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ne ajuliÎll'D f 

DeSlgurf să ne ajutam r Dar ţi. 
, "găsit să facem noi aşa ceva. 

nici nu va fi prea mult 
de români în cele ce ur-

Am vazut o carte de "Religie 
morală" pentru elevii de reli

reformata, manual scris de 
Ştefan Debreczen şi a p

de ministerul instrucţiunii şi 
. Intre principiile de re~ 

şi morală pe Care acest preot 
pentru copii de religie 

<FUrWGLLd". se spune că ei trebue 
iubeasca 'ntili pe aproapele 
care vorbeşte limba maghiară 

numai după aceia şi pe cei] alţi, 
intelege că aceasta - iubirea 
de ceilalţi oameni - numai 

măsura În care le permite ura 
ne-o poartă nouă românilor, -
de noi e voba, cartea fiind 

anul trecut la Oradea, 
"hai--sărrecetn peste "asta, 

iubirea de aproapele este 
platonic şi foarte rar IntăI
in practică, In continuare 
reformat spune că ei - adi

elevii de religie reformată -
se ajute intre ei şi să ajute pe 
de o rasă cu ei, pentru Jnră

neamului lor, 

Prin urmare lansează lozinca: 
ajutaţi-vă intre voi şi nu 

. românilor nici ajutor!" 

este vorba de a ajuta un 
român, Nu; intenţia pre

reformat, este crearea unui 
de boicot a tot ce este 

- autoritate sau Între-
comerciale şi Îndustri· 

- şi sprijinirea a tot ce este 
pentru a nu scăpa din 

puterea pe care O deţin şi 

moştenită dela regimul un~ 
care căuta distrugerea ele

româneşc. 

,i indemnul 1. 
Olfa cum reese din cele 
de preotul Ştefan Debre
sunt foarte frumoase. Au 
păcat că sunt îndeptate 
noastra, a românilor. 

ne pot fi date ca exemple 
line de urmat Şi am putea 
~ din ele... Dar nu credem 
ministerul instrucţiunii publice 
'aprobat manualul In acest 
p", ci 1-0 fi examinat în mod 
Itrfitial, neobservând că prin 
!te pOpa reformat face ireden.
II 

lin vrea. ca cel puţin In Arad, 
t tnanual să fie scos din In~ 
lmi.nt I 

• 
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Păcate româneşti 
t 

N,. putem şti care o fi motlN~l, dar e un lucru bine constatat: rcmânului îi Jjpse~te curajul faptulur. Bate 
din gură mai abitir ca un câine la lunil, "dar când sa treaca la fapte, gata, s'a impomo/it 1.., N,..[ poţi" porni şi paceI 
Că·j albă, că-i neagră, - moti"e găseşte căte ~'Tei. 

Ia botdrâri mari, pe care un ceas mai târziu le~a uitat de mult! Promite marea şi sarea, - nimic! Doar 
cuminte a Jost şi bine ne·a cunoscut firea cel ce·a spus ca ~fdgăduiala-j bucuria bolândului" şi că "m.~i nebun cel~ ce 
jdgădueşte, ci cel care trage nădejde r 

Se găseşte câte un român care - te miri ce neam o fi I - porneşte şi face treabă. Credeţi ca se bucura 
cint\'Q? De unde!! Din hoţ şi pungaş nu-l scoate nimeni I Şi din ce·i merge mai bine, din aceia·i boţ mat mare, Nimeni 
nu· i cerceteaza munca li necazurile cu care-şi agoniseşte averea: îl injura, Dar la nevoie, tot i-se adeseaz:a! 

Oare când ne-om desbara de ţigania asta? . 

SeW secretă! - Penlru ce '1 
CÎne;;''' "Corso" ,.,-a fÎ dai in jude~ală 

A fost odată o poveste, .. care a 
început cu anumite chestiuni pecu
niare, de cari. zice· se. ar fi avut 
nevoie o oarecare fnstUufiune. ŞI 
cum foafe Jloveştile, işl eu eroU lor, 
mal micI şi mai marf. aşa şi nara· 
,iuneu. noaslră se brodează foi in 
jurul unnr .. fe,1 frumoşi· de aven 
turl... in neant r.. Şi povestea noas
tră, care este legată de carlelul ci
nematografelor comunale cu cine
matograful jfCorso" şi complicafiu. 
nile ivite intre acesta d:n urmă şi 
aulorltatea munlcipaJă, fapt care 8 
dus la spargerea ollleJof, la impu
lirea brânzei şI risIpirea cIorbei pe 
stradă •.• terminându-se Întocmai ca 
cearta dintre tlnărul Însuriilel şi 
proaspătai nevastă din cauza lipsei 
de pete pe cearceaful nupfiaf .• , sau 
cu alte cuvinte, in fata insfanlel de 
divort r... Eroul principal - adici 
primăda - n'a pulut convinge să 
revlnă la sentimente mal bune pe 
duduia zfsi .Corso". care ca fe
meia cu trecut, îşi avea ea "micile· 
ei soc01ell - incheiate într' O ca. 
merii 8 hoteluluI Crucea Albă ~ cari 
cu timpul eu depăşrr--l)O"S1bilUatea 
de eforl conjugal a solului, care nu 
şUa ce şlia satul. : 

Prinsă în Oagranl deUct de co~ 
respondentă cu .bUeteJew nefran
cate, de către cavalerU fiscului, ea 
fu somafă să·şl dea cărfile pe fală. 
Dar in loc de socoteli, remuşcări 
şi... mee culpa, ea ceru pronunta
rea dlvorfuJul. 

Şi fJnddi suntem inlr'o epocă in 
care inlreClga lume ,i.a concentrat 
alenlfunea in jurul unei c8sătorfi 
morganatlce, lot aşa şi consilierII 
Intimi al acestui mariaj. urmând pilda 
marilor popoare cu traditii seculare, 
se angajară şi ei in dlscufiunl se
crete, dela care aJungară şi pe re· 
prezentantul eroului şi pe cel el 
erofnef ... 

Ce-o fi ti cum o II, nuşUm, dar 
ca'n foate ~ pOl'eşfile de" dragoste 
cari sfâr,esc cu dl.,or', ni se pare 
cii foi boul de barbat l'a pliU oa
lele apaJ1e !' .. 

FĂRĂ OLUMĂ! 
Acum lăsând gluma III o parle, 

sltuafla .dintre cinematogrefele co
munale şi cinema jfCorso~ pare să 

" ill o întorsătură senzalionalăJ pe ca· 
re conducerea primăriei o fine fă:ră 
rost in secret. Intr' ade'făr, in şedinta 
de Miercuri a comtsiei lnlerimare, 
la propunerea d-Ju Ioan Tl'ltu, s'a 
admis desfacerea cartelului. iaf mo. 
livele pentru cari s'a făcu' lucrul 8-" 

cesla, au fost comunicate in şedinti 
secretă. 

Nu intelegem rostul comunicării 
in şedinla secre1e. pentru că dacă 
totul e în reguli. e'uncl nu e nI. 
mic si fie ascuns. In schimb dac8 
s'au Intâmplaf nereguli, aceste 're
buesc aduse la cunoştinJa publicului 
iar vinovatii dIn cuza cirora cine
mafografe1e au Clrăta' deUcU - a· 
coperit cu banif direcflunil autobu
selor - să fie pedepsiti, 

S' a a'fon!f prin ora, ci primăria 
va da in judecaUi. cinemafograful 
,.(orso" pentru aranjarea lUlor so
coteli mal yechl şi mal noul Foarte 
bine, dar numai in ce priveşte 80-

-eotelile Rol Cele ~ 1'echl ..- jnr ha. , 
vate prin camerele hoteluluj ; Crucea 
Albă", - de ce n'au fosl Uchidafe 
odată cu eşirea din cartel a clne~ 
matografuJui .,Uranla". Cine este 
respons.ab 1 de aceaslă lacună 1 

Pretindem să se facă lumini 
dep Ins in :chestiunea cJnematogra
felor, Înainte de a scrie tot ce 
ştim în aceasta afacere! 
Cunoaştem nume. ştim dale, pu.

tem proba cu cifre cari dacă yOr 

fi scoase la il'eală, repercursiunUe 
lor nu vor putea remâne mra c. 
să nu atingă sensibilitati. 

Atunci - Indodată - fără con· 
sultărl in secret. 

Sichi Dablea 

:w:"' ............ . * 4 "' .. li' ., ..... 

Faceti jocurile r 
Zliu aşa ar ft fosl să nu mai fie 

dacă aşa şi pe dincolo legea Noe 
Popescu nf fi lost să na (ie lege, 

Dar, infrucâ' noi d'ara facem legi 
ca lot nof să le vfolăm, desigur că 
nici noi orădanif nu ne liisăm fără 
lripoul nostru.. Deh I S' avem ŞI nof 
falijif noştri .. , Cari insi ne transmit 
discret Invftajil '. discrete, pentrucă 
să ne pierdem bonU ,1 ei să·i câ
ştige! 
Rugăm insi autorUatlle respective, 

să nu mal fie atât de discrete ci 
să·,i asume In ace8Stă prlvintă pu
feri dJscreffonare. ca si descretiască 
fruntea fripoteurUor. 
Co ... 1 

paradoll:8lul ",Impliral al săracilor
lşl Ispăreşte bunătatea in lanturi 
timp de un qulnquenal ... 

In 'oa'li această weme, desrgur 
ci 1'8 intocmi un nou plan de luc. 
ro .. , lof pe cinci aniI 

.. ,Şi vai de pielea juralllor ceri 
1, ao condamnat! 

A.soclatia :r:ial'fşlilor 

români din Arad, in pofida tufuror 
piedecilor cari I·se pun de ceJre câ~ 
'eva roble ce ar trebui deffniUl' 
scoase din viaţa pubUcă, tşl con ti .. 
nuli cu depUn succes, drumul spre 
realjzarea Teatrului Române.c al 
Aradului. 

. •• Era necesoră reacliunea "ne
retuIul. pentru a răscoU un pic dem· 
nitatea localnicilor cramponat! In 
confortabile iotolU pluşafe I 

10 }log'ia şi la Doi 

- Ai ,ăzul Domnule, intreba o 
femee pe unul care a uifa' demult 
luna de miere, - un rege oferi un 
Iron pentru O femee 7! ..• 

- Şi ce găseşH curlo. In ast. 7 
ŞI eu a, face aproape la la fel, •• 

- Cum .aproape- la fel 
-.: Şi eu a, da o femee In schIm-

hul unul tron. Ba ,i douA IOcoHnd 
soacra. 

... 
---~~~ ; 
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COT.SÎn, '" . 
- Un domn dela primărie. mare 

. ,i vestit consumator rle tuici, are 
un oblcelu foarte clUdat: 

La distUalul Culcll sale, nu merge 
niciodată fără să tie insotit de un 
bun priel en, care. se zice că îl ajută 
la unele lucrări mal serioase dar •. 
gingaşe. Bunăoară se pricepe de 
minune să alimenteze focul la ••• 
cazan, fUnd O persoană cu epider
ma de o rară Imprestonabilitate. 
iar in timpul liber, comentează unul 
cu altul la căldura.,. foculuI, che
stiunile mici S8U mai importante dela 
ordinea. •• zilei 1 

Mare expoziţie de covoare persiane, 
mobile de birou, lucru de mână, ta
blouri şi alte obiecte inmagazinate: 

la Firma 

"AURORA U COInhiiune 

ARAD, Str. Eminescu 15 I 

- Zilele trecute, consiliul comu
na! a hotărât să plătească, din bu
getul comunal, beutura ce s'a baut 
cu ocazia să.rbătorii de 10 Mai 1936. 
Vorba aia: consilierii beau, iar 
salu' se'mbată şi plateşte! 

- Sora titilaiJor din Sarafola, 
s'a dus la lata lui Solomon Bo10-
zan, să cumpere o cârpă de mă
tase. Cu ce nas? 

- Unul. dupa ce termina cu ta. 
sul, strecura bani pă după turea
eul cizmei. Chenta îi trăgea cizmele 
şi numărau banii: cam putin, dar 
de beut ajunge 1 

On mare căntăret este sfătuit să 
1- :iceagul pe mâna 
zi. ca lumea nu-i 
"ezut? 

Bravo! 

I 
Vi~ Ininişan, 10 Lei kgr., papricaş de viţel 4 Lei, roâncări mai 

i~ R.estaurantul Bu~ur~,f;, 
Arad, Piaţa A. Iancu 10. Proprietar Traian Cdstea 

Plăci şeifiene 
C~tifori şi cftitoare - din Şeitin - rog să mă SCUZI. 
Dacă drflpt motiv de versuri, i-am ales pe toti ca muze 
S~ îi rog să nu incheie'ncontra mea vre-o alianţă, ' 
C, ertarea să mi·o lase, ca o ultimă speranţă 
A~res..ându mă 'TI. parle vd rog să nu vă supăraţi, 
Ca va spun la frecare din "şlagăre" ce preferaţi: 
Incep cu fetele In frunte, aşa cum e de cuviintă, 
Dar, zău mi·e greu din cale afară să·le ghicesc alor dorinţă. 
Nu ştiu deoiu reuşi. cu toate, că m'am trudit neincetat 
Eu voi incepe deci cu , foxul" de o "domnişoară" mult cânta't: 

Numai plânge Stfvă. 
Plânsul n'are rost; 
U tă astăzi totul, 

. Ce'ntre noi a fost ..• 
Şi cum doar ştim cu tof;;, că totu·i trecător, 
Un "dăscălut" işi cântă Irântura lui de dOT: 

Vreau să iubesc, 
Ca nici odatd. 
Brunetă fată· .• 

MENCZER 
MeanLrd 

AIJ.naş 

- Lico de Ban, are o plăcere 
exfraordiooră de 8 şti, cum şi.ar 
putea aşterne gândurile pe Mrtio 
unui ziar. La motor e locul tău 1 .,. . 

- l. Sârbu Măderătanul, condu. 
celorul hmfarei din loc, după ce 

(Urmează !) 

IIăIIDagiu 

- La adunarea antirevizlonis
tă, cel mai înflăcărat a fost acela, 
care când au intrat acolo bolşevicii 
laa oferit lanturi pentru a lega pe 
români. Dar •.• oare cine nu-I cu
noaşte? 

,- Garanta morală a lui Misslci este şi,a tătat gâtuI, a jurat căci nu va 
extrem de mare... Numai aşa se ~ai ~ea: r:rau. trecut decât Irei .luni 
poate explica faptul că până acum ŞI SorbI! s a ~Şl făcut. •.• Ruşme~ 
a scăpat cu fata curată din ultima .~ nu 1 a lasat In comunli, ~I a fugii 
afacere. Crede m că ar fi timpul sâ cu el la Br~d. spre COnhnu8;e. -
i,se aplice sanctiuni. Mai multe vom E mare ruşmea, dar şeful n o .cu· 
scrie după ce se va termina an- nOBşte.-

_. Un altul, n'a .partlcipat la ma· 
nifestatie şi nici drapelul nu l·a ar· 
borat. oare nimeni n'are ochi să-I 
vadă? 

- Cică o cucoană a plecat cu 
palton nou la Bucureşti. Asta n' ar 
constitui nici un necaz dacă Don 
Juanul nostru ar fi ramas in aCE laş 
situatie, - însă el a rămas cân
tând din buze doine d~ jale după 
vremurile trecute! 

cheta. 
- DJmnul anonim care ne-a GuraLon' 

intrebat câteva lucruri in legături 
cu Nâdlacul este rugat să la la 
cunoştmtă. ci lur:rurile sunt cunos' 
cute. însa. de vreme ce 'persoanele 
in chestie sunt fară ruşine, n'are 
nid un rost să ne ocupă.m de ele. 
De altfel, nu trebuia raspundem: 
Iaşii nu merită atentie. l 

Redactia nu ia In conside
rare nici O corespondentl tri
misi nesemnatl. 

- Ab301ventul de comert, can-' 
didlt la însurat şi viitor student, 
in lipsă de altă ocupatiune. atr.enin
tă, pe strada, cucoanele cu bătaia, 
promijând tot atunci, altora bani ca 
să se b~tă in locul lui cu... morile 
de vânt! Asta, pentru că, probabil. 
a dov~dit că spatele-i sunt destul 
de rezistente chiar discursurilor cele
riste şi crede că poate sUllorta şi 
altele mai tari ! •.. Mai bine-al' lăsOi·o. 
pe "tânjaia- că a dOî.1a oară nu va 
mai fi ertare! 

M • • IOIŞ 

Muerile vorbesc prin sat, că una 
care se plimbă prea mult dela pâ' 
rin ti la "socrii". nu slabeşt~ de fel, 
cu toate marşurile ce le face t 

• 
o ~o li ~I Al Ă! 

Nr.192.1 

Curlid 
- - ., 

BlPtiştli din Curti ci s'au luat 
cearta intre ei - aşa ca fratii. D 
aceasta n'a ramas numai ceartă 
s'a transformat şj'ntr'un pic de ' 
taie. Toate a inceput de acolo 
preşedintele lor n'a ştiut cum se 
nese banii, fapt ce a determinat 
uriaşul baptlştilor să· i arate, că 
el se pricepe. 

De altfel, intreaga chestiune 
avut de scop, numai punerea _ 
practică a poruncilor din Siâ, 
Bibli~, atât de respectată de f şef, 
baptişti ! 

Spectacole "Bravo 1-
TEATRU 
.Dumnezeu s'o ierte /- in r gll 
tltular cu Popita. f' 
,,101 Alhambra girls" cu d- U \ 

loşca Vulpe şi Gudi Lazar. :~ 
.. I 

CINEMATOORAF 
.Gondola cu hymere-. tra~ 
clasică. cu morti pe toată linIa 
rolul de frunte cu Gusti FI,ip (S 

riti 
Il 

tacol interzis). 
..Sub două drapele-. Cu 
Petrila. 

apare in fiecare 
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Unde Vă aşteaptă un asortiment bogat cu preţuri ieftine 
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M. Fischer 
are magazin d. sticlA şi porcelanuri 

TELEFON 379 

In cursul târgului nostru de Cră
ciun, fiecare cUlllpărător prilDeşte 
un cadou preţios 

ele mai moderne obiecte de ceramică, sticlă, parcelan şi ornament. 
andelabre artistice in mare alegere. Incadrări da tablouri in preţ de fabrică. 

a şefule! 

şeful de Oară de pe linia 
rad, are o manieră scanda. 
de·a·se purta cu ce·) ce s' a
lo chişeul de bilete. 

al departe decât în dimineata 
2 Dec. 8 bruscat ordinar 

g611i UgU.AnUrevizionisle. cari 
r porte la o Întrunire din par

ului. 
1· punem intrebarea legitimă: 

se poartă in czaul acesta cu 
.. moti? 

f 

rillifile lui tutelare. n'au ni
zis 1 

~ aş .. '1 
prilejul serbărilor dela 1 De. 

I 'e, am avut nefericirea să 
tam cii personnlul tehLlic şi 
idu al Teatrului Orăşenesc, 
roape In intregime minoritar. 

c,,- asta şi de ce, aşa, la 
zece anl dela unire, zău că 
egem. 

miii cu seamă nu intelegem 
acest personal sabotează 

. mflnlfestatiunl româneşti ni· 
. face se ni du intr'o institutie 
scă. Serviclul cultural nu 

, lea de zis 1 

lineretea 

tin: subrevil.Or .. de control 
pe la HălmHgiu sau de pe 
n8, ori poate chiar din altii 
nu ştim bine, - bănătan "ge 

" inspecteaza de preferintli 
i unde propun invăIătoare 

r1ul acesta, chiar dac! e fă
scopuri filantropice, adică în 
a căsătoriei. - să fie 'ntr'un 
bun! - fiind repetat prea des, 
!8nălos pentru nervi. Dovada? 
'Ue Simay nu i pot calma 

! supra Încordati 1 

ăru{ "Uler 
"Bravo le va fl număr 

aeiufl" Va apa'l'e in opt 
I i şt în. ~itta de Ma,rţi 22 

linie, cu t'rei zile tnainţe 
rMtori. 

n b$"t d aus ... ! ,,_ A" 

Vaca şi vilelul 
O - , , i vaca cu pICIOare Ş cu cOarne 
Hotălâ lumea să răstoarne. 

Deci plecă Cum pleacă vaca, 
Iără ţintă fără plan 
şi pe drum îi ieşi în cale, 
un sătean 
c'un viţel cam bou din fire 
şi vorbiră că ar m~rl!e 
la congres să dea o jalbă. 

A ajuns in pact vaca 
şi ceru crea/e dr~pturi 
şi cum credea că-i Tasă bună 
CflTU viţflilor de seamă: 
- un examen âavansart! 
să ajungă ş~ ei ... vacă 

Revoltati. viţeii şi cu juncii cei de 
. [rasă 

hotărâTă s'o intrebe pe nepusă 
[masă: 

- Au Iăcut măcar vr' o clasă 
toate vacile din (ară? 
Sau lire o diplomă de .•. zară 
de aleg untul dm blânză 1 

Morală: 
Vaca deşi azi ii sătulă 
Tot mai vrea vitelul slugă. 

1. Vodă 

Revizioniştilor Maghiari 
Când MURsolini - em cuminte
Răcni: "Ungaria i m utilată " .. 
Ne-om hotărât, văzând că i lată 
Să dăm pământ .•. p~ntru m01minte! 

(Ardealul). E. Apostolu 

Pentru. aLona,i 
t 

Domnii abonati, în restantă cu 
abonamentul, sunt rugati a*1 trimite 
cât mai curând. deoarece dela 1 la~ 
nuarie 1937 ~ Bravol" va fi trimIs 
numai ceior in regulă cu abona
mentul. 

Abonati "Bravo" 

Au sosit 
aparalele de radio 
«:ele nu.i IDoderDe, 
Dlodel 193~, seria J 

Kapsch, Standard, Eumig, Mi
nerva, Radione, Ingelen, Orion 
în mare asortiment, cu preţuri 
extrem de ieftine şi în condi

, d H . ~. 1 ţiuni de plata avantajoase, -Ismun amme.r ŞI llU in rate. Expoziţie permanenta 
,Bul. Regele ferdimmd nOe 27. de aparate de radio. 

aUl ..... 
ltOltiANll 
usele Brânză.riei româneşti 

"AI-lOl\IA Ţ" . 
t unicele in România premiate la toate expoziţiile cu medalia de aur. 

~onsumaţi specialităţile noastre, ca vestitu~ ROQL""EFORl _ 
. dela 25 la 62 Lei, CaJjIC&va! de PARMA dela Lei f5,. Caşcaval G!e~8C 
20 Lei, T elemea de toamnă dela 12, PăltrlUllă. de gasca dela 25 Lea, LlP~ 

1.. de iarnă dela 13 Lei '1. Kgr. Şi multe alte specialitiţi, găsiţi la detail cu 
;riIe de angro, .. Jt.ROMi\T" 'n~. AIi,,?/rad, ~ea B~a!Ului ~! .• 3 I ...... - ..... .._, ,va, 1<0::;. n_ In: 

.e .... 'iW'lb* .e" ..... •• Acu " Au • _.' a' .................................. 
! HaIne şi laLlouri!! ! 
: in preţ de fabrică, la Firma : 

~ IOSIF FREIMANN ~ 

Vor sporth'U arădanl 
un :dar de specialitate 'l 

In coloanele noastre am arătat că 
dorim să infiintăm un ziar sportiv, 
cu începere de primăvară. • ARAD, Bul. Reg. Ferdinand • 

• No. 9 Palatul Bing • ..... _-_ ...... _---. Şi noi am mai spus afunci, că 
extstă o mână de sportivi probafit 
cari s'ar angaja la redactarea a
cestui ziar. care să fie model de 
organ de special tate. 

Teatru 

DUMlNICĂ. 13 Decembrie, dela 
9 seara, la tealrul comunal, TEA
TRUL VESEL din Bucureştf, l'a re • 
presenta comedia de mare succes 
DUMNEZEU SĂL IERTEI .... 
În rolul principal cu G. Timică. 

Bilele la Diecezanii. 

Co~cerl Enescu 

lOJ, 17 Decembrfe,' Iii Palatul CuI. 
lural, un singur concert. dllt de ce
lebrul GHEORGHE ENESCU. 

La plan Ionel Gherea. 
Bilete la Dlecezană •. 

, Am vrea sa ştim Însă un singur 
lucru: au nevoie sportivi! arădani 
de aceas1ă realizare? , 

Vrea AraduJ românesc să por
nească această actiune sănătoasă 
şi necesară de aci, de unde au mai 
pornit atâtea altele, cari au du~ la 
bun sfârşit cauza propusă? 

Inteleg cel mari şi mici, că, spor' 
tul astăzi nu mai este o problemă 
ce trebue neglij 3tă ? 

Retourul din 1937începe la 7 Martie. 
Elhipele locale 'din divizia A) au. 

terminat onorabil primul tur. 
Ne propunem ridicarea nivelului 

sDortiv dela noi in cadrele fIxate de 
O. E. T. R. Vom incerca să ne fa
cem datoria şi pe acest teren. 

S Cei ce cred că suntem pe calea 
• cea mai bună să ne dea sprijinul 

A ce ne trebue. 
].{ Să cumpere noul ziar ce va apare 

E putin ce le pretindem. 
P In schimb vor face ca românescul 

Arad sa'şi fixeze incă un puternic 
.--A -- reper in pămăntul ~ea..illJll.Ii lriCQlor 

~;ji::::;Nli~;~~:i1 N al natiei noastre.-
Sportul e un fador de mare im-

I pJrtanta În romani zarea maselor. 
E Să inteleagă cei ce~vorbesc acte-_____________ sea de educatie fizică. 

~I
. ~ de Mureş şi de Dunăre in permanentă, cu preturile cele 

mai eftine ICRE DE CRAP DE MANCIURIA şi ICRE NEGRE 
precum şi tot felul de brânzeturit apoi ghiudem ~i pastramă, 
telemea se găsesc zilnic 1n magazinUl de colomale 

I OS I F KO H N Arad, vis-a-vis de 
, Biserica luterană. 

ADALBERT 
I SZABO .. 

Mare JDagazin de sliclărie 

- şi porcelanuri -

Arad, Bul. Reg. Maria 20 

Cel mai eftin izvor de procura .. e 

da c.douri pentru CrAciun. 

Articole ceramÎce moderne, 
porcelan argintaţ 

cristaluri de plumb. 
obiecte de artă 

In mare asortiment 

-.. 
1. 

1 

j 
• 
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Cui nu-i ~ .... roase gunoiul 
- O allă lalure a acestei afaceri -

Am auzll numerOllse proteste COn· 
Ira celor scrise sApUimAnll trecută 
despre gunoi şi gunoieri. Este toc
mai ce· am urmării, - in afară de 
desdlufrell scandalului. Socoteala 
făcută de noi în ce priveşte câşli· 
guJ, e departe de relllUate !... Sunt 
unii dintre el, e adevlirat, cari cfiş 
ligă nu fitât cât am scris nof. ci mal 
mult. Dar mtljoritafea sunl oameni 
sărmani, nediJi1i şi la cheremul con~ 
ducerii sindicatului gunoierilor - s'au 
inaintat aelele penlru obtinerea per
sonalitătll juridice - şi la cel al 
unor functionari publici a căror so
III şi ele sunt proprietare ale câ~e 
unei circumscriptJunJ din cme cară 
t081e murdăriile. 

Am spus mal sus că gunoierll 
aceşUe·s oameni necajiU. - unii 
dintr e el. Aceştia plătesc toate an
garalele, dar tot ei Irag şi toate po-
1I0ase]e. Mal anii trecuti. când pri
măria a 'Voit să reglementeze che-' 
stiunea, gunoierU au adunat suma 
de 300 000 Iei, cu care, prin Inter
mediul unui cunoscut advocat arii. 
dan, ar li intervenit la minister 
pentru ca să nu se aprobe regula. 
meniul Întocmit de primărie referl-

, .tor la o seamă de chesliunl sanl
'are, Înclusiv curitenia publici şi 
dratul gunoiului. 

ALTE SUME 
Anul acesta, prin Juna Âugu', Sln

dlcatul gunoieri!or Il cerat primăriei 
ca să împirtească oraşul in circum
scrlptiunl. in ce priveşte căratul gu
noiului. prezentAnd O impărleală tă
cută de sindicat, pe care primăria 
Il aprobat- o. 

Inainte de Il trece mai departe, 
freb.e să preclzem e8 Impof'tirea a 
rămas numai pe hârtie, - lucru ca
re nu credem că e cunoscut la pri
mărie - lot din cauza celor doui 
functionari publici a căror intreprin
deri de cărat gunoiul sunt pe nu
mele soliilor lor. 

Da, primăria a aproba' hlbloul 
despre felul Cum eu fost repartizate 
circumscriptiile, Însă prin. oraş se 

vorbeşte. - şi chiar la primarie am 
auzit! - că fjecare din cei 16 an
treprenorl de gunoi au fosl obligati 
să plătească 15.000 lei unui ad,ocat 
jidan. Pentru ce 1 Este uşor de in
leles dacă gunoierli spun că primă
ria Il imparllt oraşul în circumscrip· 
tiuni. in timp ce nof - cari am 
asistat la şedinta comisiei interimare 
- ştiam că gunoierii şi au impas
tit oraşul in circumscrip~uni, Iar 
primăria a luat act şi a aprobat 
aceasta În mod p ovizoriu. 

Dar mm este un necaz in che· 

sUunell aceasta: cei doui functionari 
publici. cari in atară de slujba lor 
mai adminis1rează şi câte o circum. 
scrlptie de gunoi. nu vor să plăte
ască cele 15.000 lei. ŞI e natural. 
Ei ştiu că şi'n cazul când oraşul va 
reglementa transportul gunoiului, pri
măria nU va lua In regie proprie 
acest lucru. el În schimbul unei su
me oarecare. il V8 concesiona fot 
oamenilor de meserIe. Ceilalti. oa
meni simpli. pot ti Înfrlcali şi tero
rizati, - şi astfel storşi de bani. 
cari imbogă/esc pe unii şi pe altif. 

ZU1 • _ .. t ........ .... 

RADIO?!, Nu ..... "': Telefunlren 

BlaupuDlClrt 
Ingelen 

Pentru pr ...... t .. d. ,,1 ........ , pen- R "010 LUX 
Iru b .. uat' ,,1 ....... d 1 ... tl .. _a '"' -

lIERlllANN SCIIULLEIl. 
ARAD, BOUL REG. FEROIN~l\ID u. TElEFO~: 6U. 

'l"\ârg ieftin de Crăciun 
în stofe pentru doamne şi pentru domni. Duflinuri şi flanele, 

la FIRMA 

Ackertnann şi Hilbner 
"R.6D, Bul. Regele FerdJnand ~~ 

, r - • _ a. $ ee ..... $" ."11' ta. an ............ 
Incercaţi şi vă veţi convinge I I 
L. Cârnăţă~if€.~i! N~!lIESZEL 

se află specialităţi de prima calitate de mezeluri, carne afumată, I 
slănină şi carne proaspătă. Serviciu prompt. 

.G$ L $ pe an ... $'. U' .. u •• ... ... ţ .-.. 

Rugăm achitali AbonamentuU 

.--_._------------------~~. 
~I MOARA GHIZELA - ROVINE : 
~I SI.A DESCHIS ~. T ~ 
e' DEPOZITUL IN ••• • 

:1 ARAD, PIAŢA AVRAM IANCU No. 7 ~ e _________________ .-------e 

Sezonul de 
iarnă de pal
Ioane feDl.ee,ti 

confecliune pf. dame Arad, Piete 
Avram lan'-u No. 1. Locul dE' 

cumparare 61 membrilor 

" 

Nr. 1 ,li 

Bra?o Gloria! 

In anul ce vine. Gloria împli 
douăzeci şi cinci anJ de exis 

Infiintafă in vremuri de tica' 
vltregie ungurească. s'a men~ 
ciuda tuturor perst'cufilor. Iar 
război a spus intotdeauna un c 
hotărâtor in soccerul roma 

-

Acum chiar, deşi plasată la 
patru, este numai la un PUM 
partare de fruntaşi ' 4 

GlorIa însă lUPtă cu greutăp ~ 
teriale, nu~ se bucură de \ ~ 
marilor capitalişti, cari -.... III 
dejdea unor câştiguri băneşti 
comercializat sportul, ba. . 
ultimul timp nu s'a bucurat I 
măcar de atentia auforitălilor. 

Iată dece, toti românii I 
şi din judet, ar binemerita 
sportul românesc de pa 
dacă ar contribui cu modest~ 
obol. Ia propăşirea Gloria! Pen 
numai aşa vom instaura del 
hegemonia românească în s , Pr~ 
granita- Pe! 

In 11 Dec. G:oria are masj 'ere 
mună, - apotează a acllvităl~ ~ti 
până aci. şi Îndemn pentru .:.~ 
înainte. 'taI"'" 

In Ianuarie va aranja un gra! temi 
bal. care trebue să fie al nOi! fi 
tuturor g'orlştlior şi arădanilol pînii 

Exemple putem lua - dur . 
deJa minoritar', cari in jurul' . KC 
rilor, fac zid. IlgUtC 

Noi, de ce n'am putea? e, 
du 

U_de-I Două '1 Intr 
- Vaidiştii dan lecţii 

şi antisemitism. Dar noi i·am 
noscut de ani de zile şi ştim 
sunt dlor. Prin urmare să ne 
slăbească ... 

- Lui Siebenf10c ii moare rl 
şi se însoară. a Goua oară. Când 
pe noua consoartă in casă sp~ 
piiIor: 

- Copii dragi, salutaţî-o pe 
voastră cea nouă. 

- Dar copii se uită la ea, C 

mineau din toate părţile ~ Q 

toate privinţele şi apoi esclami . fn 
- Dar pentru Dzeu, tată, frun 

nouă asta? 

din Ifnăfu .. t deo
.eLlte eJu~c:uU. 
odndrabilă. pr~' 
turi fIIu .. prin;r..-

I~O" d~e a fII i nu a ~ ~ .• ~.=' ~~~, 
Consum şi Inlesnirea ~ 

• _ • ..,.. I Pt~ - .... ,.... .au an" 'sta • aa. • 
~ ________________________________________ --__r~l 

~ ..................................................................................... ~: ... 
ii-: ··FRA·NCISC····iiARTN·Eii······m 

••••••••• 

Tot ce-ai viizut pe mine: m fi n ţ:' A 
păUirle, c~maşă cravată şi \..ll 
guler ~ I~am cumpărat dela 

Calitate bun~ şI preturi ce desfid orice concurentl 

:: 
:: ii aculplor ti tAmplar, execută tot felul de mobi~ ea: 
ii vitrinr, lucru de cladire şi tâmplărie, dtiD şi prom . aeţ 

ARAD, membru la .,CONSUM" şi la "INLESNIREA" ~t .r.d, Strada 29 aeoemvrie .0. a· CiI 
~ ............................................................ I!!I ••••••••••••••••••••••••• ~. 

............ n . ' • ... ..... ,..., .. ~ ............. " ..................................................................... . 
ccccccc~ccc~c~CCCCCCCCCCCQCCCCCCCCCCCCCCD 

~ Z 11 TAC' T/ ,Fabrică de Lichior, D 
D VV .rt fi Rom şi Cognac S. A. Arad ~ 
~ STRADA MIRCEA STANESCU No. 1-3. D 
o Renumitul şi toate se găsesc de. vânzare la ~ 
D Ur'7\TTCUr"~A produselezwr' AcrT/toate magazmele bune D 
D 1 V J.. I 1" ~ fabricei ..t-l..l\. de coloniale ,1 delicatese n 
~ccccccccccccccccccccccccccocccccccccccc 
610 Tiparul TipQKrafiei .DiecezaneA In&titut de Arte arafice, Atad 

-
~ __ . _.:;,_~~--e-~_, 

.. .............. .. i ARMATURAS.A,. 

: 
f ... brlm _al",I'I:I. 

C:::.ta'.. V.",Le N· 
e i + f.brle,," pt. labili 

fo ....... - i\.RJ\D,Jl 

.............. liui 
Redactia .. u la h, (O l nu 

rar ... 1.:1 o c:orespod-
... IsA .. ese ..... al15. 
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