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Cinci· milioane şi 54 victime:'i , Deblocare iJ 
'i Un bătrân: und aEăr,it; un tâ

năr: un început. 
!a Un srâl"fit: moarte; Un inceput: 

viaţl. ' - "'~ 
ă Un bătrân I o eonsumare a unei 

Escrocherllie eomise de sotii Csermak in Iară ,i streinătafe 
energii până la epuizare, deei o Escrocheriile comise în Arad de 
imposibilitate de a mai creea ceva Francisc Csermak şi soţia sa, au 
util; un tânăr: o d",sfii~urarfll da avut un mare răsunet la sfârşitul 
energie, deci o posibilitate de a lt>.ncl Februarie când au fost ele
erep. cev.a nouJ ceva util. puşi în arestul preventiv al triJ5una-

Cantitatea de energie, pe care o lului, de unde n'au mai eşit 'mci 
lre un om, cu timpul. scade fi ajun. acum. De atunci au trecut ~ lum Şi 

al re la o limită, când puterea de a l'lol.sunetui starmt de acea.ată afacere 
e ereea le mic,orează in proporţie in. ~ste departe de a se stinge, după 

afinnat. li-a murit un unchi dela ţionar al băncii prin care se vor! 
care au moştenit mai multe palate' donanţa banii şi de funcţionar 1 

şi o enonnă sumă de bani. Primele I consultatului ceh'osIovac, a mai <. 

victime - respective, primii credi- I o doză de speranţă creditorilor. ' 
tori - au fost soţii Pund, cari i-au' nici răbdarea lor nu putea fi c1

" 

şi însoţit in căIătonlle făcute la Bu- la infinit şi la 1. Februarie lfl 
cureşti pentru facerea diferitelor 'unul dintre creditorii bucureŞ' 

, intervenţii tn vederea aducerii ave- a făcut denunţ contra soţilor CI' 

directă cu vânta.. Cu cât vârsta cun. departe e încă şi timpul când 
en esta mai mare, cu atât esle mai mi. instrucţia va clarifica în mod defi

că puterea de a creea, deei .e im- nltlV vastele şi conlpiicatele esCl'O
Iti pune ca un om, care ocupă o func- cherii comise de cetăţenii streini. 

~e oarecare, la un timp dat si fie cari sunt soţii Csermak. Credem ca 
ÎDlocuiL e de datoria noa.atri să recapitulăm 

I rii, pe cale legală, în ţari.. Inceputul mak. Au urmat alte denunţuri ş: 
fiind făcut. soţii Csennak şi-au în- guranţa a început munca pe].' 
tins mâinile mai departe şi având clarifica-acestei complicate afat; 
garanţa soţilor Putici, şi-au deschis De atunci 8e lucrează mereu. Fi' 
credit la nenumărate magazine din dosamlui a trecut de 800. numi 

PO Din punct de vedere moral, tre- lUate faptele ce .'au petrecut dela 
bue să-i se dea unui om, care. LsbuCDlrea afacerei ti până acum. 

e IIUDCit o viaţă Întreagl
t 

putinţa aratând unele lucruri cari n'au fost 

oraş, cumpărând tot felul de lucru- victimelor a ajuns Ia 154. 8Ur:: 
ri, utile şi nu şi, neplătind nicăiri escrocate la aproape S milioane . 
nimic. iar in arestul preventiv . stau :' 

Cred"t, --,..1, d' persoane: pictorul Francisc C 1 ~I ere It ••• 
mak, Boţia 8a Maria Rorvath rr 

.. cunO.1:lcuie atunci. Bine înţeles, fa- Totul era luat pe credit. Pâinea 
1ă·,i trăinscă bătrânetea retras, III celll lucrul acesta numai în limita de toate zilele ca şi bijutertile acum-

le Iîni,te, iar unui tânăr putinţa d. 'b'l' ţiI tr îm 't pe,' laptele ca şi bomboanele, şoco-
I,ti valorifica puterea de a creea, VOS1 ') ltă· or pen u a nu ple a 

Y a.aupra bunului mers al muncii enol'- lata şi prăjituriile din oofetării; flo-
, liră ca energia lui aă .e .iroaellacl , '1 A • • ii i h"l , Iărl rost. Ine a Judecăronuui de instru4ie. rl e mtoCt;talCa corap' Ş roc 11 e.k 
:ll. A f 1 fi' .,.. ţ' • Avem credinţa că făcând acest lu- Tot. Şi comercianţii dădeau. • • 
, at e lina altua la, se unpune! cru ne in de p lin un' .şi o datorie faţă Cum să nu dea dacă garant au soţii 
,e .u o debloc.are în funcţiunile civile, de oIlillia publică şi faţă. de oamenii Putici el averea - 80 milioane lei 
~tlrin penuonarea bătrâ.nilol', tablo- cinstiţi, arătând metodele întrebuin- - va veni tncurAnd şi toţi vor fi 

!iati in formule învechite, greoi, I ţate de escroci şi punându-i in gar- plltiţi pAnA la ultimul leu T 
ncapabili să Înţeleagă ritmul vioiu, dă in faţa altor incercări similare. Dar timpul treeea mereu şi nu 8(}0 

pe care-l cere viaţa de azi. . Reportajul nostru va fi puţin cam Bea nimic. Nici cuflml din Jugo-
Prin această deblocaret s'ar re· i lung, ocupând mai multe numere, slavia. nici banii din Cehoslovacia 

lolva, tn parte, fi problem.a ,oma- dar tot pe atât de interesant el eu- 1 şi nici moştenirea din Ungaria, Alte 
t ~11lÎ intelectual t dând posibilitatea plinzând şi câteva lucruri inedite. căIă~rii la B?cu~eşti. ,Pentru ~ceste, 
'.qj Ilneretului Iă ocupe locurile răma. Aceste spuse, să mcepem relata- trebUIau bam. ŞI bam au găsIt la 
1 j" vacantet in urma pensionării lor rea faptelor. destui naivi. Şi au 1mprumutat, ro 
[lll' dându-i posibilitatea să ocupe 10- . Soţ" I"'_--ak 1 Ar d lei cu aceiaş uşurinţă ca şi zecile de 

ri În conducere.. U ~ aoseac a a. mii. Nu odată, ci de nenum§.rate 
Viata Statului, datorită războiu. Prin Aprilie 1935, soţii Csermak. ori au ridicat dela fiecare creditor. 
. ,i crizei, ce a urmat, a suferit, împreună cu cei c~ci c~pii ai lor Pretextul acel aş : trebuesc plătite 
anslormări radicale În orânduiri. I 8?SeSC la Arad, ~enmd dm J,ugosla- taxe noui pentru aducerea în ţară 
ei, ial' amestecul lui in domeniul } Vl~. ?rept bagaJ! 2-3, vahze de a milioanelor. Şi când n'au mai gă
'vat din ce în ce mai mult, a fă. mana~ cu l~cruz:Ile stnct necesar:. ( sit bani în Arad, au g~sit in Bucu

r t ca atribuţ~unile .ă i Se măreaa· Indată d~pa~ SOSIrea l,a Arad,!n reşti destui naivi cari să-i împrumu-
I • În mod considerabil, având un tunp ce-şi cautau locumţă. au cu- I te. Cităm un caz: au împrumutat 
iri Duat din ce în ee mai complex. noscut pe d. Victor Puticiu şi soţia dela Victoria Stan, cameristă la ho
~~ ~ntl'U aatisfacerea nevoilor nou acestuia. Repede s'au împrietenit şi telul Union - acolo trăgeau escro

. eeate, se cere o altă mentalitate, soţii Csermak au spus că vin din cii! - suma de 90.000 lei economii 
Ită simţire, decâ.t cea a bătrânilor. Jugoslavia şi că bagajele urmează adunate cu multă trudă. Au luat-o 
ce,tie sunt prea anchilozaţi In for- să le sosească in cel mai scurt timp. fără nici o tresărire de constiinţă, 
ule vechi. pentru a putea Înţelege Aceste bagaje, după spusele lor. I nromitându-i că i se va restitui tn 
·5atlsface aceste llevoL constau dintr'un cufăr mare în care Fm"ml cel mai scurt. Femeia nu şi~a 
Tineretel, prin elan fi dinamism, ar avea 35 kgr. veselă de argint. co- mai văzut banii. Când bărbatul ei 
ează .ă satisfacă aceste noui voare persiene, haine, tablouri pre- a aflat de chestiune, a divorţat, iar 

\Toi cu metode noui. Dar În loc ,1 ţioase şi bare de aur în greutate de II femeia, sub povara celor două ne-
folosit, este ţinut la distanţl. 7, kgr. jumătate. ~u mal sp';1S_ că au norociri, a încercat să se sinucidă. 

Toate aceste ne fac să sperăm ci ŞI au arătat o SCrisoare scrISa pe o Acnm. cine ar putea şti pe unde-i ... 
.ebloearea cadrelor armatei a fost iJJallchetă a băncii Anglo-Cehoslo- Pentru liniştirea creditorilor, soţii 

ţia preludiul Ullel ere noui pE'n-. vace, din care reeşea că sunt pose- Csennâk încă aproape dela începu, 

ginerul economic Jan Kratoch'! 
In oraş, stau cele 154 victime 
aşteaptă sA le fie restituite BUr- ' 
cu cari au fost eseroeate ••. 

Cin ... t. Ju Kratoch"" 
Am vorbit mai IUS de J an ) 

toeh will" Cine e acesta? Un tîn~ 
26 ani, care a afirmat despre: 
că este şi el a fost funcţionar ~ 
cursalei din Bucureşti a bănci~ 
credit Anglo-CehoslovacA din:1 

ga, funcţionar la Consula.tul C! 
slovac din Bucureşti, lector 8;1 ! 
surile de seari. deJa AcademIa, 
merciaIă din Bucureşti. Cert ; 
insA că Jan Kratochwil1 a fost! 
~ier Ia Academia Comereia.lă şi j: 
numit corespondent pentru Rd 
nia a Institutului Naţiona.l de; 
port din Praga. A mai fost şi i 
prezentant al publicaţiunii ecl 
mice "Stetovy Obchod II din Prai 

Cum a ajuns Jan Kratocnwii 
legături cu soţii Csermak 1 E ~; 
mi sau capul escrocheriilor COl 
de ei? Nimic nu se ştie până a" 
dar p[nă la urmă chestiunea, 
clarificată de d. dr. Huţiu, jud 
torul de instrucţie. ~ 

, Credem că şi pânl atunci e i 
<I! înregistrăm cele duoă versiu~ 
circulă asupra misteriosului şi, 
gantul Jan Kratochwill. I 

Victimele susţin, niCi mai II 
nici mai puţin, decât ci Jan î 
toch will este capul unei bande; 
escroci internaţionali şi d. : 
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tineret fi că mcurând va fi in- sorti sumei de 6 milio,ane . coroan~ I tuI escrocheriilor s'au referit la un 
uaă fi În funcţiunile civile, dând cehvtllovace - aprOXImativ 80 !Ill- ' oarecare J an '..}(.ratochwill - depus 
-It aspect vieţii de StaL !ioane lei - pe care însă, din cauza de asemeni in arestul preventiv _ 

Nimic de zia, bătrâneţea are ca. greutăţilor intimpinate de pe urma inginer, corespondent pentru Bucu-
tiţi. Mai rece, mai puţin entuai.... 1egu pentru con~olul, devizelor, Il~ reşti a Institutului Cehoslovae de 
Ui. eate mai cumpătată, judecă au putut-o aduce cu el. Despre sen- /' export din ·Praga. Acesta afirml 
erurile mai temeinic, fiind mal soar.e. s'a stabilit uletrior că a fost ~espre 8ine ci. e 8au el a fost fune
,~efttl. nu se avântă In lueruri ialsa • • • ţlOnar la sucursala din Bueureşti a 
ll$eante, 'Cu urmări Deprevănte. tju aceste laude şi cu aere de băncii Anglo-Ceh'oslovace de Credit 
~O&ftelll aceste calităţi, dar oameni pentru cari banul nu con~ din Praga şi a Consulatului Ceho
~tindelll al atea 1. o parte, ca tează, soţii CBermak au reuşit să se slovac dh Buc~lreşti. Acest Jan 
'~Pl',v.rhetori, atrăgându-lIe alen- facă crezuţi. Imediat au început să Kratoehwill - eăruia-i rezervăm 

Csel1TlJl.k sunt numai doi dj 
membrii executanţi ai bandei. ! . 
priveşte rolul jucat de Jan Kraf ,) 
will în escrocheriile comise de; " 
Csermak in Arad, sunt o seri~ ~ 
lucruri într'adevăr inexplic~ 
Alegem câteva din ele, multe n~ ! 
tem pentru a nu produce dific~' l 
in calea instrucţiei. , l" li 

Jan KratoehwiJl a fost In!, ţ 
tem brie anul trecut la Arad ~ l' i 
prezentat la creditorii _ ,aj 1 

erau ereditorlt azi sunt vfetim~ ! 
mai lmportanţlt-eărol'& le-a e~ t 

clnel, eyentual, am gre,it, 1 ceară bani împrumut pentru a plăti ; capitolul următor din reportajul 
în nici un eu:.ă nu atea - ÎD , diferite taxe în vederea aducerii în ~ nostru - a fost şi la Arad, dând 

\" aoutrLră, mai întâi a bagajelor din Ju- ~. asigurări creditori1or ci vor primii 
1\ iJ,'C\4l'8<1 ,~lavia. apoi a banilor' din Ceho-- p banii în curind. 

mat şi garantat lO8irea pe cal~ , " 
gală a banilor, adică a eelo\ ,: '~' t 
milioane Iei. In vizitele făcute tir;:ill!" ?~,~' y. , y" ..... -----~ 

• n...J.-.I ~cia ~i d' r ' rl au Autoritatea acestui .......... de fune- (~ontinu&re ~~ . _ 
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n Nojită scrie: CoIful Banatului I Milioane şi victime ,"~: " 
Dela redacţia noutri din TiJDifoara (Continuare din pagina 1.) . Iacă Ină eă trecu 

şi târgu Aradului 
şi nu fu pic ge ploa- _ Opinia publică bănăţeană este ien... însoţit şi de soţia lui Csermak ti 
ie ca la şielelace tir- preocupată de procesul Lloyd _ I ••• Probabil traficul de influenţă peste tot au afirmat că loţii Cller
guriaşe că bgieţii ru- spelunca antiromânească zidită cu ! eate foarte rentabil. Ce zici moi mak au fost prezentaţi şi dlui Seba 
mâni viniţi li vindi banii plugarilor binăţeni. , IanciIă 1 - 'pe atunci Ininiatru al Ceholova-. 

, . nuşi şt mniere gi O impresie deosebit de penibilă I-Se aşteaptl cu nerăbdare clari- clei la Bucureşti - care i-a primit 
. ~ prunie mituri ,t apt- a produ8 pledoaria fostului ministru fiCarea .ituaţiei dintrJo anuInită admirabil şi le-a pUB la dispoziţie 

jă g1 roace~ aclri .. i Valer Roman, care pentru un blid organizaţie politici locali. automobilul legaţiei. A mai amintit 
~ coşle nu lor mai Icildat tn de linte şi-a vândut poate chiar şi Acuzele ce ,'au adu. unor frun- Jan Kratochwill ,i de prieteni ,i 
~1 belţ! ca intraiţi ani. Numa conştiinţa şi a apărat interesele taşi sunt prea grave, pentru a nu fi peraonalitiţi diatinae cu cari lucrea

,_. ţt gi ,ie o fost anu aiesta aşe Lloyd-ului 1 De altfel, cozi de topor avut un puternic ecou în maaa alec- ză pentru aducerea mai grabnicA a 
:,-,',vă spun io. Apu dară domnu IlIJ existat intotdeauna. • • torală. banilor in ţari •.• In altă parte Jan 
... rmeşcer Coţol o 10cOeit că _ Un avociţel puţin ovrei, n'are: _ Se spune ci unul dintre cei Inai I Kratochwill ~ afiJ.;nat cA hâ~ii1e 
;. treşie târgu gi toamni iară prea multe procese _ am putea I "teribili" luptători pentru români- de v~loare eXlSti ŞI că tn scurt timp 

" lei foile şi scriu ~i casa ora- s}o'lme chiar că n'are deloc _ mi- zarea baroului timişorean, _ ar fi vor fI adu.se, pe ~ale legalAJ. in ţar~. 
, ~t $O ieI ci nare porii Il p"i ",... •• "'1,;9~~ totu~i zeCI de mIi de lei... I francmason I .1:..1 va vem atuncI la Arad ŞI va pla-

:ari vrn la târg şîşî lasă ban I pe care-i numără pe mese la ca- Te poţi ~ştepta I ' ti pe toţi creditorii. Afirmaţiunile 
e niegoţuri. Şi ca si nu fi, ~~~~~ .... ~........... aceste le-a făcut înaintea multor 
\omnu polgarmeşcer ao soco ' CI editori, a unui advocat din locali-
ar fi bine să muce târgu C\1 NADLAC. SICULA tate. a croitoreselor dintr'un atelier 
.ămAnA mai naince. Şi 10 mn· I aridani, iar unui pensionar, tn 
I avut noroc că ati v~ zut cn _ Biriul cela "ocoli", zilele trecute Lnul dela Cherelu" atraa prob.... vârsti de 70 ani - victimA "i e11 -
şle vrE'mle ,1ainJ\ 1n 1", t~':,.., . a fost foarte vesel: toate u"ile dt!1a bil de timpul frumo. de toamnl. ce i~a dat cuvântul de onoare ci va fi 
bldaţt~ bin~e ii aaml c~ Jl01 "ora,," le-a trântit, de credeai ci fu p.lni mai ieri, ncea mereu plim- 1 plătit. Este interesant de notat cl 

i aţa o 1f1 tnşleput al ploale da . săi' din balamale, parcă el ar fi bAn dela lneu la Sieula trlgind I aceat pensionar a văzut când J an 
'1 numa tumna binie ca 811 I dat cu ..• colnicu'n lunll La pro.. clopotele lub urechea u~ei femei I Kratochwill a ridicat bani din Arad, 

:' 1 t'~gu. E, numa Bmu ploaia celuI conceput do un cap bolnav, In de aici. Geaba mergi geAba te du- I DupA aceste, Jan Kratochwill a'a 
, , : alfala cana BO pA călit ci no care el a figurat ca martor~ ,'a I ei, dei ~ucoana se glnde,te la A-' Inapoiat la Bucure,ti, iar creditorii 
i I arA ~ie atnca cl tAr~u BO fn"lt plAna ci cineva i-a mAzgl\lit caan. merica, nu la mata... arAdanl au rAmas aşteptând aOBirol 

: tumlta binla Ml\rtl ura Aţll' Uurile rele vorbelc el mâzgălitura banilor din Cehoalovacia. Dar a tre-
I ruma pll'lRie 1') ,.1\",,1111\ .. " h·· .. ~ a'a făcut tn noaptea cind el •••. in.. DAIA DE CRIŞ cut Septembrie ,1 a venit Octom· 
~ fiace li şiudă şt domnu pol· apecta Sirokl uliţa.1... Buja- brie, firi ca banii Il 10leucl.. A 
~ ,cer numa li uita la ie rA~ eul. MA rOll, nu ne-ati putOI Spline Duduia ,efului de gari umblI. ID fost chemat la telefon - la conau· 
((in oblocu gi1a elnţAIăria lui de ce n'a stat acasă 81\-,1 plzeascA ruptul capului .i le mArite. Lucru latul cehoalovac din Capitală, - de 
',sa oraşului. Noa aşe fu dari corcilul.' , cunoscut dealtfel, Ind acum, pl .. i unul dintre credit~rU principali ,i 

, i ~u gi toamnA gin anu aiesta. " ... Al nostru amic· Popa Niculae e cati de un timp de acasl. Curioa Jan Kratochwill a a prezentat, pro-
1 mi I)iudl cA nişi unu lZ'in ~e1 din cale aia:' de bucuros pentru ci a foat vizutâplimblndu-Ie prin, miţAnd din nou. Evident, ,i luna 
l nit la tArg nu mnio adu!II 11\1 lentinţa prin care onoare a-I şifona- Arad cu unul dela .ocietatea Mica. I Octombrie a trecut ca şi Septembrie, 
:şce nu,i o ni,ce mniere gi ti a fost reparati prin leul deapi •. Bine.' uta e tn regulA ,i n'are ni-' fă~A 10Birea banilor. In Noembrie, 
'1 gubirilor acordate ••• Ce aă-i faci? ; meni nimic de zil, dar cum Itim cu I adlci acum un an, Jan Kratochwill 
i apu geabunl.aama aţi bAgat CA doat avocaţii au rAu,tt IA-I : mecanicul care a diatrat-o atit de I a foat iad.1I la Arad, dar de data 
: d aRmA el amu geo vremie BcoatA ••• u,A de biaerlcA I In urma ; hine de a frecut prin gari ca ţiga- I aceasta nu a mai flcut vitite eredt· 

. 1 e daacArl nu mai bat 'Prun~i aceatui fapt, prin Bat a Inceput IA I nul prin rai' Dar ou brAţara aia de torlIor. ln schImb unul din orediton 
i J :al1 plntTucA aşe o dat pa- se voroeaacA despre tnAlţarea argint' Nu IntrebAm Insadar, oi fiind tncuno~tinţa~ 1\, .oairea 1& la" 
--11omnu minister aşiela carei Popii Nicule la rangul de protopop. I pentru el ac.te ch .. tiuni ar trebUI Arad, a trimll dupA el la locuinta 
~ : ,~are păată tice i"colile gin Drept ti el ,i meriti lucrul aceata t clarl!icat'e O&HOum ,.. . :; aoţi1o:t\Caennak. Aici, :fan Kratoch· 
! :ia. E Duma placA tu ,i ges- W il1 a fi>8t ,uit, desbrlcat la elma-
! , ,'1, deaclrl gi bAtaie daei. .. , • ~ă. ucultind la patefon. (E oare-
f."l dari ti .. ,e or blvlţat el Pa' ltoane pt Dame cum ciudatA aceutA atitudine a lut t· ~ ruptA giit rai ,i prun ,ii nu· Jan Kratoehwill tn locuinţa soţilor 
1 t daci nui mai baţi o ţtri. E Cu.plraţt numai la firma Csermak, cari au o fati mare ,i 
\ (:eqm si bati ii prun"i dacii M E 'N~ C' ZER aproape logoditA cu altul •.. ) 1 ,'a 
1, 141 si nui bati. Asta nu să cOlJlunicat invitaţia ereditorului ,i 
~ e1şi ii şdu rarie binie lucru a promis ci-l va vizita. Dar n'a fă-
I a Noa ş! atunşi şie să facă fiind marfa lui mai ieftini fi mai buni cut-o. A doua zi, 10ţIi C1ermak l'au 
t 11ducări. Sor tăt gângit ii ARAD, Palatul fiacher Eliza Tlrezentat creditoru)u{, lJPunlnd el 
!. iir găsit eli. porânca dată srl • lan Kratochwill & primit o telegt'&-
) 1 mlnisterl nul oprefŞce să 81 ___ mă şi a trebuit-iă plece imediat la 
~ , .~ intra ii. Numa atâta tio tră- POŞTA REDACTIEI : PLEŞCU'J'A f" ''tit__ Bucureşti. Un amănunt tot aşa de 

I~âţiva dasdrl ge aşi ginton , interesant ca şi celelalte, este faptul 
llLU pre giparce să Bor apucat Şicula. - Lung pentru săptămâna Uu comerciant dela noi, mai bA- că înainte de arestarea soţilor Cser-
ţ laIi naicea prunşi10r ai ba- aceasta, merge pentru cealalti. trln decit mai tAnlr, l'a gindit to- mak, Jan Kratochwill de eAte ori 
tiorb1. Bgieţ! prunşi dnd ior Nostra culpat tu,i .1 .t tn.oare. Dar a IPUI ei venea la Arad, era glzduit la ei 
i ,01' Iplriet on pIc dapu dUţll Phaedru •. - RugAm foarte mult a nunti nu faee. Dt ce' Sau .t teme deşi locuinţa 11 It compunea numit 
E·f fn"iellut Il rAdA el dari Ieria numai p, o parte a hirtiei ,i ea la nuntA II nu~t fure cineva mi- din 2 camere, Iar el erau, •• 7, IOţit 
~ a Il bat dMclrl ca IA nu a curăţi unele litere la m~inA. A· reua. lJi rs copii. Cu ocalia Aceator 'tizite, 
l ii. Ş! cum ztc lor bAtut ca ceasta pentru a ne acuti de munca I la Csermak acasA se organizau me· 

,goi unu ginUl ii o tre15it si recopieril materialului. BRAD ' ! 8e demne de un P.antagruel. 
" ~ ,ai binie -gt o siptamAnA pl 
l . lA 110 eArpit obrazu la loc. HĂLMAGIU MoţU nostri sunt ingAduitori ,i I Reportajul va eontinua in numJ.. 

'nul cum o fost nainee. răbdători săracii, incit numai după, rul viitor, când vom publica o seri-
~ 'Alpun elnd vfniţi la noi al - Unul dela noi a ficut c. a fi- multe .u1erinţe cauti li Inlăture , aOafe a lui Jan Kratochwill. 

1 ):iţi abolimentu aA bigaiţ gi' cut, ci • tare amator de • • • oameni lanţul aauprltor ,1 .i dea In acel ce.l (rl It.) 
~, t' si avieţi grijA C§,nd vA bA- cari nu a~d, ba chi~r ,i de femei 1 asupre~. Sunt oameni foarte buni ... _ ............... _ 
;. I noi pA bulevardu Carol căi ~urd?, adIcA expresIa ~ prea tare. şi plini de speranţă cA ceva va veni 
l' . ,rie şi lunJecaţi gi numa vi Să Zlcem dar, de femel făloge de o ' şi-i v& scăpa de rele. Eu ered tota.tt CHERELUŞ 
~. ,o ţ1rl gi cap şie vi 10 dat ureche. Urmarea acestei aimpatii. ci mult vor mai avea deaperat alr-- I 
:~j i vA acAţaţi elopu In ieI. subite pentru ~tf~l de ~u~~ par- manii pAni afurisitul de jidov, ma-' ~ Gurile rele vo;beac prin comună~ 
; 1 .. ,1 amn sA nie trămiceţi abo- don, de oamem, l-a pnleJult ŞI o dicul veterinar va inceta ai le mai ca onoratul CUIer comunal ar fl 
t,. : că vinie Cfişiuni şi sA. fa- "bucurie- de cari alţi oameni se bu- stea pe cap. Ăcest parazit al Bra-I fost vizut mA.surând drumul, cu 
L I~ba.rem attta el şciu io binie curA. d~abinel~a. Dar ~1 ~ ~vut ti dului are un lanţ Intreg de firAde-' caii şi clruţa pe şoseaua Sicul~
, ~'Şl graşi nu nie trămiceţi par~ ca va mal ave~ pr'1~eJun de bu- legi 8ăvârşite şi cu toate aceste este lnflu. Măsurătoarea aceasta se zle~ 
1:: ,~ r,~ cum. _. De, ce să-I facI capul face, privilegiat in faţa multor cu merite că a fost admirabil ficutA şi cA pl'l-
I 'iI Al VOBtu capul trage. . mari. Mai an1t trecuţi la un bllciu măria n'a avut absolut nicI o cheI-
i [ tuăJl Nojîţă - ~etru cantorul, .marele mUZl- un automobil al unui jidan venit să tuială cu ea ••• O fi, dacă aşa ae t':! cant d1!l Bodeşu. ve~d la tArg la faci geşeft, aglomerat eu pari eşiţi apune t •• 
t',':rrr ,.. • Ar~d lJl ~lz-,nd. că nU-l m?11t af~ doi metri din corpul maşin~ a 10-
l:'.. "'" • • •• cenle, 8 a asocIat cu un JIdan dm vit uluI unui neferieit Român. ATMOSFERA GREA1 
ţ ';~Il comeJ'Qiu\ cUn Hodi,. Arad ,1 amindoi .'IU apucat d, ~hiop, Ilelnd ealului o rani foarte 
~ . o oomlJi. oompual din doul ,mtcherU. Şi ll'l" rbit p, altul 11-1 mare. Nefericitul J)lruba, ,'a du. 
; ,~" - Ul\ul paiholal- ca Il tmechert~l ci tocmai pe rrldin.a- ,1 a rtelamat calul 1, J)rimlrit un. 

1. 

,~ ~ fata lui • aau lua tndrl~ rul Lueiu din Hlrmagiu. Drept ,~ de ,'a fleut o anch~tl .. eărei jude--
.. ,'"!"" d. W1 ţăraa din lat" aceea el acesta nu a'a liaat fi IlU dtor a fost medicul ... eterirlar, caN 
. 't ti-a liaat magionul minat de cei 2 dupl efl .~a făeut el ~xaminead. 

:' ;' Copii 4. a.i. ~eeheri. Dar eantoml nu e 1. J)n.. amănunţit rau, a enlamat: 
~,' ~; ~e, pJ.riDţil W auat am.. mele lui fUlecherii eld ee par. el tate la .. nimic, puţini lod 
'. ':l ., I~ tot pent:ru utfel d. lUCl1lri ..... ~ Vetlltl la el.· Dupl a .. 

.... _-.J'!P3 t.~I~1 ct::.,... .::-.. ~:;..~ diatr'o ' ap.w. la .. de t~ 

D. oltva timp, lua d, mult. o at
ft\oaferlrre' plantall Mu,ra ora
,uluL. Clreull diferite awt\url ... · 
au.pra unor lu.etun fi oameni. Pt 
ori cin. lntNbl, .. e.chl..u' dela 
rispuoa. Toate aceste COD.tribut 11 
tndrearu aenJlul <ni praf d. 'P~ 
Se pare Ind UlUI. departe timIN' 
c&ad exploda. Şi tiu. 
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-cumpAra RADIO 
pAnă nu ai văzut şi ascultat 

aparetele 

SCHAua 
la mquinul 

Ladlslau 
Veres 

Bdul Regele Fercfmancl No. 47. 

In depozit: AGA-BALTIe, 
ZENITH, STA N D,A R D. 

ORION, lRON, etc. 
Condiţiuni de plati până la 18 

rate lunare. 
Telefon: 20-56. 

llovesteşte despre un mecanic 
IQCO;WUllolva .... U automotoare

bine, dupl cum nu ttim nici 
povestea e adevArată, î03i e 

lil*l.u"ct 1 - .' ar ti plic.ttiait de 
d a a fi mereu lOl'odit nu

cu automotoara ,i a trecut ca 
ou leaun la cap, la f" 

abiceiul de a schimba automo
e-a piltrat ti la fete, .... 

acum a aehimbat vre-o 
It • f 

dacA povestea e adevAratA, 
cele multe !nainte. 

paltoane da toamnA 
CvllltlYO .... 

OSPODAR 
ARAD 

mmlneBCt1 4. Stri Btroeeell lS. 

c • 

-~-=-~--:.....-

Scrisori de dragoste ,i amor : l 

Balada episfoalelor 
- "Secreturi multe ,i. l' persoan! Juridica" -

Publicăm azi a doua scrisoare cA eşti tocmal."a d.oarece eu pinA eplatolll111 mal comunicat nu mam: 
din seria celor patru .eriaori de in prezent ţi-am trim.ia aprozilMU" I luat IJldrAznealL Totodatl foarte 
"dragoste" ajunse in posesiunea 6-8 epiatole In care totdeauna t. multe lecreturi de ale tale lam pu~ 
noastră, 'Ii, din care cititorii .'au am a~mi răspunde la epiatal, dar tut deaeoperi prin prezenta penoa- ;. 
delectat prima datA in Iăptlmâna nici prin gind numi ven .. ci nu o ni, aacl clAnaa va fi persoană juri- lf 
trecută. In seriaoarea ce urmeazi, 4 li imi răspunzi la nici o epiatoli cUci. Te roa lCrim cum o mai dai cu . [-, 
autor~l lor, iş.i îmbată obiectul dra- I deci vin a te ruga ti In prezeAta iubitul tău Ioan, care In prezent 8e' 

goatel eu "ep18toaleN• Dar Iă nu epistoli a-mi comuniea ,1 motivul afli Ja Arad. Eu nu am crezut că 
str!căm farmecul Icrisorii prin re- ' din care nu ai putut 8ă~mi rbpunzi I tu o II mi uiţi pe mine niciodată. 
zum~tul nostru, care oricât ar fi de ! la nici o epiatolă sau tu nu ai primit I vezi tu bine ci eu măcar la 1. Săp- . 
preCIS,. nu redă tot pitorescul pus de nici o epiatoIă dela mine. AtunCi. UmAnă I-ţi lCriu. dar tu nu ştiu din :, 
autor ln ele. Dăm prin urmare tex- te rOi intereaeazăte la poatA că ee motiv da nu mai vrei li COfea-
t~l celei de a doua BCNori, datată 'cine eate ediotul acela de tactor ti punzi cu mina. . 
dm 6 Noembrie 1930: al amenda conform le~. 'Cred elia aceutl epistolă Imi I 
"Dragă C ••• ,. I "Dragă C ••• In prezenta .piata. ' vei răspunda. SArut mAinele mamei ; 

. Ca continuare la epistoala mea li i-mi eu Indrăznela ,i J-ţi leriu că tale, .uro~or tale, IArut pe P. iar , 
dm 26 Octomvrie cu drag îţi comu- In primul meu pa. făcut pentru del-I ţi t-~ zia aerbua. Cu drag, ••• -
Dic el pinA fn prezent nici o epiata- I eoperirea lecretului tiu am reUfit DupA cum .. edeţi. draeoatea din- : 
li eu nu am căpătat dela tine deci al deacoperi, deoarece tu totmai In tr. autorul acriaorii ti fata dragi 1. 
te rog leriemi mAcar ci pentru ca prietena ta care te Inerezl &fa de lnimei aala, Incepa ai ae infiripeze i 
motiv teai lupărat li ,tiu ,i eu In ce I mult ti nu eate ln tin, laţi d. dh. ti" progreaeza... In ecriaoarea' . 
privinţă Il-ţi aatiafao pllcerea I aa nu pot al ţio fntir tocmai In ,'moar., autorul va pomeni ,i de o 
deoarece eu pAnA fn prezent cred epiatoll, dar o li-~ comunic pena- loto~r"tie, cara Jns' la data când 1-; 

cA nu ţ'am fAcut nici un riu din nal. cu d&naa m'am intilnit la Arad Icri .. nu era aata deoarece numai il 
care li poatA relel8 mAcar un fel lingA bilerica LuteranA cind venea atunci la fotografi .... Dar aceste 
de lupărare I-mi pare foarte mult dela tribunal, Eu aşi fi mera ,i pela le ,'eţi citi l!l dptim&na viitoare ••• ! 
riu tocmai pe tine că nu te credeam tine, dar din motivul ci nici la o i, ---- ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ............ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --- .-. --- ~ --- -- --- --- ~ ~ ~ ~ ~ - . - - --- - ~~~~ - ---,av---~4> ________ M..i~~ 4V-..WY-4-Wfo~ ______ ~M.Ji, 

P-ellNieie, "'fIIi' fi ,~ CII"""" 
O polemicl din care toală lumea a e,it ,lfOl\ată 

" 

! 
:1 

~ 

Mal alptAmAna trecuti, F,dera.. a lovit ••• Lovitura A'a rlmu firi' 1 bare, la mlnlater, avAnd In vedere, '! 
ţia Societăţilor Culturale din Arad rAapuna, clci d. dr. Romulua Co- ci "Liga Naţionali a Femeilor Ro-: i 

J. 

- pe Icun FSCA - a publicat un ţ10iu, a publicat In ŞTIREA o .pr... mâne" ,1 "Cele Trei Cri,uri" depu-., ... 
comunicat fn care arAta cA autori- intimpinar.· - numai ac. UGuţite .eaerl cereri la Drln1sterul de inter- "..,. 
tăţile nu .prijineao bln~t. cuItu- pentru unii ,1 pentru alţii. Ca al nu n. prin oare cereau lnacrierea IUb--:' 
romAneascA locali ,1 cA primiria a n. lmpungen am tru mlnut1 pe venţillol" p, Mama lor ti cum obţi-' 

,.. •• • > -~-.; acordat douA .ubvenţii d. cAte mâini ,1 lootam citeva pentru citi- 'ntaeri rezoluţiile In aceat Iana, ve~ / 
I 10.000 lei "Ligll Naţionale a Femei- torii noatri... ritieatorul bugetului a !n8el'i.a a..: ~ 

"bl~:>Ga:rea cadrelor oflţere.u a 
discuţie o aerle Intreagl de 

şi persoane, iar lumea are 
subieet de discuţie: cine şi 

ar trebui deblocat. Subiectul 
la diseuţii lungi şi in

••• Nu no "bigăm- deo
cf arătăm ei ni se scrie 

r"v, ..... " .... : la fabrica de.tricotaje 
"deblocatăM o cucoană cu 

de 8'000 lei lunar şi cu un' 
dela fabrieă de alte 2000 lei. ! 

ei ar trebui făcută in 
unul UnAr, care p. lAngă 

d, luoru c. ar aduee-o, ar fi 
~ d. patima certel ,i a .A11 .. 

uterii din aur verita 
e eele mai eltine la firma 

JOSIF REI NER 
str. Colonel Pirici 8, tu dosul 
Teatrului Comunal. 

oraşului - mai corect 
oraşului - a fost 

pe larg in şedinţa de 
a comisiei interimare, când 

80luţii şi s'au luat ho
ase. Acum se vedem 
Dar nu despre aceste 

si. scriem. 
eeiace s'a hotlrit Mercurl e 

de bani. Or, d. Bercovan. 
de finanţe al municipiu
aşa de impasibil la dis

lnelt J)arel 1 .e puteau citi 
euvlntelel 

voi discuta alt \"o!ţl 
, l\l-a". 

la '1IIaecÎle. 
- lţi trebue odihni ţ 

Q lI1unei 'violentL Ce meserie 

lor RomAne din J!ucure,tt· ti revii- Primul aC. Indreptat contra con: ceutl. .uml cu destinaţie apeciaIi.· 
tei "Cele Trei Cri"uri· din Oradea. ducltorilor cultu",i romAne,ti. E Cu alte cuvinte, d. dr. Coţioiu. 
Intr'un P. S. comunicatul FSCA-ei adevlrat el acul 8 !mbibat cu o 80- spune ci cei dela "Lijra Naţionali a 
arlta el primăria i-a acordat o ,ub- h1ţie anestezianti, dar tot tot ac Femeilor Române· ti dela "Cele 
venţie de 10.009 lei. Deci comuni- rămâne. Dar ai vedeţi: Trei Crişuri" au fost mai harnici de-; 
catul exponenţilor culturei arădane t "In bugetul exerciţiului curent - cât arădanii • • • ., 
_____________ • I spune preintimpinarea dlui dr. Co- Preîntâmpin,area dIui ~dr. ~oţioiu! 

ţioiu. din care cităm textual -. pri- nu se mulţumeşte a se raabo~ numa~ ~ 
Fiica. • • măria municipiului la Intocmirea cu prezentul ci ae întoarce Şl la tr~ 

Ea: Dragul meu în gazeta de azi bugetului 8 inscris pentru fondul de ~t 2 :' , 
era un articol: "Cum poţi să ajungi I propagandă culturală, suma de lei "Intre domni semnatari ai comu: 
până la 100 de aniN. Dece l-aHăiat? 260.000 fără a preciza vreo sumi nicatului FSCA 8e găsesc şi foştj 

El: Ce era să fac? Mama, soacră I cu destinaţie specialA. Cind bure- primari ai municipiului şi personali~ 
a vrut aă citească ,1 ea aazeta I ; tul a fost examinat In BCOP de apro- tiţi cari au avut un cuvint greu la .. ------------------------1Ii!I conduceraa primAriei. Ne luAm voiE li arAtlm ci cu Incepere din anuj 

• 

LOTERIA DE STAT 
a început 

LOTERIA 15-a 
Cândiţi-vl ]a nenumeratele eAştiguri de Lei 6,000.000 şi Lei 
1,000.000 impărţite în Ardeal la marea tragere finali din 15 

Octomvrie 

1980 pAnl la anul 1934 lubvenţiih 
pentru BCOPUri culturale au solzui 
mereu deşi bugetele erau mai mari 
iar de atunci subvenţiile au crescut 
atingând cifrele cele mai mari dir 
aceşti din urmA 8 ani, cu toată e! 
auma totall a bllgetelor din ace,t 
elin urmi dou! ani .. te mai redual.' 

LichidAnd cu trecutul, tn care '"; 
dupA cum ,'a vAzut mai lUI, buge; , 
tele erau mai mari şi subvenţiil\ 
mai mici, d. dr. Coţioiu, mai scoati, 
un ac - foarte ascuţit - pentn I prezent şi face lucrul acesta vor ~ 
bind de rostul subvenţiilor. Şi d. d1; 
Coţioiu spune: ,. 

.Poate ci greşesc, InsA am 80 
cotit şi socotesc că subvenţiile n1 
trebue să fie date cu scopul de ;1 
constitui partea importantă pentr!' 
bunul mers al inatituţiunilor ce prc: 
fită de ele. ei doar aă fie un sem: 
al atenţi unei din partea autorităţ 
lor. bala principali a lumelor ni 
tea'rt pentrl .:ds~et\ţ. lol' .i o t· 
d.in lureele de aUmtl'ttart rn~vllut 
tn statutele referltoare.t , 

Reatul nu. mai importi, dar dj 
tele de mai 8\111 riztdtă 'ei românI 

i 
ţ 

din .Uel. fi068tr6 n'a j)lrăsit idei l 
lui etrlveehi: ei te l\ască bursie '. ~ 
al trliMCl funcţional" ,1 .1. mo&l.;~ . .:: : J. 

- Sunt .... tblat. ..-toilar\ Evident, t.J&t:,: ~ .. " .... ' -Ei. bine, 'Vr"ţme Şi 0&l"'I pad tbd t ,.. ~ 
.~ ..... ~ .. Iiii __ ........ _ ... _ .. ILtI •• MI .. ~I.L.J...J....J~I.I.I~~~U2~~~~.~.~I~te _tomentarii.· . . . -' . _.~ 
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Viata politică 

Lămuriri 
Prefentiile national-1ărăniştilor·D~mocratie 

în căluş-Guvern neutru d. alegeri 

l Va să zică de câtva timp - cam 
~j a cronica noastră precedentă -
l svon lansat cu multe abilităţi, se 

.~ he că incepe să prindă mai multă 
insistenţă. De altfel şi ziarele au 

" st împanate în câte un loc discret 
1 o listă a probabililor ministri a 
,ui viitor cabinet. Şi acest cabinet 
~d că aţi bănuit. e o emanaţie a' 
Il"titlului naţional-ţărănesc. Cu 
~e cuvinte, tot sbuciumul de· 5 
li de zile se va rezolva ca o ~UHV-
. chestiune de familie. Pleacă U
ralii, vin ţărăniştii şi invers. Aceg. 
!două organizaţii polH,ice se pare 
au luatŢara în antreprizl-Ia o 
itaţie oarecare - ca pe un lucru 
~rt. Ba, ca să nu răcnească nimeni 
juic îi mai vâră şi căluşul în gura 

... ) forma stărei de asediu ca să-i I 

. ;.buşe toată revolta. Şi, le fac a- ' 
! te în numele unei democraţii 
Ili-generis", o concepţie nouă a
l)ra libertăţii, o drămuesc fiec&r" 
~pă interesele superioare ale par-

i· ,ului şi o servesc cu buline ca pe 
, ·~octorie. 
! ' par se mai pune o chestiune: in 
t ,tutea cărui merit cer cu atâta 

[untată aroganţă,ţărăniştii pu
:ea? Căci după cât ne aducem 
,,inte dacă se va aplica principiul 
ieranităţii votului apoi, liberalii 
,lă patru ani de dramaticA guver-

\ 1 

" J.tentele împroprietăririi pentru 
t· ::lIata datoriilor din RE FOR· 
t 'MA AGRARĂ le cumpăraţi 
, ,1: cel mai avantajos la 

,'": BANCA ; , . 
, ~I Goldschmldt 
L ~'rad, Strada Eminescu No.4. 
, 
t I ~Jo-,IJo-,I,Jo-,I,~~_-'-'''''''''''''''''''''''''''''''' 
1" 
1 r i li complectări Dec:eaare. 

Dela redacţia Doutrl din Bucur.,ti 

nare stau în această privinţă mult vorba de alegerile generale. Inainte 
mai bine ca naţional-ţărăniştii. Da- de calculele negustoreştl ale dIui. 
că partidul dlui Mihalache pretinde Madgearu & Cie mai sunt şi aceste 
puterea în virtutea sprijinului ce l-a nenorocite de alegeri cari. în orice 
acordat - din calcule meschine - caz nu prea se arată a se înclina 
dlui Tătărescu, apoi chestiunea se spre calculele dlui Madgea.ru, ca
schimbă. Dar combinaţiile de bucă- maşa dlui Mihalache şi cravata ro
tărie a dlui Mihalache & Co nu in- şie a drului Lupu. Aşa că alegerile 
teresează ţara decât in ceiace ce se pare că vor fi o mare decepţie 
priveşte meschinăria acestui calcul. .pentru naţional-ţărănişti şi pentru 
Apoi. cunoscute fiind fricţiunile din aceasta se feresc de un guvern ncu
sînul partidului dlui Mihalache. &- tru de alegeri, cerând pentru ei 
tât duşurile pe cari i le serveşte d. patronarea lor. Cu alte cuvinte să 
Maniu prin ciracii săi, cât şi mân- dai mielul să-l păzească lupul. 'De
găerile schimbătoare ce-i vin dela şii partizanii dlui Mihalache nu
puţinii partizani ce-i mai are în' tresc această speranţă şi o colpor
Moldova (escepţie făcând jidanii tează asidu şi discret - pentru a-i 
cari nu se pot incadra decât aici) e da o mai mare însemnătate - to
îndoe1nică increderea că i s'ar pu- tuşi se pare că factoruf constituţia
tea incredinţa, tam-nesam, formarea n.al nu le va încredinţa această mi
guvernului. Naţional-ţăraneştii se SlUne, aşa că guvernul neutru de 
frământă după guvernare, ignorând alegeri se pare că va fi în curând o 
parcă, o grea răstoacă de sărit. E realitate. e. h. n. 
-~.............,.~ -- --- --- --- ~-----~~ ........ ~~. 

CASTANE INVIZIBILE. 

Un brutar a cerut - nu vrem 
să-i facem protecţie pentru că nicl 
numele nu i-l cunoaştem - ca pri- I 
măria să-i dea autorizaţie pentru' 
a-şi instala în cinci puncte ale cor- II 

soului vânzători de cornuri. Cere
rea i-a fost respinsă în baza unei i 

ordonanţe mai vechi, care interzice I 
vânzarea de alimente pe corso. I 

Da ... e bine, însă peste drum 
de hotelul Centra1 şi în dreptul bi
sericei minorite sunt două cuptoare 
cari coc şi vând castane ••• 

CINEMA SAU ••• 

La filmul "Iram cunoscut în luna 
MaiuU care a rulat la Urania rolu
rile principale fiind deţinute de 
Jeanette Macdonald şi Edy Nelson 
păcatele ne-au aşezat înaintea alo; 
trei cucoane. Una din ele mai vă
zuse filmul, iar alta fusese la Paris 
la expoziţia internaţională. A treia 
a fost - alături de noi - victima 
celorlalte două. Cucoana care mai 
văzuse filmul " ne-a stricat toată 
plăcerea descriind cu voce tare sce
nele următoare dând şi amănunte 
din viaţa intimă J eanetei Macdo
nald. Cu toă1ă supărarea ce ne-a 
produs-o, ţinem să mulţumim cu-

I Este scuzabil faptul că primăria 
nu le-a văzut până acum, pentru 
că ele apar numai seara şi din bu
năvoinţa uzinei electrice nu se prea 
văd .•• 

, coanei pentru că ne-a lămurit asup-

Noi, totuşi le semnalăm .•• 

N!..-A CONVINS ••• 
ţ" jfi numărul trecut a lua BRAVO! 
} . cauza gra.bei cu eare a fost re
l",:tat s'au strecurat doul erori. 
~ Ilgrave dar de natură să pNzinte I 

1~U1n lucrurile -de cum sunt şi au 
r. in realitate. 

}, l~na, in nota privitoare la diseu-

Zilele trecute ne-a vizitat la re
dacţie inginerul Finescu şi cu oca
zia aceasta ne-a informat că am 
fost rău informaţi. Şi ca să ne do
vedească lucrul acesta ne-a arătat 
un certificat de absolvirea liceului, 
în care se arată că-i ortodox creş
tin, iar dintr'un alt certificat ne-a 
dovedit că e de naţionalitate român. 
Admitem deşi nu ne-a arătat şi ex
trasul de naştere, cum a făcut in cel 
priveşte pe Păcuraru despre eare 
am scris că-i ungur ... 

. t ra originei artistei: este nepoata 
fostului prim-ministru englez Mac
donald. .. Să trăeşt1 cucoană că 
fără matale muream şi nu ştiam 
lucrul acesta! Şi era păcat să ne 
prăpădim iacă numai aşa fără să 
ştim a cui nepoată-i artistă cu voce 
argintie ••• 

Cealaltă cucoană care fusese la 
expozitia dela Paris nu scăpa nici 
o scenă de stra.dă in care se arătp. 
capitala Franţei pe timpul lui Na- . 
polean ITI fărăr să ne lămurească 
şi să precizeze că şi azi e aşa ... 
Printre picături, cucoana escursio
nistă ne-a mai delectat şi cu amă
nunte de modă - evident femini
nă - şi" asupra celor ce se poartă" 
la Paris. 

, II dintre Cărărbaş şi Stefan Mo- I 
:" tV• Aci trebue să precizăm că d. 
, ! ăbaş nu cu Moesay a stat de 

bă ci cu complicele acestuia, cu 
:astian Cristea din Cluj. Şi acesta 
,;ă desbatere i-a cerut bani: 
;:_ Dă-mi te rog incă o mie de lei 
';rumut ca să am cu ce merge 
;să şi, zău, îţi voiu fi recunoa-
l)r ••• 

~ l~ doua eroare sau mai bine zis 
:" I~primare greşită a fost în notiţa 
1 ,. Agriş. S' a omis să se precizeze 
r "traiul bun dintre notar şi sub
Il )r- se datoreşte acestuia din 
; ~ă, deci a su15alternului care are 
~" 'cărime la limbă. 
!"' jm ar!tat ac'e!te pentru buna 
; ~egere a luerurilor. 
~~~ .~ 

1 \TRU 
I ~i.mbătă, 13 Noembrie, orele 9 
r ':ia la teatrul comunal DU DUCA 
l"," "ASTIT A, comedie de Ion Sân
t·~giu. O reprezintă turneul ofi
l',~al ~eatrului Naţtonal din Cluj. 
~ 'l~mbată, 27 Noembrie, orele 9 
t \8, la teatrul comunal, Teatrul 

t
I- '~nal din Bucureşti, tn turneu de 
•. ' "~1'8are a dramaturru1ul Ion 
""'\1 Caragiale, va reprezenta ~O·I 
:" 'ia NOAPTE FURTUN O ASA.. 

1.," :I~ntru ambele reprezentaţii. bi-
: găsesc 1. librăria Dieeezană. 

in ce priveşte angajaţii .treini. 
inginerul l<~inescu ne-a spu.s că face 
ce vrea şi angajează oameni cari se 
pricep. Poate să fie adevărat in 
lond, dar la Arad e o situaţie spe
cială: e âşezat lângă graniţa un
gurească şi toată lumea ar trebui 
sa se poarte astfel încât pe graniţă. 
majoritatea muncitorilor şi anga
jaţilor să fie români. Şi aceasta şi 
din motive de siguranţă şi din dem
nitate românească. 

Nu ştim insă dael inginerul Fi
nascu ~te de aceiaş părere cu noi. 
Nu de altceva dar ca si nu ne con
trazicA ••• 

JUCATI CU INCREDERE LA 

Şi gurile cucoanelor se concurau 
amarnic spre disperarea noastră ~i 
invidia celei care le insoţea, mai 
amarnic decât dacă ar fi fost adu
nate la un ceas de flecăreală muie-
rească ... Asta probabil pentru cl 
erau la cinematograf şi voiau să 
arate cine-s ele, mă rog frumos. 

Ehei, ci nu ştim cum le cheamă 
că le-am cere să ne plăteascl preţul 
biletului de intrare la spectacolul 
ce ni l-au mâncat! cu flecărelile lor! 

Dar nu-i nimic, ne mai întâlnim 
• nOI ••• 

Loteria de Stat 
Sediul Central t 

Arad: 1. Olariu, Str. Bratie.a 

COLECTURA OFICIALA 
Re,. Mari. 46. 
, T.I.foD 21-8! 

• 
C.le mai frumo ... bijuterii, ce&.\ 
lomicel. cel. mai precise, tad.- : 

I muri fi obiecte pentru cadouri la. 

COLO~AN i 

HA.KTMA:\1\: 
BIJUTIER 

Arad, Palatul Minoriţilor. 
Preţuri aolide. 

LAPSUS LlNGUAE. 

Mercuri la şedinţa comisei interi· 
mare, d. Vulpe vorbind despre mo
dificarea bugetului, a spus: 

.. Brevetarea bugetului .. . M 1 
D. dr. Coţioiu a adăugat: J1 
Da, modificarea e brevetată t '" 
Desigur, dar nu se ştie pentru 

cine ... 
5 

r&a4 .. 
.. 1. 

Ziarul "Dimineaţa U de Miercuri, "" 
într'o corespondenţă din Timişoara IMI 
scrie, vorbind de nurăruI jubila'r al ziarului "Stirea ll din Arad, ur· 
mătoarele: I~ 

Ziarul "Stin -tin Arad, care.şi ~rl 
are insă redacţ, rincipală în ca- tt~. 
pitala Banatului ... adică în Timi. tii; 
şoara. 

Ciudat, noi suntein în Arad dela ~ 
apariţia "Stirei ll şi n'am văzut re- Nu 
dacţia mereu in Arad, dar n'am .. 
ştiut că cea principală e in Timi- , 
şoara şi că ziarul dlui Martin e zia~ ~ 
bănăţean, cum scrie coresponden· lea 
tul "Dimineţii", Acum ne-am Iămu· 191 
rit şi suntem mulţumiţi. ,oii 

Lovasberen1.L 
vechiul şi vestitul restaurant 
s'a deschis sub directa condu
cere şi supraveghere a d-Iui 

LovasberenyÎ. 

LICHIDEAZA ••• 

a , . 
In 
.t 
C • 

Societatea SlAB, despre care 
circulat atâtea svonuri ll\;lU\.ll;;a,"""'"I

Luni era să se ţină adunarea gene
rală care să hotărească lichidarea,' 
dar a lipsit delegatul ministerului 
de finanţe. Lipsa aceasta e curioa· 
să, după ce în prealabil la BucureŞi 
s'a hotărât ca'n comisia de 
re să figureze, în afară de de 
tul statului, dnii dr. R. Coţioiu, 
dr. T. Bărbătei. •• Foarte bine, 
că societatea nu merge să lichlU",U"''''':1 
Dar atunci cum rămâne cu 
sul ce SlAB - condusă de 
,-l-a intentat contra ziarului w 

'niţaU ? Şi cum rămâne cu unul 
tre conducători care pentru \ a 
aranja la Bucureşti, va face 
drum la Praga T ~ ________ ~t __________ -'~ 

BRAVO J 
apare în fiecare "I:ttamal~& ... 
Director: 
SIMION MICLEA 
Telefon: 10-83 
Redacţia şi adminiBtraţia: 
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