles I com· 
pleciA cu emfază F1orica. 

Col,ul vameşilor 
Este un an decând arătăm in. 

loanele noastre faptele .cinstite'· 
vameşilor deja unele din vămile 
raşulul. Controlul f<'l cut de atâ!eal 
de d. Vulpe, a dai inloldeaunaÎ 
iveală nereguli. Şi afunci e l~ 
să ne iulrebăm: controlorii ce ij 
Câte nel'eguli au raportat 1 DllP~ 4 
formaţiunile noastre. COl1lrolori~ 
fac nimic. ŞI acellsta explică ir1 
găl i rea lui DascăJ, plătlrea dlltor~ I 
de către Barna, cheîurile cu be~ 
ou il" lui Ilie, averea celuia ce r 
scris-o pe fecior şi altii. In 101 cI' 
e trist 1... .... , 

Expozi'ie ~i~ 
Duminecă, 22 Martie la orele Ilmc 

J\finuneo 
Zilele trecute, autobusul No. 3, a

junse in halta dela Podgorie. Con
ductorul dă să deschidă uşa, dar nil 
cedează, Vine un sergent, ce era 
pe acolo, Încearcă' şi el. Nimic. Uşa 
nu cedează. Călătorii vociferează. 

.şoferul, tare pe dibăcia sa, ridică 
geamul din faţă şi incercă să iasă. 

a. m. se va deschide la Palatul ~I'U 
tural, Expoziţia echipelor CUltl!!ăZ 

Nimeni n~ ştie că delt~ Dunării din Sâmbăteni şi Fibiş, Expozi lif'l'J, 
·a. fost . decu~'and botezată, ŞI că naşul pusă sub auspiciile Fundaţiei rpf. 
el e simpaticul ]~ăn. -, iată ~un:': , turale Regale "Principele CaI'OJ4c1!j 
. - ~ă I~ăn~ I Il che~tlOn3: Vlrgt- a Institutului Social Banat.Crisal01' 

Dunărea albas'ră ••• 

hcă, al mal şti tu să-mI spm umJe ~ 101' 

se varsă Dunărea in Marea Neagră? ••• Şi a"i doi boi I rVl. 
- O'apu', cum de nu ... Dar spune . we, 

tu ! Intr'un abecedar, careva, -fe 
- Ba io 1 Tu... copertă cu trei nume simandiccqu. Jşi scoase .. , fundul pe geam. In urma 

acestei operatii, autobusul căpătă 

aspectul unui monstru anledeluvian 
spre distracţia gratuită a trecătorilor 
adunaţi grămadli. Dar cu toate aceste 
călătorii nu puteau părăsi autobusul, 
In faţa acestei situaţii, cineva ex
clamă: 

- Mare brânză 1 Ei şi ce?. Se - se scrie pe o paginlt, undt;m 
varstă la Chisăliţă George .. , aşa: "In pădure cresc fragi şi 'o, 

- Hă? copaci", (1) 'o, 
- ĂM, iaca aşa: Ch din chisă- Ceeace ar veni c'am aşa: nca~~ 

liţă Chilia, S din chisMită e Sulina, e scrisă de N. şi .. , alţi doi b\ • 
iar George îi Sâng('orge.,. căci, ce are malul Siretului cu li!', 

tul Sâmpetrului? (Sic !)... ro 
- Dacă Probat şi tovarăşii săi ar 

fi fos1 inchişi în autobusul acesta. 
sigur nu evadau L 

Te pomeneşti 1 

CăIă'or;,i comod În au'o~ 
busele Soc. Mera & Co. 1 

FIRMA 

Matei MOLIRY 
Croitor paristen pl. dame 
Arad,Str,Gen. 6heorghescu 4 

Primăria Municipiului Ara,d 

Publicaliune 

rac 

~~~~et.~~au1] 
Sici Carnaval şi OeH mior1ta ri: 

culă la un pahar de vin, de 'opn 
La un momont dat, Octi Mlori\;l fin 
loveşte cu palma pe frunte. , i 

- Ah, nlOnşer, ş1ii cazul cu fa 
două graţii din Arad. fin 

- Cari? ;Ie 
, I 

Ocu Mioriţă s apleacă la uredlUl 

Se aduce ]a cunoştinta celor 
măria iV\unicipiu]ui Arad, --

lui Sică Carnaval, iar acesta exclaph 
- AdmirabilI ~~ 
Ei, dar tu, ştii cazu ... ? se !le, 

plec! Sică Carnaval la urechea!'i~ 
interesati, - că Pri- OcU Miorl\ă. î5C 

în ziua de 24 Aprilie 1936, ora 11 a. m. 

va tine \n biroul Serviciului economic, camera Nr. 59, 
licitatiune publiCă cu oferte închise şi sigila/e, pentru, pro
curarea a două şasiuri, joase, tip autobus, de câte 2,5 
tone, inclusiv motoarele, pe seama Intreprinderilor mu-
nicipiului Arad. 

Ucitatiunea se va tine în conformitate cu Art. 88-
110 din legea contabi1ltatii publice şi potrivit normelor 
de licitatii în vigoare. 

Ofertantii cari vor participa la licitatiunc "or depune 
odată cu oferta (care se va inainta În dublu exemplar) 
şi o garantie provizorie de 5 % din valoarea ofertei în 
numerar ori efecte garantate de Stat, iar oferta se va 
face numai in baza caetului de sarcini care poate fi vă
zut în camera Nr. 59 a primăriei, ori la Intreprinderile 

- Formidabil I Se exlrazia ~ş 
Iată însă că intervine Virgil \PE 

părăţică. r/~ 
- Să vă spun eu "una- la 1111 

che 1 Şi cei doi îşi ingrămădlră 'III~ 
chiJe la un Joc. lmpără1ică se ap!f1~ 
şi le şopteşte. ~p 

- Ba. tu pe noi I exclamă ('cu 
slerna1i cei doi. ~J~~._. loc ----__________________ -J~~ 

rj 
:ă 

tia 
~6 
~i 

apare în fiecare SâmbăIă IeI 

'61 
Abonamen.e: ;G 

pentru oraş: 150 lei anufvl 
pentru judeţ: 120 lei aolli J 
pentru instituţii şi intreprifO/ 
deri, 1000 lei anual. II 

Abonamentele 

municipiului. 

Arad. la 1.1 Martie 1936. 

se plătesc inaint~ 
Vre,i să... Director: . ti 
propăşească sportul românesc al SIMION MICLEA I 
Aradului? 

.. .lnscrieţi-vă - or~şeni şi din Prirnăr'a Municipiului Arad Redacţia şi administraţia 1 ~ 
judeţ - În c1ubu1 sportiv Gloria din Arad, s'rada A'exandr; No,. 
Arad 1 ________ ~ __ ~~N:::r.=-. !...7:::,56~2=1:.:9~36~ __ -2~~~~~~~~~a 
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