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u te lăli broască 'n tău 
că nu-i tău tăt al tău! 

In conf,a caniculei 
Conicula ullimelor zile, pare 

să fie în vădită descreştere, 
după ploile de Vineri şi Sâm
bătă. Că înainte a 'os, insu
portabil de cald, calea ca va
lea. mai ales că d .. -aci inainle, 
pâ,nă În vara viitoare, vom .i 
scu{i,i de un aII val de căldu
ră, în con'ra căreia doar Mu
reşu' ne-a 'os, leac. 

Reflexii apolUice pe marginea unor interview-uri politice-
i Desigur, viaţa îşi are ciudăţe
liile ei, mai mult sau mai pu
in uimitoare. 
t Cunoaştem cu foIi fabula leu· 
oi şi a măgarului, admirabil re
Icfualizată În oraşul nostru, prin 
âteva anchete polilice publicafe 
~ ,Lu pla" români lor internaţi o· 
iIl]·\ărănişli Honigman - cei mai 
!ari apaşi ai condeiuJui româ
:esc. 
In pragul falimentului fiind, 

I·au trimis lin redador·anche
lloT prin Ardeal, ca să stea de 
orbă cu foşlii şi - cred ei -
itorii demnitari internaţional· 
rănişli şi să mai facă ceva "gi· 
~!I' . 
Si, până acum, in Arad d.lno

~rit (ca vai de ell Mina (mină 
I plin şomaj intelectual) a sfat 
~ vorbă cu d. Gusti Lazar şi cu 
Romică Moga-Hellas. 
Fiecare di ntre aceşti cori fei a 
i Jenică Mialaş, au tinut de 
ne să critice pe succesorii lor 
fU demnitate administrativă. 

D. Gusti Lazar 
), Gusti Lazar, critic~, ironic 
ar, acfivitatea dlui Dr. Groza 
t, pe care-] acuză c'ar fi clă~ 
un fel de şcoli fantomă, po

ri "cu suspendue" şi alte multe 
~a~n1L- ~-~ ~_~ __ ~~ . ___ -
~'," -

.. 

Intre altele, d. Romică, Minori
taru, se leagă de d. Traian Iancu 
actualul chestor delegat al Ara
dului. 

Nu ştim cu ce-o fi păcătuit d. 
Iancu fată de d. Romică, dar ştim 
şi ştie toată lumea, cu ce·a gre· 
şit d. Romv Minoritaru, fată de 
politia AraduluI. 

Mai ştim că după aparitia in
terwiew-ului cu pricina, d. Ro~ 
mycă a fost solicitat să răspundă 
in plin restaurant "Dacia" unor 
acuze, dar a preferal să şteargă 
pullna, eu viteză mai mare deci!t 
avea auto-rabla-azlăzi amanefafă· 
Arad No 1111. 

Mai ştim că d. Traian Iancu nu 

esfe francmason şi slugă supu
să minoritarilor, dar d. dr. Ro· 
mică Moga este. 

Mai şfim că d. Traian Iancu 
nu este preşedinte Ia societăli 
unde csârdâs-ul este "en vogue", 
pe când d. Romică Hellas este. 
Şi·acum să ne recunoaştem şi 

noi o latură, compensată Însă 
prin buna informaţie a fostului 
"aradi rokonszenvesUI rendor
cvesfor": d. Romică Moga, a fost 
client asiduu şi la "L1oyd", dar 
acum nici nu mai calcă pe-acolo. 
De ce? 

La aceasta ne poate răspunde 
numai d-sa. 

'n spaţiul limita' al aceslu; 
ar'icolaş, nu vom emite suge-
stii pentru viilor, mul'uminda-
ne doar ca ÎRcruslarea unei 
mizerabile stări de 'ap': 

Unde ne palem, noi aceş,ia 
cor; na putem părăsi uara A
rodul - din 'ipsa pasle-par
loul-u'u; care se chiamă -
bon şi care a 'osl născoci' de 
'enicre"i - refugia de căldură? 

La Mu,eş, ne răspande ofi
cialitatea, y compris şi Servi .. 
eiuf local de 'arism. -

Mitică Bârfescu Da, 'o Mareş, răspundem 
...... J ...................... ~Ş3R ............. R ........... noi, însă nu negând;m numai 

Tol nu-; mul," mită 
Pe o cunoscută fetişcană, mare 

amatoare de ştrand, o certa ma
mă·sa: 

- ftsta-i totoşi prea mult! l1ud 
că la ştrand umbli ClI vre· o ] O 
băieti şi te săruţi cu ei În poblic! 

- Ce vrei - replică supărată' 
fata - nu·i destul că le ştiu nu
mărul? Mai vrei să nu mă las să
rutată? 

Intre pungaşi 
Un pungaş ge J-U1V' .. -------.· 

-l"" llcC{.'\)$ ~~-' 

... Jf.,-

Jenică ... plânge 
Cel mai ironic om din oraş 

simpaticlli Jenică a dat de dracu 
L-au pu~ păcatele să calce alături, 
de ... nevastă şi-a nimerit pe-un drum. 
care duc~ în cabinetul doctorului 
.specialist in boli venerice", în ca
zul când nu eşti obişnuit a fi in
diferent. fapt care l-a făcut pe 
grozavul ]enică să-şi expedieze ne· 
vasta din oraş, pentru a no fi ne
voit să se scuze sau să plătească 

'o bae, ci şi la o pădure un
de răcorindu-ne, să pulem ,a
sia seva pămâniului. Şi acea
sia n'o avem. 

N'a al1U"o nici Bucureş'.ul 
dar un primar întreprinzălor .. ~ 
din cale-afară, " creat din ni. ~. 
mic - adică mai precis, din~ ~ 
'r'un loc numai cu frumuseti .! 
brutale prin na'urale,ea 'or j. 

- SnoI!OVu'.:~ 

I 
NAoi am ""ul pe !'rdemari C!f!-li 

". cum e ca var e ea, ca',. ji 
,~~ 

va arbori, foarte puti~~~umbroşi {/ 
~---..... .•• iQrbti hgJiQp".I.!'~:. ~ -~·~'f~. -, _~ :~ 
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Nădiac 

- Un maaare consilier comu~ 
nal (se ştie el care-j 1) a propus 
Jiferarea lemnelor necesare pri~ 
măriei, cu 3500 lei vagonul, dar 
când i s'a cerut numele firmei. 
a răspuns că a ... pierdut adresa. 

... 0 fi crezând omul că şi lem
nele-s ca unsoarea de porci morti, 
vândută cu bani grei. deşi era 
cumpărată dela "şinter" eUin. He, 
he, aici nu-i... ghişeft! 

- "Puternica"(?) echipăde foot· 
baU "Solwl" la malchul de Du
mînecă s'a dovedit a fi o echipă 
de .. , ciori, nu de nvulturi". Gestul 
nesporliv al unor membri a re
vollal publicul, care, scandalizat, 
i-a huiduit. Halal vouă ! ... 

- luăn 5tfloia a lu Ana lu Mi
lovan, a fost mai serile trecute 
in... vizită ]a o nevastă, dar a 
fost găsit de fată său şi "suduit" 
tare urît. 

... Măi, că rău ai ajunsI 
- Junii Cse/ousRy-bofşeuicuf, îşi 

dă întâlniri in porumbul de lângă 
Păduriţă, cu o totoaică, - pare
ni-se ceva Liptâk - La "servi
ciul" acesta merge - nalural -
cu hinteul primăriei. 

... Bine face, dacă ăialalţi ii to
lerează toate porcăriile. 

- Popa Mea/aie. [)uminecă la 
slujba de dimineaţă, a dormit În 
SL Biserică. 

... Nici nu~i mirare, dacă îşi pe. 
trece nopţile in tovărăşia roman
ţei şi - mai nou - a unei fri
zerife, care-!'. rade în fiecare 
noapte. 

- Am putea şti ce rost Îşi au 
vizitele ce le face Zofka lu Nagy 
lanko din Bagonya Porta, la şe
ful de monlă L. 

" . 
.'.- . 
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Era,voi 

Şepreuş 

Doamna Mamiţi, s'a hotărât să-şi 
ducă bărbatul la doctor, pentru a-i 
repara ochii, căci intotdeauna când 
stă la masă, o vede după uşă, şi 
ceeace e mai gr~, că vede două ... 
În loc de una ... 

Doamna Mamiţi, îşi va cum
păra o pereche de chiloţi, pentru 
a-şi ascunde .. , aparatul. .. fotografic, 
căci T atiti, îl prea cercetează in 
plin public. şi mai ales când e la 
voe bună. 

Bu'eni 
- Simpatica noastră paraşutistă 

n'a mai făcut nici o aventură. 
.- Se caută specialişti pentru a 

Încuia şi descuia porţile fără cheie. 

Rişculifo 
Un oarecare Mniculiţa T. a dat 

rendez-vous la .]oampă" cu Ma
ria, lui scumpă. Când te vei duce 
la CluL cu A,taria ce faci? o vei 
duce la mamă-ta acasă. 

Don învăţător, I. I. e rugat să 
facă socoteala cu banii ce i·a in
casat le petrecerea făcută mai 
acum câteva săptămâni, altfel vom 
reveni În fiecare număr despre 
această chestie. 

Şi de nu va da socoteală, în 
curând i se va face un scandal, 
după care credem că nu se va 
mai plimba seara pe stradă fără 
2-3 jandarmi. 
-- ~ ... ~ 

.' 

,i 

--1-'; • 

Şebiş 

.. d, L. - telefonistal - tare s'a 
supărat pc noi - ca văcarul pe sat. 

fii atent şefulică, pentrucă într'o 
bună zi, când te urei pe st<.Î Ipii te~ 
lefonului, o să rămâi cu gâlel a
găţat, nu numui cu piciollrele. 

Inainte, del1! crai şef, S'<1(1 q!i 
Gşa cum eşti. 

Miniş 

Intre absolvcnlul S. D. L şi don 
f,\ăcinică-fâţu, s'a întâmplat mai 
Marţi, un puternic conflict conton
dent, a cărui victimă - bătută măr 
- a fost - de sigur don Măciucă
fâţu, care - oare - ne-ar putea 
spune ce gust a avut vinul pe care 
l-a primit dela d. R. din gara 
Ghioroc? 

Nu avea un gust... galben de 
produs subfustaneu? 

Vâ,'urile 
Dtlpăcât se ştie, lista oficială 

pentru alegerile de primar şi con
siliul comunal, a fost fntocmită de 
baptişti, cari au şi luat cele trei 
locuri din capul listei. 

Oare nu e rtlşine ca cei 40 bap
tişti să facă propu neril e candida
turilor, când in comună sunt 340 
alegători ortodocşi? Nu cumva a
ceasta s'a făcut numai de dragul 
lui Cocut care a stat câteva zile 
în comună? 

- Un meseriaş voluminos, de 
câteva zile şi-a cumpărat dres de 

.. ; r 

.,', 

\ : ,.;. 
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Gurahon' iu 
Cu toate că vânătoarea laCo 

e interzisă, totuşi bătrânul Ml: mi 
s'a hutărît set 'nceapă vânăto t! 
de ... cQpre gdndindu· se să ste: U 
pândă, să-i cadă cevQ, în pc Ile 
locului târgului de vite. Cum del 
pul era răcoros, Mujicul nOi u.i, 
facea cuie de frig, lf 

Griji bătrdnu!e, să nu cumvc . ~ 
ceşti stând toată noaptea sub .. D 
!Jrinil... 1 

( 

Vala-de-jos fos 
. ~cl La fmna S, 1. R. B. cond\.lsG· t 

jidani, muncitorii n'au fost p: ~ 
de 6 săptămâni. . i 

RGlministr~ţia cent~ală dela r -~ă 
pe care o ştim romanească, n al 
nimic de zis, şi nici o măsure e 
luat. Pe ei nu-i scandalizează 1 
tul că muncitorii români su. 
cheremul streinilor, care-şi bc: ci 
de ei? ' 

- E finea sezonului. Cu t on 
acestea suntem forţaţi să ne P,I 
păm de unele chestiuni jidă[ 5.1 
cari ne·au întâmpinat pe la mll 
I'\şa la Vata de jos s'a căuta: nt 
se ridice taxele la băi faţă de fer 
trecuţi. Motiv? Cd s'a într' ", I 

electricitatea în parc şi la S ~ 
Camerele şi pensiunea vizitate ertI 
e foc de scumpă. Dacă îţi nd 
copilul de 3 (mi să faci cu el, nOl 

plătcşti 10 lei taxă suplimen' lie! 
In schimbul acestor taxe rie (lŢ~ 
ce-ţi oferă evreul dela Vaţ(1?, IVII 

cabine unde cureţenia Iasă G( mo" 
!it o apă. f!1urd~~ăt într'tI~ ,: ~ 
m care Vlzltatom stau hXl\: 
şi sardinele În cutii ete. a P 
despre toate astea vom mai r pO 
Că doar statul se va îndura, Ed 

/- ". ..... 
:h 
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~Nr. 176 B r a vot 
~~-----------------------------
iuo de 4 Augusl 
Comemorarea intrării I1rmatei 
mâne în Budapesta, n'a prea 
t sărbătorită, cum s'ar fi cuve-

~_ unei astfel de zil e. Doar preSQ 
· /ionalishi a ţinut ~ă nu treacă cu 
· derea un astfel de eveniment, 
_ llia i·a urmat consolidarea noas
~ internă, de care profită astăzi 
· ' nemernicii. 
: .. .Desigur, dacă el Cutare impIi

numai un deceniu de activi
democratică în slujba ţării, ar 

fost sărbătorit prin un răsunător 
_ !lcl1et, cu participanţi, delegaţi 
: toată ţara. 
.• . Ilşa, eh! 411ugust! Ei şi? Doar 
.ti fi vrut să între în categoria 

i l;ătorilor naţionale?! 
1 ar, nu cumva să ne blas
; e morţiî rămaşi atunci în câm-

Tisei... 
l 

: daI-democratii 
omâni conduşi de proletarii Ti

, Petrescu avocat, Ion Mirescu, 
_ nsionat al câtorva consilii de 
ministraţie şi Dr. Lothar Rădă
nu, s'au declarat solidari cu 

\'ernuJ "legal constituit la Mad-
_ ", adică cu acel guvern care Q 

5 mâna pe putere cu concursul 
ernaţionalei a III-a, şi care, acum 
nd e pe ducă, primeşte vizita 
noasă a agitatorulni Bela Kuhn. , 
liceastă solidarizare, nici (!Cum 
are darul să ridice v,~l!J1 depe 
~tivitatea multilaterală a "social. 
~mocrati1or români"? 

~a Olimpiada din Berlin 
: a plecat şi o puternică echipă 
I! popicari dela clubul .. l1radul ". 
. Echipa se compune din l1 uri că, 
~"F • ~ p "': ... ., ~t·.., Y • \of ,-
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Tălmăcirea 
Suileur de vei visa, nevasta 

ţi·a suflat-o cineva. 
Poezie modernistă de vei 

visa, Petre Pascu te va asasina. 
Bou cu coarne de vei visa, 

nu peste mult te vei Însura, 
Lună pUnă de vei visa pe 

POpifa.l vei vedea. 
Măgar de vei visa, pe-un bun 

prieten vei vedea (auzi .. adică 
citeşti printre rânduri Pefrică ..• 
că te .. vizează). 

Tinichea de vei visa, bani în 
buzunar nu vei avea . 

Gâşte multe de vei visa, 
multe [emeÎ vei vedea. 
Ţigară de vei visa, la TBC 

vei domicilia. 
Parlament de vei visa, de 

mamă te va 'njura CIneva. 
Fată mare de vei visa, mare 

minune se va in!âmpla. 
Apă chioară de vei visa, de 

vin şi bere n II le vei Să! Ura. 
Hartă de vei visa, o .. chestie 

d'aia vei avea. 
Sardele de vei vis), la ştrand 

te vei scălda. 
Telefon de vei visa, boală de 

nervi vei căpăta. 
Pe Manea de-l vei visa, gal

brn 'nainte vei vedea. 
Pe Nedela de-} vei visa, bău

tură vei consuma 
MaşInă de călcat de vei 

visa. Dabu-Fiat te va călca. 
Scaune de vei visa, diaree 

vei avea. 

visurilor 
Cu Turle de vei visa, în ca

tedrală vei intra, 
Sărutare de vei visa, pe la 

doctori vei umbla. 
Cu Gusti Filip de vei visa, 

pe drumuri rele vei umbla. 
Cu Romv Moga .. Hcllas de' 

vei visa, in - franc-masonerie \..lei 
intra. . 

Cu Gusţi Lazar de vei visa, 
d. prefect Groza te va 'njura. 

Cu Negură de vei visa ver
suri mizerabile vei celi. 

Cu Pogana de vei visa, proză 
proastă felia intoxica_ 

Cu Zabh de vei visa, -lumâ .. 
nări vei cumpăra, 

La Dacia sau la Palace de 
vei visa, cineva te va inşela. 

Cu Ştefănu. de vei visa, filme 
proaste vei vedea, 

Cu Brulus Păcuraru de vei 
visa, o laj i francmasonă vei in-
fiinta. I 

Cu Popo'vici-Ie-eigan de 
vei visa.;o cărămidă in cap îfi 
va cădea: 

Cu Tatu Ion de vei visa, 
multumiri scrise vei căpăta. 

Cu "Gloria" de vei visa, bă
laie cruntă vei mânca_ 

Cu Popa Nicolae (Nădlac) 
de vei visa. altă mândră vei ra
cola. 

Cu "Bravo" de vei visa. dra
clIl te va lua. 
Peşt{! de vei visa, cu o babă 

te uei încurca, m. b. 

Gart~er I 
fi' • '" 
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Epigrame 
Unei Ugăncuţe cu pretentII 

Ai unghii lustruite ideal 
Şi de culoflre purpura', 
Dar tu sub de inlf',f{ml 
Posezi sliperbri murdărie. 

N. Carpen 

Criticilor Mel.,. 

GăSiţi că am păcate multe, 
Da! multe .. , multe şi mtimnfe. • 
Eu recomand in voi să Vă priviti 
.să vă vedeţi jegul. şi-apoi şă vorbiţi 

Q, Savonarola 

Ai auzi, că ... 
, .. un bapfisl al cărui nume cu
prinde toete păsările, a cerut dela 
mai mulJj oameni câte 8-10 mii 
lei, ~a sa-j bage 'n serviclU la 
postă 7 
.,.tmichigi ul HoHo, înj ură din toti 
bojocii pe meseriaşH români, deşi 
el n'are calificatla rece rută pen
tru meseria ce-o profesează 7 
... d. Comisar Hui. a fost solicitat 
să participe la olimpiada dela 
Berlin, şi anume, la luptele catch
as-catch-can (apucă-1 de unde 
poJi, ar veni pe româneşte). Nu 
ne îndoim col belicosul comisar, 
va face o bună impresie. 
. .. mincinosul care se pretinde 
absolvent al Comer,uJui Supe
rior, s'a plimbat intr'o zi cu trei 
fete din Fârneava promitându-Ie 
pe rând Că se va căsători cu ele. 

... Şi betele fete l-au crezul. 
. . .la Ollaca, aprovizionarea cu 

. mun\fiuni calibru 2 necesare ·a
sedierei Troiei, a fost foarle ane
voioasă? 
... 0 fată grăia: Oecând la fabără-a 
plecat nimeni nu m'a mai pupat? 
... 0 dăscălită din str. Peneş Curea-

._ - Îi-.' 

'1. 
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B 
Iar La Roche 

Ocupaţi unile d-lui La Roche, 
cunosculul paşaportar oră dan. 
par a fi multiple. Noi îl credeam 
un simplu vizitalor al meleaguri
Jor bihorene de unde pompează 
bani grei şi unde lasă o insem
nată can1ilate de er.ergie virilă. 
Iată insă, că ilustrul dumisale nu
me cu rezonan1ă de noblelă în
vechit~. este insistent pomenil in 
afacerile soc. Lomaş, ce pare să 
fie, În urma destăir:uiriior unui 
confrate. pe cale de a se reÎn
cepe .. sfârşindu-se probabil. prin 
mer.finerea sHuafiei de astăzi. 

... Că aşa suntem noi, molimi 
nevoe mare 1 

D. GalUn in Ilalia 
Despre viaţa unor granguri din 

finante, se spun multe şi de ne
crezut vorbe. Că aşa şi aşa, şi 
aşa şi pe di.ncolo, şi lncoace şi 
Incolo, dar vorba-i să iasă. 

Nu ştim întrucât acestea cores
pund realilălii, IOluşi deocamdată 
înregistrăm un svon foarle inte
resant care circulă prin Oradea. 

Cică d. Dimitrie GaUin, tarto
rul dela Încasări şi plăti din Ora
dea, şi-ar fi pl'trecând concediul 
de vară. dimpreună cu soţia sa 
In italia. Pe de altă parte este 
in bună şi trainică prietenie, cu 
familia Adorjan, cu care, de·alt
fel dă multe mese lunare, care-l 
coslă . 8 - 10 mii, atât pe d. Gallin 
cât şi pe d, Adorjan. . 

Vorba e, toate acestea. se pot 
face dintr'un salar de Lei 7 - 8 
mii lunar? ' 

Sau or mai fi exlslând şi ceva ... 
unchi din America sau cine ştie 
ce alt alişveriş. 

, Ziarisl, nevoe mare 
Profesiunea de gazetar, pe cât 

este de spinoasă, pe atât este şi 
de accesibilă, m~j ales că nicio
dală nu-j nevoe de talent ci de 
tupeu, de obrăznirie. 

E cazul unuia din Oradea, Se 
spune - şi pe bună dreptate de 
aHfel - că pe când era ce nu 
este aslii 7 -'-o lQsf un simplu ser~ 

. / .~ ~ ~-- .. "'-. i __ Ji.~ icţio}]8J"-

;-- ------. - -----

Definitii familiare 
Tată: un om care te sno 

in bătaie, fără ca să-I poli ' 
Direcloru' ştrandului Intreaga piaţă comercială, indu- judecată. 

striaJă şi Orăzii, alimentează co- Mamă: o femeie care le ' 
D.director al minunatuluiştrand pios - sub ochii nătăfleţi ai auto- in fata bărbafului ei şi tol_ " 

orădan. e foarte allruist, cum s'ar rităţilor blânde ca un mleluşel de trezeşte gelozia acestuia. 
zice. Foarfe frumos din parfea Paşti - pe toţi cari au nevoe Copil: un ingeraş care Se 
dumisale. dar învârlindu·se me- de valută streină , supusă restrîc- numai de drăcovenii. 
reu pe lângă cucoanele şi fetele ţiunilor in vigoare. Frate mai mare: furnizor. 
.faine" ce-i vizitează terenul a- 11ltfel nu ne putem explica, de haine al fratilor mai mici. '4 
supra căruia are deplină juris- unde. până unde', toţi exportatorii Frate mai mic: piccolo.u: ' 
dicţie, să n'o păţească vreodată, cari mişună În Oradea precum şi mi/iei. 
adică să nu-I prindă cineva de ceilalţi afacerişti, dispun oricând Tată mare: un om care 
"chică" şi să mi-l scalde .•. un pic. de valută streină. grije să nu se ardă rântaşu! 

Concludent este în această pri- Mamă mare: o femeie ca 
Bursa neargă vinţă; cazul petrecut cu ocazia vi- reproşează în fiecare mome 

Cică celebra bursă neagră din zitt'! echipei maghiare Bocsl\ay, pe vremea ei copiii erau 
pasaqiile Învecinate cu Banca Na- ccJnd jucătorii acesteia, sub chiar nu altceva. 
ţională din Bucureşti, şi-a deschis ochii. unui Înalt demnităr orădean, Văr: un tip impertinent 
o admirabilă şi impecabilă sucur- au cumpărat pengăi dela bQtrdnul işi permite să te facă boula 
sală ]a Oradea. Nt'umann - tartorul valutei streine care moment. sub prete, 

l1ceastă sucursală, împăştiată pe Ia Oradea. Între ... rude se foJereeză. . 
:-______ ~ .. ______ l!Ieo5l __ .. _____ I_IIlI_. ___ • Verişoară: o fafă nos1im 
Q A d S d .. 1 care o poti sărufa de câte . 
Măcelâria Ţisca Adam praa U'li~r: N~.C~l,· doreşti, fără să Jlpe c'ai. .. n ta 

rocit-o. in 
vinde in mic şi mare, carne de vită, viţel, porc, miel, CLI cele mai Logodnic:unsafircare, al 
reduse preţuri. Onor. public e rugat să cumpere cu toată increderea a pus gând rău unei fefe, . ni 

numai dela măcelăria mea . este incurajat de viiforii so" E 
DJm; e, 1 -Un confrate A.dula Pironu'...!o 

mai mulf sau mai pufin distins, Părintele din Aduţa ar face mai Sub mângâerile prea În! ;~~ 
t frumos dacă nu s'ar demite să sa- rate ale soarelUI' A ad I - in orice caz lnsă, cu greutate - • r U nâ 

intreprinde o vastă anchetă prin- Iute pe jidoafca de aici cu "Koss adormit. Câte un pieton rl ni I 
die Hande' şi cu "Kezeit csiokoJom", I'ŞI' şferge broboa'lele de e f tre medicii venerologi. • p COl 

... NIl care cumva caută să se De cât cu acest saJut, mai bine ar şi dacă punga îi permite, St ii 
aran!'eze, În vederea unor viitoare fcce slujbă În Sfânta Biserică şi în trage grăbit în bodegile alâ: ~r 

ZI 'lele sărbătoare a Sânzienelorl... bogate ]~n răco't accidente venerice? '.' rl oare. mi 
DE VANZARE Printre cei eari au avtt [ p, 

Concediile cuI să plece în viligiatură. se s O casă nouă in apropierea eris-
tut~ror funcţionarilor fiscali au copiei care aduce un venit de 60,: 00 şi amicul Tibi. un băiat sI' rlol 
fost revocate. lei anual, se vinde sub pretul zilei, cu ochii visăfori şi glDsuJ răI 

Păziţi-vă confribuabili! l1ceasta cu 420,000 lei. dUlceI dcăcâdf. o pellea de z. t 
s'a făcut numai pentru activarea Ooritorii,. se vor adresa adminis- ars. nc In primele zile Iru 
încasărilor, aşa că vai de pielea traţiei "Bravo!" in B-dul Carol 12 atras simpatia mul10r cuc' er 
voastră! pentru orice alte informaţiuni. nu prea in curenl cu noul dE 

• 
_______________ .... ______ ~ penal aşa că dispariJia lui sroru 

~-- _. a provocat oarecare vâlvă. tit 1 
Cel mai bun izvor de lemn de cons'ruclle pentru Când după o să plămână rf d, I 

case, gard urii moară etc. şi de foc se află Ia firma ru. fu salutat cu en(uazias, Un( 

1 I · Abi care mai de care căuta să')r ânl . U 'VI U ,'~ e in curent cu cele infâmplale un 
~ : iii. ' " . lipsa lui. Astfel o drăgă/aşe D, arE 

îl înşliintă: 
comerciant de lemne )Irad, Piaţa Ştefan cel Mare 
lângă Directia CFR. Preturi reduse. Incercati şi vă 
veţi convinge. - Telefon 320. 

- Inehi pueşfe-ţi că şi d02 
XL" blonda ceia platlnClfă, a 
in ultimul timp. Şi ne-a po~ 
că a sfat 6 zile tinlui1ă in 

... a &CltUi a ELZ ~ - SliTu.'b.scEăPă făfră • să.~i . 
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